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Coordenadores: Carolina Cotta 

                              Paulo Lage 
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01/10/2012 Sala A-201 

Sessão: Computação e Tecnologias da Informação 

15:15 – 16:45h 

Coordenadores: Rubens de Andrade Junior 

                              Ramon Romankevivius Costa 

                              Luis Guilherme Rolim 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

15:15 - 15:30 350 
Modelagem de Prosódia para Conversores Texto-Fala 
LUCAS ARRABAL THOMAZ  
SÉRGIO LIMA NETTO 

Resumo 
O trabalho a ser apresentado versa sobre o tema da manipulação prosódica de sinais de voz visando à imposição de uma atitude ou entonação desejada. 
Este trabalho estende um projeto executado anteriormente [1], no qual uma dada sentença tinha sua prosódia alterada de modo a imitar a prosódia de 
uma outra sentença pré-gravada numa base de dados. Entretanto, como fator limitante desse projeto inicial, podemos observar que somente um 
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número específico de palavras com a mesma estrutura silábica, isto é, a posição das sílabas tônicas nas palavras, podia ser manipulada. Isto exigia que o 
sistema possuísse versões gravadas de todas as atitudes para todas as possíveis estruturas silábicas. Dessa forma, o trabalho presente visa ampliar as 
capacidades deste projeto, possibilitando que a manipulação das atitudes seja feita entre duas sentenças de diferentes conteúdos e estruturas silábicas, 
mantendo, entretanto, o mesmo número de sílabas entre elas. 
De modo a permitir que sejam feitas as alterações nas prosódias das sentenças, são utilizados os modelos de prosódia de sentenças apresentados em 
[2], que são devidamente generalizados para diferentes estruturas silábicas do texto. A avaliação dos resultados é feita a partir de testes subjetivos, em 
que é considerado o grau de similaridade dos sinais sintetizados com a mesma sentença gravada diretamente com a atitude desejada, atribuindo 
diferentes notas de acordo com a sua percepção do sinal. 
[1] V. L. Latsch, Desenvolvimento de um Sistema de Conversão Texto-Fala com Modelagem de Prosódia, Tese DSc, COPPE/UFRJ, Junho de 2011. 
[2] J. A. de Moraes, The Pitch Accents in Brazilian Portuguese: analysis by synthesis, Proc. Conference on Speech Prosody, 389-398, 2008. 

15:30 - 15:45 1493 
Separação de Fontes e Eliminação de Ecos e Ruídos em Ambientes Acústicos 
FELIPE REMBOLD PETRAGLIA 
MARIANE REMBOLD PETRAGLIA / DIEGO BARRETO HADDAD 

Resumo 

Eco e ruídos são alguns dos principais obstáculos à comunicação por som. Carros, salas, corredores são ambientes consideravelmente reverberantes, nos 
quais um sinal de áudio sofre interferência das reverberações produzidas pelas paredes e objetos. Além disso, ruídos provenientes de outras fontes, 
como vozes de outras pessoas ou o som proveniente de máquinas, podem interferir no sinal original, comprometendo a sua qualidade e inteligibilidade. 
Nesse sentido, o desenvolvimento de softwares que separam sinais provenientes de diversas fontes se torna essencial à eficiência da comunicação à 
distância. Um método de separação estudado e implementado durante o presente trabalho é baseado na estimativa da direção de chegada (DOA). Essa 
técnica estima, de acordo com os sinais obtidos pelos microfones e com as posições dos mesmos, o ângulo que cada fonte de sinal forma com os 
microfones. Uma vez estimadas essas direções, o algoritmo deduz por qual fonte cada frequência de cada raia do sinal obtido pelo microfone foi 
emitido, dependendo de qual dessas duas direções mais se aproxima da estimada para o sinal nas respectivas raia e frequência. Outra técnica estudada 
é baseada na análise de componentes independentes (ICA) aplicada aos sinais das misturas no domínio da frequência. 
Após esses algoritmos, podem-se aplicar técnicas capazes de melhorar ainda mais a qualidade da separação do sinal, chamadas métodos de pós-
processamento. Esses métodos atuam normalmente com base na correlação entre as diversas raias do sinal, objetivando eliminar a interferência entre 
as fontes. Uma técnica de pós-processamento utilizada no presente trabalho é a remoção de interferências por meio da Subtração Espectral. Esse 
algoritmo procura subtrair do sinal de cada fonte a parte proveniente da interferência das demais fontes, que corresponde às demais fontes atrasadas e 
atenuadas. Desse modo, calculam-se para cada fonte, conforme a correlação entre as raias, as constantes de atraso e de atenuação referentes à 
interferência sobre cada outra fonte. 
Para testar esses algoritmos, realizamos gravações no PADS (Laboratório de Processamento Analógico e Digital de Sinais) e no LISA (Laboratório de 
Instrumentação e Simulação Acústica) - localizados no Centro de Tecnologia da UFRJ - e separamos sinais de voz a partir de misturas obtidas por um 
conjunto de microfones, verificando a eficiência dos métodos de separação, com base na SIR do sinal resultante e nas notas obtidas em testes 
subjetivos. 

15:45 - 16:00 1498 
Implementação de um Sistema de Cancelamento de Ecos Acústicos em C++ 
CAMILA SIMÕES DA COSTA CUNHA VASCONCELLOS 
MARIANE REMBOLD PETRAGLIA 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

3 

 

Resumo 

A utilização de microfone acoplado ao corpo dos interlocutores nos sistemas de videoconferência é visualmente desagradável, incomodo e prejudica a 
naturalidade da conversa. No entanto, em sistemas de viva voz, o microfone fica susceptível a um fenômeno conhecido como eco acústico que pode 
comprometer a inteligibilidade da conversa. Para amenizar esse efeito, foi desenvolvido um sistema capaz de predizer as amostras do sinal de fala que 
chega pelo alto-falante, após atravessar o ambiente, para ser subtraído do sinal a ser transmitido. Empregou-se o método de filtragem adaptativa NLMS 
(Mínimos Quadrados Normalizado) para modelar o caminho que o sinal percorre do alto-falante ao microfone, auxiliado por um detector de atividade 
vocal. 
Para implementar o sistema, foi utilizada a linguagem de programação C++ por apresentar bom desempenho no que diz respeito ao tempo de 
processamento e sua vantajosa característica de fácil portabilidade. Serão apresentados o funcionamento do sistema de cancelamento de ecos acústicos 
e resultados obtidos com sinais de voz gravados em diferentes ambientes. 
O detector de atividade vocal utilizado foi capaz de identificar corretamente os trechos onde houve voz para um certo sinal de teste. No entanto, para 
sinais de características estatísticas diferentes o resultado não foi bom. 
Foi necessário adotar uma nova abordagem de implementação do sistema de cancelamento, uma vez que as bibliotecas de álgebra de matrizes em C++ 
não tinham funções otimizadas para trabalhar com números complexos. Até agora, foi implementada a classe ComplexNumber, que realiza 
corretamente operações básicas com números complexos. 

16:00 - 16:15 2248 
Localização de microfones com auxílio de múltiplas fontes sonoras 
MAURÍCIO DO VALE MADEIRA DA COSTA 
LUIZ WAGNER PEREIRA BISCAINHO / WALLACE ALVES MARTINS / LEONARDO DE OLIVEIRA 

Resumo 

Em modernos sistemas de comunicações, já se recorre ao uso de arranjos de microfones [1] para localização de fontes sonoras e captura de seus sinais 
acústicos, possibilitadas pela multiplicidade de versões dos mesmos sinais medidas em diferentes posições (diversidade espacial). Normalmente, as 
posições dos sensores precisam ser precisamente conhecidas, o que é um problema em si mesmo. 
Este trabalho faz parte de uma linha de pesquisa cujo interesse é a localização dos sensores, e não das fontes sonoras. Como ponto de partida, envolveu 
a implementação do artigo [2], onde os autores descrevem um método desenvolvido para calibração automática das posições espaciais relativas de 
múltiplos microfones e alto-falantes, tendo como única restrição que exista um microfone acoplado a um alto-falante. O método de baseia na 
minimização do erro entre o valor estimado e a expressão teórica (descrita em função das posições) do tempo de percurso do sinal de calibração entre 
cada alto-falante e cada microfone, um problema de otimização não-linear. 
O algoritmo de [2] foi implementado e testado através de simulações em diversos ambientes virtuais, como forma de aferir seu desempenho sob 
condições reais envolvendo, por exemplo, reverberação, fontes sonoras indesejadas e diversas dimensões de sala. Os excelentes resultados reportados 
no artigo foram confirmados. Na etapa posterior, será investigado o desempenho do método em situações reais, verificando-se a possibilidade de 
estender sua aplicação a contextos menos controlados. 
[1] BENESTY, J., CHEN, J., HUANG, Y., Microphone Array Signal Processing, Springer, 2010. 
[2] RAYKAR, V. C., DURAISWAMI, R., Automatic Position Calibration of Multiple Microphones, Proceedings of the International Conference on Acoustics, 
Speech, and Signal Processing, vol. IV, pp. 69-72. Maio de 2004, Montreal, Canadá. 

16:15 - 16:30 2318 
A Definição de Fonte na Separação de Fontes Sonoras a partir de Mistura Única 
GABRIEL MENDES GOUVEA 
LUIZ WAGNER PEREIRA BISCAINHO 
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Resumo 

A separação dos sinais sonoros originados de fontes diversas a partir de sua mistura registrada tem aplicações que vão da remixagem e correção de 
gravações em estúdio até a restauração de depoimentos em áudio forense. 
Uma das questões importantes associadas a esse problema é a definição de quais são os sinais (as fontes sonoras) que se deseja separar. No contexto de 
música, por exemplo, uma fonte poderia ser: cada nota de cada instrumento/voz, todas as suas emissões de um instrumento/voz ou de um naipe de 
instrumentos/vozes etc. 
Os métodos de separação de fontes sonoras da literatura podem se basear em princípios tão diferentes que acabam por determinar a natureza das 
fontes que são capazes de separar, invertendo a ordem da pergunta original: dada uma solução, que problema ela resolve? 
Um dos métodos mais em voga para o caso de mistura única [1] é a chamada Non-Negative Matrix Fatorization (NMF), cuja versão clássica fatora o 
espectrograma da mistura no produto de duas matrizes, uma contendo padrões espectrais e outra, ganhos. É possível, assim, gerar sub-espectrogramas 
associados a cada padrão espectral, que se espera que representem uma fonte sonora. Os princípios nela envolvidos são a positividade das variáveis 
envolvidas e a esparsidade das fontes a separar, já que a solução é garantida teoricamente se cada fonte estiver isolada em algum ponto (tempo, 
frequência), e é preciso predefinir o número de fontes a separar. Aqui, há uma propensão a separar notas musicais; mas o que ocorre com informações 
transitórias sem pitch definido, por exemplo? 
Explicitamente idealizado para separar sinais tonais / transitórios (a nomenclatura, inadequada, do artigo é harmônicos / percussivos), o método de [2] 
aplica sobre o espectrograma da mistura filtragens por mediana ao longo do tempo (eliminando transitórios) e ao longo da frequência (eliminando tons). 
Aplicando duas máscaras complementares ao espectrograma, geram-se dois sub-espectrogramas, um com a informação de caráter tonal e outro com a 
informação de caráter transitório. Nesse caso, o que acontece com misturas exclusivamente tonais? 
Nos dois casos, o que ocorre com a informação residual aleatória de natureza ruidosa? 
Este trabalho investiga e compara os limites de desempenho dos dois métodos anteriores através de testes sistemáticos sobre sinais de características 
controladas, enfatizando a questão das características das fontes a que cada método é mais adequado ou menos adequado. Conclui-se que cada um é 
bem menos geral do que se esperaria de um método para separação de sinais de áudio. 
[1] Virtanen, T., Unsupervised learning methods for source separation in monaural music signals, in: Signal Processing Methods for Music Transcription, 
A. Klapuri e M. Davy, eds., Springer, 2006. Cap. 9. 
[2] FitzGerald, D., Harmonic/percussive separation using median filtering, in: Proceedings of the 13th. International Conference on Digital Audio Effects 
(DAFx-10), Graz, Áustria, setembro de 2010. 

16:30 - 16:45 108 
Desenvolvimento de um Sistema de Rádio Definido por Software Compatível com o Padrão GSM 
BERNARDO TEIXEIRA MARQUES / GABRIEL SERPA MENDONCA/ GABRIEL DE VILHENA TORRES 
MARCELLO LUIZ RODRIGUES DE CAMPOS 

Resumo 

No trabalho um rádio definido por software (USRP2 no caso) é programado para funcionar como uma estação rádio base GSM, permitindo que celulares 
compatíveis com o padrão GSM se conectem com essa rede e possam fazer ligações. Além do rádio, é necessário um computador com softwares 
específicos para administrar as chamadas e os recursos de rádio pedidos pelo celualr. 
O programa utilizado para tal é o OpenBTS, capaz de transformar o sistema computador-rádio em uma rede de acesso GSM completa. 
O OpenBTS substitui o núcleo de uma rede GSM convencional à partir das camadas 3 e superiores. Não necessita de equipamentos externos para 
administrar os recursos de rádio pedidos pelo celular, o programa é capaz de fazer isso internamente. 
O roteamento das chamadas é feito através de softwares como o FreeSwtich ou o Astrerisk. 
Dessa forma podemos simular, com a ajuda de equipamentos e softwares de terceiros, todas as operações de uma rede de acesso GSM completa com 
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um custo muito menor em comparação com uma rede convencional e controle completo sobre as suas funções. 

01/10/2012 Sala A-202 

Sessão: Nanotecnologia 

15:15 – 16:30h 

Coordenadores: Leticia Quinello Pereira 

                              Suellem Barbosa Cordeiro 

                              Daniel Onofre De Almeida Cruz 

15:15 - 15:30 386 
Desenvolvimento e Caracterização de Hidrogéis Condutores Nanoparticulados 
CARLOS DIEGO DOS SANTOS GOMES 
MARIA JOSE DE OLIVEIRA C GUIMARAES 

Resumo 

Hidrogéis condutores são materiais compósitos, que possuem diversas características tais como a capacidade de dopagem/desdopagem e as 
propriedades elétricas, eletrônicas e eletromagnéticas de um material condutor e a possibilidade de transporte de pequenas moléculas, como drogas em 
sistemas de liberação controlada, além de possuírem altos níveis de hidratação e biocompatibilidade. 
Neste trabalho foi selecionado, sintetizado e caracterizado um polímero condutor obtido pelo método químico. Na síntese foram variados parâmetros 
tais como, temperatura, pH e tempo reacional. O polímero selecionado foi a polianilina, um importante material da classe dos semicondutores, pois 
possui tanto as propriedades condutoras dos metais, como as principais características mecânicas dos termoplásticos em geral. Em uma segunda etapa, 
hidrogéis foram obtidos por processo de polimerização "in situ" em presença de nanocargas condutoras. Foram estudadas as condições de otimização 
das sínteses pelo emprego de um planejamento de experimentos do tipo fatorial de modo a se obter os efeitos interativos dos vários parâmetros 
reacionais, tais como, temperatura, tempo de residência, tipo e concentração de agente reticulante, concentração de acelerador e iniciador, pH e 
concentração de nanocarga condutora. Tanto o polímero condutor quanto os hidrogéis foram caracterizados por Condutivimetria, Difração de Raios-x, 
Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier. O polímero condutor obtido nas condições 
estudadas possui condutividade de 1,652.10-2 S.cm-1, a qual está adequada para utilização em combinação com os hidrogéis. 

15:30 - 15:45 3474 
Preparação e caracterização de nanocompósitos à base de EVA/TiO2/NTC 
RICARDO NASCIMENTO POMBO DO AMARAL 
FELIPE FORTES DE LIMA/ MARIA INES BRUNO TAVARES 

Resumo 

Os nanocompósitos poliméricos consistem em matrizes poliméricas carregadas com partículas que possuem pelo menos uma de suas dimensões na 
escala nanométrica. Essas nanocargas são capazes de alterar e melhorar propriedades da matriz, mesmo quando adicionadas em pequenas proporções. 
Poli(etileno-co-acetato de vinila) (EVA) é um copolímero randômico que pode apresentar em sua composição diferentes teores de acetato de vinila. O 
aumento do teor de acetato de vinila confere maior grau de polaridade ao material, o que se reflete em aumento da elasticidade, resistência ao impacto, 
adesão e resistência de termossoldadas; em contrapartida, ocorre diminuição do grau de cristalinidade, e consequentemente, de propriedades 
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mecânicas e de barreira. Há um interesse crescente no desenvolvimento de nanocompósitos constituídos de polímeros orgânicos e nanopartículas de 
dióxido de titânio. Isto é baseado em características positivas percebidas nesses nanocompósitos. Tais características incluem o desempenho mecânico, 
comportamento dielétrico, propriedades térmicas, favorecimento à biodegradabilidade, propriedades ópticas, efeito bactericida, características 
magnéticas e de permeação.Nos últimos anos, o desenvolvimento de materiais utilizando nanotubos de carbono como carga tem abordado alterações 
nas propriedades mecânicas, propriedades ópticas, distribuição e orientação dos nanotubos de carbono, condutividade, comportamento reológico e 
comportamento térmico dos nanocompósitos. Os nanocompósitos foram preparados por mistura em solução utilizando clorofórmio como solvente. As 
massas solubilizadas correspondem a um total de 1,2g para o par polímero/carga. O EVA ficou sob agitação em clorofórmio por 24 horas. As dispersões 
das cargas foram feitas em banho de ultrassom por 30 minutos em concentração de 0,5% da massa das cargas em massa total do sistema, com razões 
mássicas de 2:1, 1:1 e 1:2 para TiO2 e NTC. Após o período de 24 horas da mistura das soluções, as soluções finais foram vertidas em placas de petri de 
vidro e deixadas em capela para evaporação do solvente a temperatura ambiente. Os filmes vazados obtidos foram caracterizados por análise 
termogravimétrica, difração de raios X e ressonância magnética nuclear de baixo campo. 

15:45 - 16:00 1451 
Formação e comparação de nanopartículas poliméricas de policaprolactona e alginato/quitosana 
MARIANA MOREIRA LONGUINHO 
MARIA HELENA MIGUEZ DA ROCHA LEAO / PRISCILLA VANESSA FINOTELLI 

Resumo 

Nanopartículas poliméricas estão sendo pesquisadas como potenciais carreadores de fármacos em um sistema de liberação controlada. Tal técnica 
permite melhor solubilidade, melhor direcionamento, aumento da estabilidade e o controle de liberação do fármaco.O objetivo do estudo foi produzir 
nanopartículas a partir de dois diferentes polímeros, um natural e outro sintético, e analisar quais vantagens e desvantagens tais polímeros poderiam 
apresentar.O polímero sintético foi a policaprolactona (PCL), um poliéster biodegradável obtido a partir da polimerização da epslon-caprolactona. E o 
polímero natural foi o alginato, um polissacarídeo aniônico formado por resíduos de alfa-L-guluronato e beta-D-manuronato obtido de algas marinhas.A 
metodologia utilizada para as nanopartículas de PCL foi a formação de emulsão e evaporação de solvente. Tal técnica apresentou uma limitação: a 
aglomeração das nanopartículas. Estudos estão sendo feitos com adição de sacarose na formulação, pois ela atuará como um agente crioprotetor.As 
nanocapsulas de alginato seguiram o método de gelificação controlada induzida por cátion, onde também utilizou-se um segundo polímero natural, a 
quitosana. A combinação desses dois polímeros melhora a estabilidade durante o armazenamento e o tempo de meia-vida no plasma.Para a 
comparação das nanopartículas, serão analisados tamanho, morfologia e potencial zeta. 

16:00 - 16:15 1612 

Membranas poliméricas contendo nanopartículas de prata sintetizadas pela redução dos precursores 
AgNO3 e AgCF3SO3 
ALINE MARQUES FERREIRA 
LILIANE DAMARIS POLLO / CRISTIANO PIACSEK BORGES / ALBERTO CLAUDIO HABERT 

Resumo 

Os processos convencionais de separação de gases são bastante onerosos, pois utilizam torres de destilação com alto custo capital de infraestrutura e 
energético. Neste aspecto, os processos de separação por membranas (PSM's) são uma alternativa viável para serem utilizados em substituição destes 
ou em processos combinados, por apresentarem vantagens como condições brandas de temperatura e pressão; simplicidade de operação e 
escalonamento; e redução no consumo energético, já que ocorrem sem mudança de fase. As membranas de transporte facilitado apresentam resultados 
promissores nas separações de olefinas/parafinas, pois o transporte ocorre de forma específica para determinado componente da mistura, sendo 
necessária a incorporação de agentes transportadores que apresentem afinidade com este componente. Neste trabalho, nanopartículas de prata 
(AgNps) estão sendo desenvolvidas como agentes transportadores, pois estas possuem afinidade com a dupla ligação presente nas olefinas. Foi realizado 
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um estudo sistemático para avaliar o tamanho e a estabilidade das AgNps que dependem de variáveis como tipo e concentração do sal precursor e do 
polímero, além do tempo de agitação da solução. As soluções poliméricas foram sintetizadas utilizando o polímero Poliuretano (PU) (Basf), solubilizado 
em solvente N,N-dimetilformamida (DMF) (Vetec) com adição dos sais precursores nitrato de prata (AgNO3) (Vetec) e triflato de prata (AgCF3SO3) 
(Acros). As condições utilizadas no preparo das soluções foram: concentração de 5% (m/m) de PU; 1, 3, 5, e 10% (m/m) de sal precursor e tempo de 
agitação magnética de 1 a 72 horas. As soluções foram avaliadas quanto ao tamanho e a estabilidade das AgNps utilizando a técnica de Espectroscopia 
no Ultravioleta-Visível (UV-Vis) (Jenway 6405). As membranas densas foram sintetizadas utilizando soluções com as mesmas concentrações, agitação 
ultrassônica por 15 minutos e agitação magnética de 24 horas. As soluções foram espalhadas em placa de teflon e a evaporação do solvente realizada 
em estufa à 60ºC sob atmosfera de ar por 48 horas. As membranas utilizando o sal AgNO3 foram caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV) (Fei, Quanta 200), Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) (Perkin Elmer, Spectrum 100); Análise Dinâmico-Mecânica 
(DMA) (Perkin Elmer, DMA 8000); Análise Termogravimétrica (TGA) (Perkin Elmer, Pyris 1); Difração de Raios-X (DRX) (Rigaku, Miniflex) e Permeação de 
Gases propeno e propano (PG). Nessas concentrações não foi possível observar mudanças significativas na estrutura química, na temperatura de 
transição vítrea e de degradação destas membranas. A presença de AgNps foi constatada através da análise de DRX e a PG indicou o transporte facilitado 
de propeno, resultando no aumento da permeabilidade e seletividade. Posteriormente, as membranas densas utilizando o sal AgCF3SO3 serão 
caracterizadas pelas mesmas técnicas. 

16:15 - 16:30 3900 
Circuito termohidráulico para teste de nanofluidos em altas temperaturas e regime turbulento 
RAFAEL FIORENCIO MENDONCA 
RENATO MACHADO COTTA / HELCIO RANGEL BARRETO ORLANDE / MASSARD, H. 

Resumo 

Apresenta-se o projeto, construção e testes do circuito termohidráulico do LTTC - Laboratório de Transmissão e Tecnologia do Calor, Eng. Mecânica, POLI 
& COPPE/UFRJ, concebido para a realização de testes em nanofluidos em escoamento turbulento e altas temperaturas. Nanofluidos são dispersões de 
nanopartículas de metais ou óxidos metálicos em liquidos térmicos usais, como água, etilenoglicol e óleos, que tem sido desenvolvidas para a 
intensificação de transferência de calor em relação aos fluidos base. O circuito construído envolve uma bomba de deslocamento positivo que impulsiona 
o fluido por um tubo circular de aço inoxidável 304L de ½ Schedule 40, aquecido em seu diâmetro externo por 12 resistências elétricas blindadas 
helicoidais, de 2250W de potência máxima cada, controladas individualmente para permitir variações do fluxo de calor prescrito, e preenchidas com 
pasta térmica à base de silicone e grafite. As vazões no circuito são medidas por medidor ultrassônico não intrusivo, e o controle da bomba é feito por 
inversor de freqüência, possibilitando variações de vazão em faixas pré-estabelecidas. As temperaturas ao longo da parede do tubo são medidas por 20 
termopares tipo J e na entrada e saída do fluido por termopares tipo K imersos na corrente de fluido. Transdutores de pressão encontram-se instalados a 
montante e a jusante da seção aquecida. Resultados experimentais foram inicialmente obtidos para água, visando a verificação do aparato e 
procedimento experimental, e depois empregando-se o nanofluido comercial de água e óxido de silício da empresa Nanoamor, EUA. Os resultados 
foram então criticamente comparados com as correlações disponíveis para convecção forçada em escoamento turbulento, bem como com a solução 
numérica da equação de energia em escoamento turbulento empregando-se modelos algébricos clássicos, visando-se verificar a capacidade de previsão 
do comportamento da convecção turbulenta em nanofluidos. 

01/10/2012 Sala A-203 

Sessão: Novos Materiais 
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15:15 – 16:30h 

Coordenadores: Achilles Junqueira Bourdot  

                              Afonso Carlos De Araujo Jorge  

                              Luis Otavio Cocito De Araujo 

15:15 - 15:30 2850 

Influência da impregnação com polímero na resistência à tração da fibra de juta e na adesão com matrizes 
cimentícias. 
THATIANA VITORINO CASTRO PEREIRA 
ROMILDO DIAS TOLEDO FILHO / FLÁVIO DE ANDRADE SILVA 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o comportamento mecânico da juta, em seu estado natural e após impregnação com polímero, e a sua 
adesão com uma matriz cimentícia. O filamento, o fio e o tecido de juta foram testados sob tração direta em uma máquina de ensaios universais. Um 
total de 15 testes por tipo de componente de juta foram realizados através de controle de deslocamento. Uma análise micro-estrutural via microscopia 
eletrônica de varredura foi realizada para obter a imagem das seções transversais das fibras, avaliar o seu modo de fratura e analisar a impregnação pelo 
polímero utilizado. Técnicas de análises de imagens foram utilizadas com a finalidade de medir a área integral das fibras. A adesão fibra de juta-matriz de 
cimento foi determinada através de ensaios de arrancamento nos três níveis de reforço estudados com e sem impregnação. Os resultados apontam uma 
elevada melhoria na adesão fibra-matriz após a impregnação por polímero, resultando em uma carga de arrancamento superior aquela apresentada 
pela fibra não impregnada. 

15:30 - 15:45 
  
         2576 

Desenvolvimento de compósitos de poli (tereftalato de etileno) reciclado com fibras naturais 
YURI TORRES CARDOSO 
CHEILA GONCALVES MOTHE / CARLA REIS DE ARAUJO 

Resumo 

O poli (tereftalato de etileno) - PET é um polímero termoplástico pertencente à família dos poliésteres. Possui propriedades mecânicas, dielétricas, 
ópticas e uma alta estabilidade hidrolítica. Apresenta boa resistência a solventes ácidos e meios alcalinos. Pode ter aplicação na indústria têxtil, 
automobilística, de eletro-eletrônicos e alimentícia, com grande destaque para a aplicação em embalagens de bebidas carbonadas. O mercado brasileiro 
de garrafas e frascos de PET, no período de 2008 à 2009 mostrou um lucro líquido de aproximadamente 4,39 bilhões de reais. Este consumo, 
consequentemente, leva a um aumento significativo de resíduos sólidos. Como o PET é totalmente reciclável, essa atividade proporciona benefícios 
sociais, econômicos e ambientais. O PET reciclado (PETr) vem sendo utilizado em diversas aplicações, como na obtenção de compósitos poliméricos 
resultantes da combinação de polímeros com fibras, dentre outros. As fibras naturais apresentam uma grande diversidade de aplicações. São muito 
utilizadas na construção civil e na indústria automobilística. Fibras naturais, como curauá, coco, sisal, rami, bagaço de cana-de-açúcar, juta e abacaxi têm 
sido cada vez mais utilizadas como reforçadores para termoplásticos, por atribuírem melhorias nas propriedades mecânicas conferidas aos compósitos. 
Dentre as fibras naturais com potencial de aplicação, destaca-se o curauá (Ananas erectifolius). Cultivado às margens dos rios da Amazônia, produz uma 
fibra de alta resistência, que quando misturada a polímeros, pode dar origem a produtos com menor densidade, podendo apresentar melhores 
propriedades. O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de compósitos poliméricos pela técnica de mistura por fusão, utilizando como 
matriz polimérica garrafas de PET descartadas, gentilmente cedidas pelo programa ambiental Recicla CT/UFRJ e como cargas as fibras de curauá. Os 
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compósitos em proporções pré-determinadas foram obtidos e utilizados no preparo de corpos de prova para os ensaios de tração. Foram utilizadas 
técnicas de análise térmica (Termogravimetria (TG), Termogravimetria Derivada (DTG), Análise Térmica Diferencial (DTA)) para analisar as propriedades 
térmicas de fibras de curauá, poli (tereftalato de etileno) rejeito e compósitos de PET reciclado com 5% (p/p) de fibra curauá. A fibra de curauá revelou 
uma degradação térmica por volta de 262 °C. A curva de TG mostrou que o PET apresentou degradação térmica em um único estágio (Tonset 410 °C) e o 
compósito de PETr com curauá apresentou degradação em dois estágios (314°C e 405 °C). Não foi observada uma diferença entre as temperaturas de 
fusão do polímero e do compósito obtido. Estão sendo desenvolvidas amostras de compostos com proporção de fibra de 10 e 20% (p/p). 

15:45 - 16:00 
  
         3355 

Estudo da Adsorção de Proteínas em Resinas de Troca Aniônica 
FLAVIA PELLEGRINI NAICE 
JOANA LOPES BORGES / FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA / TITO LIVIO MOITINHO ALVES / EDUARDO MACH QUEIROZ 

Resumo 

Com o crescente interesse em se produzir proteínas comerciais em larga escala, os processos de downstream, que envolvem a separação e a purificação 
de biocompostos, tornam-se essenciais. A cromatografia de troca aniônica é um exemplo de operação de purificação de proteínas utilizada nos 
processos downstream. Essa técnica cromatográfica possui alto poder de resolução e capacidade e pode ser utilizada para a purificação de quase 
qualquer molécula carregada que seja solúvel em um solvente aquoso. O objetivo desse trabalho é estudar as isotermas de equilíbrio de adsorção das 
proteínas lisozima e albumina de soro de bovino (BSA) em uma resina aniônica através da obtenção de dados experimentais e modelagem matemática. 
Um estudo da cinética de adsorção foi realizado para ambas as proteínas, a fim de investigar os tempos de equilíbrio de adsorção. Também foi analisado 
o comportamento de diferentes isotermas de adsorção em distintas condições de pH, tipo de sal e concentração de salina. Os dados obtidos 
possibilitaram a elaboração de um modelo matemático satisfatório das isotermas de adsorção. 

16:00 - 16:15 
 
          932 

Influências no procedimento do método Bailey 
THAIS GIOIA SAMPAIO 
LAURA MARIA GORETTI DA MOTTA / SANDRA ODA 

Resumo 

O objetivo desta pesquisa é identificar os fatores que influenciam na execução da análise dos agregados através do método Bailey. O método Bailey foi 
desenvolvido de maneira a aperfeiçoar o intertravamento entre os agregados. Para isso, ele procura fornecer as propriedades volumétricas para que 
seja possível entendermos como algumas dessas características afetam o comportamento da mistura. O método Bailey foi criado na década de 80 e 
desde então, vem sendo aperfeiçoado para ser aplicado em qualquer mistura, independente do tamanho nominal do agregado. Este método pode ser 
dividido em dois grandes procedimentos: o primeiro está relacionado com as características dos agregados (individualmente e quando combinados) e o 
segundo, com o desempenho destes agregados na mistura asfáltica. As atividades realizadas até a presente data concluíram a primeira parte da 
pesquisa: caracterização dos agregados pelo método Bailey. A segunda parte está em andamento e trata da análise dos agregados na mistura asfáltica. 
Para este projeto foram utilizados três parâmetros principais que por hipótese influenciariam no método Bailey: os materiais, os recipientes e os 
operadores. As atividades desenvolvidas durante essa primeira etapa consistiram primeiramente na revisão bibliográfica, escolha dos materiais, escolha 
dos recipientes, cálculo do volume dos recipientes; em seguida na execução do método em si (granulometria, determinações das peneiras de controle, 
determinações das massas específicas dos materiais, determinação dos pesos soltos e compactados) e por fim na análise dos resultados. Logo, para esta 
pesquisa foram adotados materiais distintos; são eles: Brita 0 (Pedreira Ipê), Brita 1( Pedreira Santo Antônio - Nova Iguaçu), Escória (Fornecida pela 
Hasco) e Pó-de-pedra (Pedreira Pombal). Foram utilizados também, sete recipientes diferentes, sendo que três deles foram adquiridos especialmente 
para este projeto. Participaram da pesquisa cinco operadores distintos. Vale ressaltar que, em um primeiro momento, apenas o primeiro operador 
realizou o método com todos os materiais e recipientes. A partir dos resultados obtidos, foram selecionados apenas dois recipientes (N°1 e N°3) que 
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foram utilizados pelos outros quatro operadores. Através desta pesquisa foi possível concluir que os operadores influenciam no resultado. O nível da 
variação causada por eles está diretamente relacionado com a granulometria e o tamanho máximo nominal dos agregados. Quanto maior for o tamanho 
máximo nominal, maior será o erro. Juntamente com esses fatores, os recipientes ocasionam grandes influências. Não só devido ao seu volume, mas 
principalmente devido ao seu formato. Recipiente com formato mais alongado proporciona um acomodamento mais imediato das partículas, evitando 
assim maiores variações. Estes mesmos recipientes também facilitam uma compactação mais homogênea, já que a área sobre a qual os golpes são 
aplicados é menor. 

16:15 - 16:30 

 
         2939 

Influência de Agregados Miúdos Reciclados de Argamassas no Comportamento Mecânico de Argamassas 
de Cimento Portland 
ERICA CAVERZAM BARBOSA 
LAIS AMARAL ALVES / ANA CATARINA JORGE EVANGELISTA / ROMILDO DIAS TOLEDO FILHO 

Resumo 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa que foi iniciada para o desenvolvimento de um projeto final e está tendo continuidade agora para uma 
pesquisa de iniciação científica com propósitos de corrigir a trabalhabilidade, através do uso de super plastificante, e reologia do material analisado. O 
objetivo do estudo baseia-se em investigar a viabilidade da utilização de agregados miúdos reciclados de argamassa em argamassas de cimento Portland 
para usos tradicionais como revestimento, assentamento e argamassa típica de concreto com resistência normal. Para obtermos a garantia da 
composição do resíduo de construção, a produção do agregado reciclado foi feita em laboratório. Foram verificadas as curvas granulométricas de cada 
agregado, em comparação ao agregado natural. Para o desenvolvimento do trabalho foram testados, além da referência, dois teores de substituição do 
agregado natural pelo agregado reciclado, por traço (50% e 100%), totalizando dez misturas diferentes. Os corpos de prova foram ensaiados à 
compressão axial e à tração por compressão diametral. A partir dos resultados, foram determinados a tensão de ruptura e o módulo de elasticidade de 
cada argamassa. Foram estabelecidas as curvas tensão-deformação e os gráficos comparativos com os resultados dos ensaios. Os resultados mostram 
que o uso de agregados reciclados reduz a resistência mecânica para as argamassas avaliadas e têm uma maior influência sobre a argamassa para uso 
estrutural em concreto. A partir de uma análise mais detalhada, os resultados indicam que é possível a produção de argamassas de cimento Portland a 
partir de agregados miúdos reciclados de argamassa para os traços sem exigência estrutural como os utilizados como revestimento e assentamento. 
Referências bibliográficas: 
ALVES, Laís A. Influência de agregados miúdos reciclados de argamassas no comportamento 
mecânico de argamassas de cimento Portland, Rio de Janeiro, fevereiro de 2012. 
MIRANDA, L.F.R; SELMO; S.M.S. Avaliação de argamassas com entulhos reciclados, por 
procedimentos racionais de dosagem. In :SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DAS 
ARGAMASSAS, 3., Vitória, 1999. Anais. Vitória, ANTAC, 1999. p.295-307. 
Miranda, Leonardo F. R.; Selmo, Sílvia M.S.; Avaliação do efeito de entulhos reciclados nas 
propriedades das argamassas no estado endurecido, por procedimentos racionais de dosagem, 
III Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas (SBTA), 1999. 
SELMO, S. M. S.; NAKAKURA, E. H.; MIRANDA, L. F. R.; MEDEIROS, M. H. F.; SILVA, 
C.O. Propriedades e especificações de argamassas industrializadas de múltiplo uso. Boletim 
técnico da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
MIRANDA, L.F.R ; SELMO, S.M.S. Desempenho de revestimentos de argamassa com entulho 
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reciclado. Escola Politécnica da USP (Boletim técnico). 

01/10/2012 Sala A-204 

Sessão: Petróleo e Gás 

15:15 – 16:30h 

Coordenadores: Murilo Augusto Vaz  

                              Lavinia Maria Sanabio Alves Borges  

                              Eduardo Gomes Dutra Do Carmo 

15:15 - 15:30 377 
Condução de calor em elemento combustível esférico de um HTGR 
ALICE CUNHA DA SILVA 
SU JIAN / EDUARDO GOMES DUTRA DO CARMO 

Resumo 

O HTGR é um modelo de reator VHTR ,é térmico, moderado a grafite e refrigerado a Hélio. O elemento combustível desse reator possui duas formas: a 
prismática e a esférica, sendo a ultima o estudo desse projeto e conhecida como pebble-bed. Esse formato é diferente do utilizados nos reatores PWR 
que é o modelo presente no Brasil. No entanto, os HTGRs possuem características importantes tornando o estudo desses reatores, bem como de seu 
elemento combustível, essencial. Exemplos dessas são: alta eficiência térmica, baixo custo de operação e construção, atributos passivos de segurança 
que permitem simplificação das respectivas plantas e etc. 
Os elementos combustíveis esfericos de VHTR possuem uma matriz de grafite com micro partículas de Dióxido de Urânio distribuídas. Neste trabalho é 
feita a sua análise térmica utilizando métodos híbridos analítico-numéricos com baixos custos computacionais, os quais sirvam de instrumentos úteis no 
projeto de futuros reatores pebble-bed. Utilizou-se dois métodos aplicando o conceito de condutividade térmica efetiva: O Modelo de parâmetros 
concentrados, tanto o clássico como o aperfeiçoado, para verificar o comportamento médio da temperatura no elemento combustível, tendo para o 
modelo clássico o numero de Biot até 0,1 e para o aperfeiçoado até 5. E o método de diferenças finitas (utilizando os métodos explicito, implícito e de 
Crank-Nicholson) para resolução de equação de transferência de calor com coordenadas esféricas, ambos aplicados em uma situação de desligamento, 
ou seja, parada brusca da refrigeração ativa do reator. 
O segundo método é mais preciso, sendo utilizado como meio avaliador dos resultados encontrados através do modelo de parâmetros concentrados. E 
como recurso para resolução das equações estudadas foi utilizado a linguagem de programação C. 
Referências 
[1] Pessoa C. V, Jian Su, Modelos de parâmetros concentrados e distribuídos para analise térmica de elementos combustíveis particulados, 2010, COPPE- 
UFRJ. 
[2] Kyu-Hyun Han, Kyong-Won Seo ,Dae-Hyun Hwang , Soon Heung Chang, Development of a thermal hydraulic analysis code for gas-cooled reactors 
with annular fuels, 2005, Elsevier. 
[3] Regis C.R., Cotta R.M., Su J.,Improved Lumped Analysis of Transient Heat conduction in a nuclear fuel road, 2000, Pergamon. 
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15:30 - 15:45 2402 

Mitigação de CO2 Produzido no Pré-Sal através de seu Emprego na Recuperação Secundária de 
Reservatórios de Petróleo: um estudo com Fluidodinâmica Computacional 
RICARDO TERRA DE MELO MARQUES 
RICARDO DE ANDRADE MEDRONHO / TANIA SUAIDEN KLEIN 

Resumo 

Muito se tem discutido atualmente sobre a redução das emissões de CO2, tendo em vista que o mesmo é um dos causadores do efeito estufa. Iniciativas 
de caráter político como o Protocolo de Kyoto incentivam a pesquisa em técnicas que mitiguem essas emissões. Estudos recentes revelam que o 
petróleo existente na camada do pré-sal na bacia de campos é abundante em CO2. Isto se mostra um problema, pois o mesmo é tratado como 
contaminante, ou seja, acarreta uma série de problemas estruturais, como acidificação de correntes, corrosão de linhas e equipamentos e diminuição do 
poder calorifico do gás natural. Desta forma, é necessária uma etapa de separação dessa fração de CO2 do gás natural, fator que se apresenta 
problemático, pois gera o dilema sobre o que fazer com esse GEE gerado na produção de petróleo. Uma estratégia proposta seria a de injetar o CO2 no 
próprio reservatório com a finalidade de contrapor a quebra de pressão inerente da exploração, e desta forma atendendo a 2 interesses: aumentar a 
vida útil do reservatório utilizando uma recuperação secundária, assim como mitigar a emissão desse CO2 que porventura seria emitida à atmosfera. O 
presente trabalho teve por objetivo avaliar a reinjeção do CO2 nos reservatórios fazendo uso da ferramenta de fluidodinâmica computacional (CFD) e 
investigar essa capacidade de melhora na produção. Para tal foi gerada uma geometria e malha no software ANSYS 13.0, de forma a se adequar aos 
interesses da análise. A pesquisa em fontes literárias forneceu base para a modelagem proposta de escoamento pistonado, na qual o gás injetado, de 
acordo com a física do problema, empurra a fase oleosa aumentando sua recuperação. Com os resultados obtidos, pôde-se analisar os perfis de pressão 
e de velocidade ao longo do escoamento pistonado, e, com base no aumento da pressão no reservatório, foi possível estimar o aumento na recuperação 
desse óleo. 

15:45 - 16:00 4043 
Análise Estrutural de Dutos Flexiveis Sujeitos a Carregamentos Axissimétricos 
FERNANDA ARAUJO 
MURILO AUGUSTO VAZ 

Resumo 

O trabalho visa o estudo do comportamento estrutural de dutos flexíveis do tipo camadas não aderentes (unbonded) quando sujeitos a esforços de 
tração (ou compressão), momentos torcionais e pressões externa e interna. 
Dutos flexíveis ou risers flexíveis encontram ampla utilização na produção de petróleo e são constituídos por camadas homogênea do tipo polimérica e 
do tipo armadura metálica. O número e tipo de material das camadas componentes são dados em função dos requisitos de projeto. 
A modelagem do problema deve levar em conta que as camadas de um duto flexível genérico interagem umas com as outras e as propriedades 
mecânicas globais do sistema tornam-se dependentes da interação dos elementos individuais. Há ainda a possibilidade de existência de características 
não-lineares a serem consideradas, como a formação de gaps entre camadas. Nessa área, diversas formulações já foram propostas em trabalhos 
anteriores adotando-se diferentes simplificações e abordagens, como os trabalhos de Witz e Tan (2002) e Féret e Bournazel (1987), por exemplo. 
O objetivo do trabalho é avaliar os modelos analíticos de previsão do comportamento de dutos flexíveis multicamadas disponíveis na literatura e os 
efeitos e simplificações que estes atuais modelos consideram na análise, no intuito de estabelecer um modelo aprimorado e efetivo na previsão da 
resposta estrutural, corroborado por ensaios experimentais. 
Referências: 
[1] RAMOS, Jr.,R. Modelos Analíticos no Estudo do Comportamento Estrutural de Dutos Flexíveis e Cabos Umbilicais, São Paulo, 2001. Tese (Doutorado) - 
Escola Politécnica, Universidade de São Paulo 
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[2] FÉRET J. J.; BOURNAZEL, C. L., Calculation of stress and slip in structural layers of unbounded flexible pipes. Journal of Offshore Mechanics and Arctic 
Engineering, New York, v.109, p263-269, 1987. 
[3]WITZ J. A.; TAN Z., On the flexural structural behavior of flexible pipes, umbilicals and marine cables. Marine Structures, v. 5, p. 229-249,1992. 

16:00 - 16:15 3198 
Medidas de Equilíbrio entre as Fases H-Lw-V para Sistemas com CO2 
PEDRO CABRAL NIN FERREIRA 
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA LIRIO / FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA 

Resumo 

Clatratos ou hidratos gasosos são compostos formados pelo encontro de moléculas de água com moléculas de outra substância (gasosa ou volátil), em 
condições termodinamicamente favoráveis. Através de ligações de hidrogênio, as moléculas de água encapsulam as moléculas de gás que ficam retidas 
no interior do retículo cristalino formado. Por se formar no interior de dutos de transporte de óleo e gás natural, um dos grandes interesses industriais, 
nesta área, tem sido evitar sua formação. Nestes casos, são formados hidratos de gás natural. Outra motivação para o uso dos hidratos industrialmente 
é sua potencial aplicação para armazenamento e transporte de gás na forma sólida, o que proporciona ganhos em termos de redução de volume. Além 
disso, também podemos aplicar esta tecnologia em processos de separação gás-líquido, como na obtenção de dióxido de carbono (CO2) proveniente de 
uma corrente de gás de queima. Ou ainda, em processos de sequestro de CO2 para posterior armazenamento geológico. Em qualquer dos casos citados 
é essencial compreendermos o equilíbrio entre as fases H-Lw-V (hidrato-líquido-vapor), pois este determinará as condições operacionais. Outras 
informações importantes são aquelas associadas a questões cinéticas do processo que podem sofrer interferências por contribuição de aditivos, como o 
tetrahidrofurano e a água. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi medir dados de equilíbrio entre as fases H-Lw-V para sistemas formadores de 
hidratos de CO2. Os experimentos foram conduzidos em uma célula de equilíbrio de fases (aço inox 316l) de volume 35,0 cm3 com duas janelas de safira 
que permitiram a observação visual. Diante de uma das janelas foi posicionada uma câmera de vídeo ligada a um computador. As medidas de 
temperatura e pressão foram feitas através de sensores conectados a célula de equilíbrio e ligados ao computador. Foram testadas amostras líquidas de 
água destilada, soluções de tetrahidrofurano e soluções de dodecilsulfato de sódio. Os resultados demonstraram o efeito positivo do tetrahidrofurano 
em relação as condições de formação de hidrato de CO2. Já o dodecilsulfato de sódio não alterou as condições de equilíbrio de fases, nem o tempo para 
que os hidratos fossem formados. 

16:15 - 16:30 2099 

Implementação das equações de Darcy e Forchheimer no OpenFOAM para avaliação de escoamentos em 
um meio poroso 
SERGIO LUIS OLIVEIRA DE SIQUEIRA JUNIOR 
LUIZ FERNANDO LOPES RODRIGUES SILVA / PAULO LARANJEIRA DA CUNHA LAGE 
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Resumo 

Nos últimos anos, experimentos científicos baseados em simulações têm ficado cada vez mais complexos. Experimentos desse tipo podem demandar 
grande custo computacional, tanto pela complexidade da execução quanto pela manipulação de grande volume de dados do experimento. Uma forma 
de representar esses experimentos é por meio de encadeamentos de atividades com relações de dependência entre elas, em um fluxo coerente. Esse 
encadeamento pode ser chamado de workflow científico (Mattoso et al., 2010). Devido à possibilidade de demanda de alto poder computacional, o 
paralelismo da execução desses workflows se torna fundamental para a obtenção dos resultados ocorrer em tempo hábil. Paralelizar workflows 
científicos pode ser uma tarefa árdua. Existem diversas aplicações que visam a facilitar a programação paralela desses tipos de experimento. Entre elas 
está a Biblioteca de softwares HadoopTM (http://hadoop.apache.org), um ferramental que permite o processamento distribuído de grande volume de 
dados em computadores paralelos usando um modelo de programação simples conhecido como mapear e concatenar (Map/Reduce). O objetivo do 
trabalho está na preparação e gerência de workflows científicos para execução paralela, neste modelo, usando o HadoopTM MapReduce. O ambiente 
computacional adotado envolveu os serviços da Amazon (http://aws.amazon.com/ec2), como o uso das máquinas virtuais da EC2 (Amazon Elastic 
Compute Cloud) e o sistema de arquivos S3. Foram desenvolvidas técnicas de computação em nuvem (Oliveira et al., 2012) para alocar os elementos 
computacionais e o sistema de arquivos distribuído utilizado nas execuções. Workflows da área de bioinformática (Oliveira et al., 2012), foram 
modelados utilizando as funções de as tarefas de map do modelo de programação do Hadoop. O arquivo de sequências genômicas no formato Fasta, 
contendo as informações referentes aos dados a serem consumidos nos workflows é dividido por meio do sistema de arquivos do Hadoop HDFS. Cada 
linha do arquivo de entrada é processada por uma tarefa de map. Cada tarefa contém chamadas às atividades referentes ao workflow obedecendo às 
dependências. Os serviços de nuvem desenvolvidos no modelo Hadoop vêm servindo de base para diversos experimentos de bioinformática. 
Mattoso, M., Werner, C., Travassos, G.H., Braganholo, V., Murta, L., Ogasawara, E., Oliveira, D., Cruz, S.M.S. da and Martinho, W. 2010. Towards 
Supporting the Life Cycle of Large-scale Scientific Experiments. International Journal of Business Process Integration and Management. 5, 1 (2010), 79-
92. 
Oliveira, D. ; Ocana, K. ; Ogasawara, E. ; Dias, J. ; Goncalves, J. ; Mattoso, M.. Cloud-based Phylogenomic Inference of Evolutionary Relationships: A 
Performance Study. In: 2nd International Workshop on Cloud Computing and Scientific Applications (CCSA), held in conjunction with the 12th IEEE/ACM 
International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid 2012), 2012, Ottawa, Canadá. 
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15:15 - 15:30 838 
Síntese e avaliação da degradabilidade do poli(ácido lático) em diferentes meios da indústria de petróleo 
JÉSSICA FELIX RAMOS 
JACIENE JESUS FREITAS CARDOSO / YURE GOMES DE CARVALHO QUEIROS / ELIZABETE FERNANDES LUCAS 

Resumo 

A indústria de petróleo tem vislumbrado interesse na tecnologia de liberação controlada de aditivos pelo fato de que oferecem inúmeras vantagens 
quando comparados aos sistemas convencionais de injeção de aditivo. Matrizes poliméricas a base de poli(ácido lático) (PLA) têm sido usadas para o 
encapsulamento de uma grande variedade de substâncias em diferentes meios. O objetivo deste trabalho é avaliar a degradação de matrizes de PLA sob 
diferentes ambientes, que simulam os diferentes meios encontrados na indústria de petróleo. As matrizes de PLA foram sintetizadas via policondensação 
direta em diferentes tempos de reação a fim de obter materiais com diferentes massas molares. Técnicas instrumentais foram utilizadas com o objetivo 
de identificar as características individuais de cada polímero no que diz respeito à massa molar (SEC), comportamento térmico (TGA e DSC) e morfologia 
(MEV). O estudo de degradação das matrizes de PLA foi realizado em meios distintos: neutro, orgânico e salino. O tempo de estudo se deu em torno de 
10 dias, uma vez que a utilização dessas matrizes abrange inúmeras aplicações em diferentes etapas da indústria de petróleo. Os resultados mostraram 
que polímeros de massa molares mais baixas apresentaram altas taxas de degradação chegando, em alguns casos, a 72% em meio aquoso. 

15:30 - 15:45 723 
Análise Térmica de Estereocomplexos de Polilactídeos 
PRISCILA SANTOS CORREA 
MARCOS LOPES DIAS / ALEXANDRE CARNEIRO SILVINO 

Resumo 

Polilactídeos (PLA) são poliésteres biodegradáveis e biocompatíveis que podem ser produzidos na forma de dois estereoisômeros, a forma D- (PDLA) e a 
forma L- (PLLA). Sob determinadas circunstâncias, esses dois estereoisômeros podem interagir fortemente entre si dando origem a estereocristais que 
possuem características interessantes em relação aos estereoisômeros puros, podendo-se destacar a resistência mecânica e a elevada temperatura de 
fusão. Desta forma, estereocomplexos de PLA são materiais biodegradáveis de alto desempenho. Entretanto, como a formação de estereocomplexos é 
afetada por diversos fatores, muitas vezes é difícil modular as propriedades desses materiais, sendo raros os casos reportados na literatura de 
estereocomplexos de PLA com temperaturas de fusão superiores a 240°C. Neste trabalho foram investigadas as propriedades térmicas de 
estereocomplexos de PLA preparados a partir da co-precipitação de polilactídeos estereorregulares. Através da análise de calorimetria exploratória 
diferencial (DSC) foi observado que todos os polilactídeos sintetizados mostraram fusão cristalina variando entre 156 e 175°C enquanto que os 
respectivos estereocomplexos apresentaram Tms cerca de 60°C acima da temperatura de fusão dos PLAs individuais. Surpreendentemente, um dos 
estereocomplexos apresentou uma segunda família de cristais com fusão em 252°C, sendo esta considerada a mais alta temperatura de fusão para 
estereocomplexos na literatura. Análises termogravimétricas (TGA) também foram realizadas para os estereocomplexos obtidos. Dentre as amostras 
estudadas, a maior temperatura de degradação alcançada foi de 341 °C, o que confirma a alta resistência térmica destes materiais. O crescimento e 
morfologia dos estereocristais também foram acompanhados por microscopia óptica com luz polarizada. 

15:45 - 16:00 514 
Avaliação da cristalinidade e propriedades reológicas de biocompósitos de poli(ácido lático) 
LUCAS SANTOS DA SILVA 
CRISTINA TRISTAO DE ANDRADE / WILLIAN HERMOGENES FERREIRA / MARIO JORGE MARQUES FIGUEIRA JUNIOR 

Resumo 

O poli(ácido lático) (PLA) tem-se mostrado como um dos polímeros biodegradáveis mais promissores para produção de artefatos de baixo impacto 
ambiental. Esse poliéster é sensível a condições de processamento devido a sua baixa resistência a temperaturas elevadas. A incorporação de 
nanocargas inorgânicas a esse polímero pode promover uma melhoria de suas propriedades térmicas e de barreira a gases. Nesse trabalho, 
biocompósitos de PLA (Ingeo 2002D, NatureWorks) e montmorillonita modificada comercial (Southern Clay Products) foram obtidos em extrusora dupla-
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rosca co-rotacional (Coperion, modelo ZSK18) com 1, 2.5 , 5, 7.5 e 10 % (m/m) de C30B a 160°C. Um estudo reológico desses materiais foi realizado em 
reômetro capilar (Göttfert, modelo Rheograph 25, com capilar de L/D = 20) sob a mesma temperatura do processamento por extrusão. Para os 
biocompósitos, valores mais elevados de viscosidade foram observados, os quais aumentaram de acordo com o teor de argila. Isso indica que a argila 
possui forte influência na pseudoplasticidade desses materiais em relação ao PLA sozinho que pode estar relacionado com uma possível dispersão da 
argila no polímero. Difratogramas de raios X foram obtidos em Difratômetro Miniflex (Rigaku Corporation) e mostraram que as reflexões atribuídas aos 
planos cristalinos das lamelas da C30B sofreram deslocamento para menores ângulos, o que sugere um grau elevado de intercalação da carga mineral 
com as macromoléculas. 

16:00 - 16:15 2289 

Otimização e controle do processo de fermentação em estado sólido em biorreatores de múltiplas 
bandejas. 
MAYARA PAES LEME WASHINGTON 
LUIZ FERNANDO LOPES RODRIGUES SILVA / ARGIMIRO RESENDE SECCHI 

Resumo 

A fermentação em estado sólido (FES) pode ser definida como um processo de crescimento microbiológico que ocorre sobre substratos sólidos sem a 
presença de água, sendo estes agindo como suporte físico e como fonte de nutrientes para os microrganismos. Os substratos para a FES são, em geral, 
resíduos ou subprodutos da agroindústria como farelos, cascas e bagaços, que são materiais considerados viáveis para a biotransformação, já que suas 
estruturas são compostas principalmente por celulose, hemicelulose, lignina, amido, pectina e proteínas. Diferentes tipos de microrganismos como 
bactérias, leveduras e fungos filamentosos podem crescer em substratos sólidos. Uma das razões para o grande interesse na FES é a ampla gama de 
produtos que pode ser obtida com aplicações em indústrias de alimentos, farmacêuticas, de cosméticos e de pigmentos, entre outras. Tendo em vista 
que o processo microbiológico é extremamente sensível às condições de operação, a umidade e o calor no meio, estas variáveis devem ser controladas 
visando a produtividade ótima do microrganismo. Sendo assim, a compreensão e entendimento dos diferentes fenômenos relacionados e suas 
associações torna-se bastante importante para o projeto e otimização de biorreatores de fermentação em estado sólido. O presente trabalho tem por 
objetivo avaliar e melhorar o desempenho de um biorreator em processo fermentativo em estado sólido utilizando Aspergillus niger em leito 
empacotado com múltiplas camadas aplicando técnicas de controle e otimização no simulador de processos EMSO (Environment for Modeling, 
Simulation and Optimization). A modelagem é baseada nas equações de crescimento microbiológico acoplada às conservações de massa e energia no 
meio poroso de acordo com trabalho reportado na literatura. Para tal, a implementação do modelo matemático que descreve o processo deve incluir a 
instrumentação para o controle do mesmo, tendo como variáveis controladas a temperatura e umidade no meio fermentativo, manipulando a 
distribuição e umidade do fluxo de ar. Uma análise de sensibilidade na umidade e temperatura do ar na alimentação indica que o processo pode ser 
melhorado em relação aos valores utilizados originalmente por Mitchell et al. (2010). A redução da umidade indicou um menor crescimento celular e o 
oposto foi observado para um aumento da umidade do ar, enquanto uma redução na temperatura do ar não alterou significativamente o crescimento 
celular. Por outro lado, um aumento na temperatura do ar causou uma maior concentração de sólidos secos, além da significativa redução do 
crescimento celular e menor concentração de células viáveis. Através da análise feita pode-se comprovar que a implementação de sistemas de controle 
irá melhorar o desempenho do processo biológico. 

16:15 - 16:30 1579 
Estudo da produção de celulases por P. funiculosum em batelada sequencial em biorreator 
LYS HAMOND REGUA MANGIA 
ROBERTO NOBUYUKI MAEDA / NEI PEREIRA JUNIOR 
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Resumo 

O cenário atual sinaliza a necessidade de desenvolvimento de processos de base biotecnológica que permitam a utilização dos resíduos agrícolas e 
agroindustriais para a produção de bioetanol. Dentre estes resíduos, encontra-se o bagaço de cana, constituído por uma porção celulósica, a qual é 
hidrolisável por enzimas do complexo celulolítico, as celulases. Estas atuam convertendo a celulose em açúcares que posteriormente serão utilizados na 
produção de bioetanol por fermentação alcoólica. Tradicionalmente, é realizada produção de celulases em batelada simples inoculado com pré-inóculo 
para cada batelada. Entretanto, existem outras formas de condução como a batelada sequencial, onde de uma batelada é retirada parte do meio 
fermentado e o biorreator carregado com meio novo. Desta forma, a batelada sequencial tem como finalidade reduzir os tempos de produção e 
aumentar os rendimentos fazendo uso de microrganismos já adaptados às condições ambientais e do meio. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a produção de celulases por P. funiculosum em bagaço de cana pré-tratado conduzindo o bioprocesso em batelada sequencial. A produção das 
enzimas foi avaliada utilizando o fungo filamentoso P. funiculosum e a fermentação foi realizada em biorreator Biostat B contendo bagaço de cana pré-
tratado e meio mineral de Mandels e Weber (1969) adicionado das fontes de nitrogênio otimizadas por Maeda et al. (2010), com volume nominal de 10 
L, operado sequencialmente, num total de cinco biorreatores. As variáveis de respostas foram as atividades FPase, CMCase e beta-glucosidase, 
quantificadas segundo o método de Ghoose (1987). Constatou-se que a máxima atividade volumétrica, em biorreator, foi alcançada em 72 h, com 
valores de FPase, 761,9; CMCase, 8425,4; e, beta-glucosidase, 1779,9 U/L. Nota-se, entretanto, uma redução da produção dessas atividades quando o 
processo foi conduzido de forma seqüencial. Foi possível produzir sequencialmente por no máximo três bateladas, porém com pequenas perdas da 
capacidade de produção a cada batelada. Fazendo-se necessário, então, mais estudos para otimizar esta forma de condução para produção de celulases. 
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15:15 - 15:30 828 

Sistemas fertilizantes baseados em furfural, uréia e licor negro com potencial uso para a aceleração da 
germinação de milho 
LEONARDO AMARAL PINTO RAMALHO / ANDRÉ OSÓRIO FERREIRA RANGEL 
EDSON RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS / GEIZA ESPERANDIO DE OLIVEIRA / FERNANDO GOMES DE SOUZA JR 
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Resumo 

Um solo fértil possui micronutrientes, macronutrientes e matéria orgânica [1]. A reposição orgânica é feita comumente usando esterco de animais [2], 
enquanto que a correção de nutrientes e micronutrientes inorgânicos é feita via aplicação de substâncias inorgânicas especificas, como por exemplo, o 
calcário para a correção do teor de magnésio ou para a correção da acidez do solo [3]. Para a adição de nitrogênio no solo usa-se uréia, porém, ocorre 
lixiviação ocasionada pela chuva ou irrigação do solo uma vez que a uréia é muito solúvel em água [4]. Uma alternativa para controlar a solubilidade da 
ureia passa pelo emprego de poliuréias, as quais ainda podem ser carregadas com micronutrientes. Portanto, o objetivo deste trabalho é a síntese de 
poliuréias, capazes de fornecer (i) uréia ao solo por degradação da cadeia polimérica bem como (ii) os micronutrientes carregados nessa matriz durante 
a síntese. Essas poliuréias serão sintetizadas a partir de sistemas contendo furfural - uréia e/ou furfural - uréia - licor negro. Para isso, 3,0 mols de uréia 
foram adicionados a 2,0 mols de furfural. A mistura foi dispersa em água e adicionou-se 1 gota de ácido fosfórico como catalisador. A reação foi mantida 
por 72 horas sob agitação a temperatura ambiente. O polímero foi lavado com água e seco à 100°C. A poliuréia sintetizada foi adicionada ao solo para 
testes de aceleração de crescimento de sementes de milho. Os testes foram realizados em potes plásticos de 2L com cerca de 2% de poliuréia aplicada 
sobre terra vermelha. Foram plantadas cinco sementes em cada vaso. O sistema furfural - uréia - licor negro não produziu germinação. Por outro lado, o 
sistema furfural - uréia foi bastante promissor. Verificou-se que na presença desse sistema houve a redução do tempo de germinação de oito para 
quatro dias. Assim, os resultados demonstram que o sistema uréia - furfural tem grande potencial para a correção de solos através de mecanismo de 
liberação controlada de nutrientes. 
Agradecimentos: CAPES, FAPERJ e CNPq 

15:30 - 15:45 923 
Desenvolvimento de um Consórcio Microbiano Padrão para Ensaios de Biodegradação de Efluentes TAMARA 

TAMARA AZEVEDO SCHUELER 
ELIANA FLAVIA CAMPORESE SERVULO / MAGALI CHRISTE CAMMAROTA 

Resumo 

No comércio, existem produtos, formulados com culturas microbianas especiais, disponíveis para a degradação de efluentes industriais e municipais na 
análise de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). No entanto, os produtos comerciais, além do alto custo, na maioria das vezes, perdem sua 
viabilidade em pouco tempo, e não garantem resultados reprodutíveis. Nesse estudo foi dada ênfase à produção de um consórcio microbiano liofilizado 
para emprego em testes de biodegradação de efluentes de refinaria. Para tanto, 15 g de lodo (74 mg Sólidos Voláteis/g) da linha de reciclo do sistema de 
lodos ativados de uma estação de tratamento de uma refinaria foi alimentado, periodicamente, com 500 mL de água ácida (175 mg DQO/L) oriunda do 
processo de refino. Por três semanas consecutivas a alimentação foi feita com água ácida acrescida de peptona de carne, extrato de carne, e glicose, em 
concentrações decrescentes. Posteriormente, por duas semanas seguidas, a alimentação foi realizada com água ácida não suplementada. Antes do uso, 
foi feito o ajuste do pH do afluente para 7,0 com NaOH 1 mol/L. O ensaio foi realizado em béquer de 1000 mL, disposto sob placa de agitação, com 
sistema de aeração por ar difuso com o fim de suprir oxigênio dissolvido suficiente para a atividade microbiana. Em cada alimentação, era feita a 
sedimentação do lodo, retirada do sobrenadante e adição de igual volume de água ácida. Durante todo o período, o lodo manteve coloração e aspecto 
inalterados, mostrando a capacidade dos micro-organismos em utilizar a água ácida como fonte nutricional. Após doze alimentações sucessivas, 1 mL do 
lodo foi diluído seriadamente de 10-1 a 10-10, de onde foram tomadas alíquotas que foram plaqueadas pela técnica em superfície em placas de Petri 
contendo Ágar Nutriente. Foram visualizadas nove colônias com distintas características morfológicas macroscópicas. Microscopicamente, as células de 
todas as colônias se apresentaram Gram-negativas, sendo a morfologia da maioria em bastonete. Após subcultivos e análise da pureza, as culturas 
microbianas foram identificadas por análise de biologia molecular. As culturas também foram cultivadas em caldo nutriente para obtenção de uma 
quantidade apreciável de massa microbiana, que foi liofilizada. As culturas liofilizadas serão ensaiadas em testes de biodegradação para análise 
comparativa da capacidade do consumo de substrato sob diferentes condições iniciais. Tais testes serão conduzidos em erlenmeyers de 250 mL com 120 
mL de meio de cultivo padrão a 4 h, 160 rpm e 30ºC, avaliando-se o consumo de substrato (carbono solúvel) e o crescimento microbiano (carbono 
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particulado) em analisador de carbono total (Shimadzu). Os resultados destes testes serão comparados com os obtidos com uma cultura comercial, com 
o objetivo de substituir tal cultura por um consórcio microbiano formulado com micro-organismos do próprio sistema de tratamento de efluentes da 
refinaria. 

15:45 - 16:00 925 

Efeito da Adição Combinada de Biossurfatante e Enzimas para Solubilização/Hidrólise de Gordura no 
Tratamento Biológico Anaeróbio de Efluente Industrial 
JULIANA GARAMBONE MEREGE / LUCAS DAVID ROCHA DA SILVA 
FERNANDA RIBEIRO DO CARMO DAMASCENO / DENISE MARIA GUIMARAES FREIRE / MAGALI CHRISTE CAMMAROTA 

Resumo 

A utilização de modernos sistemas de planejamento, organização e incorporação de novas tecnologias na avicultura, refletem-se no extraordinário e 
constante crescimento da produção. Em conseqüência desta realidade, os abatedouros de aves passaram a produzir quantidades crescentes de resíduos 
sólidos e líquidos. 
O efluente gerado por esta atividade é caracterizado por elevadas concentrações de matéria orgânica biodegradável, composta principalmente por 
lipídeos e proteínas. Os lipídios apresentam uma menor taxa de hidrólise em relação às outras frações orgânicas e muitas vezes o tratamento anaeróbio 
é prejudicado devido ao acúmulo de gorduras e sólidos na biomassa, o que leva à rápida deterioração da mesma. A utilização conjunta de enzimas 
hidrolíticas e biossurfatante pode auxiliar no tratamento de efluentes das indústrias de abate de aves, reduzindo problemas operacionais, custos de 
tratamento e de disposição de resíduos e aumentando a produtividade de metano nos processos anaeróbios, como por exemplo, em reatores 
anaeróbios de manta de lodo (UASB). 
Neste trabalho avaliou-se a utilização de um biossurfatante do tipo raminolipídeo, produzido por Pseudomonas aeruginosa, e "pools" enzimáticos, 
produzidos por fermentação em meio sólido dos fungos Penicillium simplicissimum e P. brevicompactum, para solubilização e hidrólise da gordura 
presente em efluente gerado em uma indústria de abate de aves, seguido de tratamento biológico anaeróbio em frascos tipo penicilina, para seleção da 
combinação de "pool" enzimático e biossurfatante que resultasse em melhores remoções de DQO e produção de biogás no tratamento anaeróbio de 
efluente com alto teor de gordura. 
O raminolipídeo foi utilizado isoladamente ou combinado com os "pools" enzimáticos empregando-se a técnica de planejamento experimental 
composto central rotacional em experimentos com efluente contendo 2400 mg O&G/L e diferentes concentrações de biossurfatante (60 - 410 mg/L) e 
enzimas (0,15 - 1,00%). O pré-tratamento de solubilização e/ou hidrólise da gordura ocorreu a 30ºC, 150 rpm, por 4 h. Resultados mostraram, com 90% 
de confiança, que todas as combinações avaliadas no pré-tratamento apresentaram maior produção específica de metano (0,138 - 0,185 L CH4/g DQO 
removida) que a condição Controle com efluente sem pré-tratamento (0,076 L CH4/g DQO removida). Selecionada a melhor combinação, será dada a 
partida ("start-up") de dois biorreatores do tipo UASB com volume de 1,4 litros, utilizando inóculo de lodo anaeróbio proveniente de um biorreator 
UASB de uma indústria de abate de aves, para que se possa avaliar a eficiência do tratamento biológico anaeróbio do efluente de indústria de abate de 
aves sem (reator Controle) e com a etapa de pré-hidrólise enzimática/biossurfatante na condição selecionada (reator Teste). Os reatores serão operados 
por longo período de tempo para se comparar os processos usuais de tratamento com o processo proposto. 

16:00 - 16:15 234 
Remoção de compostos recalcitrantes por processo fenton solar 
KARYS CRISTINA DIEDERICHS PRADO 
FABIANA VALERIA DA FONSECA ARAUJO / LAYLA FERNANDA ALVES FREIRE / LIDIA YOKOYAMA 
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Resumo 

Efluentes contaminados por compostos fenólicos, obtidos em larga escala nos processos siderúrgicos, indústria do petróleo e de obtenção de borracha, 
apresentam elevada toxicidade e grande potencial carcinogênico, com efeitos acumulativos, precisando estar em uma concentração mínima para não 
provocar tantos danos. Dessa forma, é preciso tratar tais rejeitos de forma específica e adequada, antes despejá-los no ambiente. As principais 
tecnologias encontradas para remoção de compostos fenólicos são os processos biológicos e oxidativos. Dentre os processos oxidativos, grande 
destaque tem sido dado ao processo Foto-Fenton, que utiliza sais de ferro, peróxido de hidrogênio e radiação UV. Entretanto, os custos com o emprego 
da radiação UV dificultam a aplicação do processo em escala industrial, especialmente quando se trata grandes vazões de efluentes. Uma alternativa 
para contornar esse problema seria o aproveitamento da radiação UV solar. Este estudo tem como objetivo remover o fenol de um efluente sintético 
por processo Foto-Fenton, utilizando um reator solar de filme descendente. Foi feito um planejamento experimental contendo 12 ensaios, com 
variações para as concentrações iniciais de fenol, razão peróxido de hidrogênio/fenol e para a razão entre as concentrações de H2O2 e de íon ferroso. As 
condições operacionais utilizadas em todos os ensaios foram: agitação - 320 rpm; vazão - 200 l/h; pH - 3. Inicialmente, adicionou-se o efluente bruto no 
tanque principal e ligou-se o sistema. Realizada a homogeneização, acrescentou-se a solução de Fe2+ e de peróxido de hidrogênio. Em tempos pré-
determinados, realizou-se a coleta de alíquotas, alcalinizou-se em pH 8 e filtrou-se em papel de filtro de 8 micra, para determinação da concentração de 
fenol, de carbono orgânico total (COT) e demanda química de oxigênio (DQO). O processo se mostrou efetivo na degradação de fenol.Foram obtidas 
remoções de fenol superiores a 98% em todas as condições estudadas e 92% de remoção máxima de carbono orgânico total (COT). No ensaio em que se 
utilizou a razão[H2O2]:[Fenol]= 2 e a razão [H2O2]/[Fe2+]= 5, foi obtida uma redução da concentração de fenol de 100 mg/L para 0,07 mg/L, valor abaixo 
do valor estabelecido pela legislação (CONAMA 430/2011) e remoção total DQO de 91%. 
Referencias Bibliograficas 
APHA, AWWA, WPCF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th Ed., 2005. 
NOGUEIRA, R. F. P. et al . Fundamentos e aplicacoes ambientais dos processos Fenton e foto-Fenton. Quim. Nova, Sao Paulo, v. 30, n. 2, abr. 2007. 
BRASIL. CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, Ministerio do Meio Ambiente. Resolucao No 430, de 13 de maio de 2011. 
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02/10/2012 Auditório do Centro de Tecnologia (Bloco A) 

Horário: 11:00h – 12:00h 

Palestra plenária: Enga. Ana Lúcia Zambelli, Presidente da TransOcean no Brasil 

Coordenador: Paulo Couto 

 
Sessões Técnicas – Apresentações Orais – 02/10/2012 

 

02/10/2012 Sala A-201 

Sessão: Energias Renováveis 

08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Manuel Ernani De Carvalho Cruz  

                              Tito Livio Moitinho Alves  

                              Paulo Couto 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 3444 
Desenvolvimento de um reator para teste de desempenho de pilha a combustível de óxido sólido (PaCOS) 
RODRIGO DE SOUZA E SILVA PICANÇA 
PAULO EMILIO VALADAO DE MIRANDA 

Resumo 

Pilha a combustível de óxido sólido (PaCOS) é um dispositivo eletroquímico que converte diretamente a energia química do combustível em eletricidade 
através de reações de oxidação e redução, ou seja, sem passar pela combustão. Basicamente, cada pilha a combustível unitária é formada por dois 
eletrodos, anodo e catodo, um eletrólito, sendo, este conjunto testado em um reator com campos de fluxo. 
O objetivo deste trabalho é projetar um reator para teste de desempenho eletroquímico de PaCOS com área útil de 5x5 cm. O reator é o conjunto de 
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duas placas, uma em contato com o anodo e a outra com o catodo (os dois eletrodos são separados pelo eletrólito) e em cada placa são alimentados, 
respectivamente, combustíveis e oxidantes. Deste modo, os gases entrarão em contato com os eletrodos onde vão reagir para a produção de 
eletricidade. 
O trabalho foi pautado em duas etapas: a primeira foi a pesquisa do material para o reator, foram pesquisados materiais que tem pontos de fusão 
elevados e coeficiente de expansão térmica próximo do eletrólito, em torno de 10,5 x10-6/°C. Na segunda etapa foram feitos modelos computacionais 
de reatores com as dimensões reais no Software SolidWorks 2012, e as simulações da interação do fluido com os reatores no Software FlowSimulation 
2012. A modelagem do projeto foi baseada na modificação de reatores comerciais, mas que não atendiam as necessidades do projeto. As simulações 
foram feitas variando as vazões do fluido através dos reatores e as dimensões dos seus canais, para avaliar as condições de velocidade e pressão dos 
sistemas. 
Após a modelagem e testes no software, o reator será fabricado por uma empresa seguindo as especificações estudadas. 

8:45 - 9:00 271 
Utilização de Biocombustíveis no Setor de Transportes 
RAPHAELA DE PAIVA MENDONÇA 
LUIZ FERNANDO LOUREIRO LEGEY 

Resumo 

Em 2005, o setor de transportes representou cerca de 23% das emissões de CO2 relacionadas com a produção de energia (ETP 2008) e atualmente utiliza 
a maior parte do petróleo consumido no mundo. Diante deste quadro, a utilização dos biocombustíveis possui fundamental importância para redução do 
uso de combustíveis fósseis. Uma vez que são produzidos a partir de fontes renováveis, eles minimizam a emissão de CO2, o principal contribuinte dos 
gases de efeito estufa (GEE) no setor de transportes. A fim de analisar o futuro deste quadro, dois tipos de cenários são comparados: cenários de 
referência, sem qualquer intervenção para mudar a forma como as tendências atuais possam se desenvolver e os cenários alternativos, com políticas 
que destacam diferentes intervenções planejadas. 
Objetivo: Compreensão da atual situação dos biocombustíveis e de sua participação nos cenários futuros do setor de transportes. 
Metodologia: Análise de textos os quais se voltaram para a avaliação dos biocombustíveis em diferentes categorias e também para o cotejamento de 
cenários futuros referentes às emissões de GEE, à participação dos biocombustíveis no setor de transportes e à análise de custos. 
Resultados Obtidos: O etanol da cana de açúcar apresenta baixo/moderado custo de produção, parcial compatibilidade com os veículos atuais e baixas 
emissões de GEE.O etanol avançado da lignocelulose apresenta alto custo de produção, parcial compatibilidade com os veículos atuais e baixas emissões 
de GEE.O biodiesel de sementes oleaginosas apresenta custo moderado/alto de produção, compatibilidade parcial com os veículos atuais e emissões 
moderadas de GEE. O BTL avançado apresenta alto custo de produção, compatibilidade completa com veículos atuais e baixas emissões de GEE. 
Nos cenários de referência, haverá aumento de 50% do uso de combustíveis fósseis e as taxas de emissões de CO2 chegarão por volta de 14 GT em 2050. 
Nos cenários alternativos, os biocombustíveis atingirão cerca de 33% do uso total de combustível de transporte com uma economia de até mais de 9 Gt 
de CO2 até 2050. 
Conclusões: Nos cenários alternativos, haverá uma redução significativa do uso de combustíveis fósseis e consequente atenuação das emissões de CO2 
devido principalmente ao aumento do uso de biocombustíveis em todos os modos de transporte, à incorporação de novas tecnologias motorizadas e à 
implantação de medidas políticas rigorosas; 
O etanol da cana é o biocombustível que oferece a alternativa mais barata para redução de CO2 a curto prazo; 
O etanol da lignocelulose, da cana e BTL têm as maiores economias de GEE dentre os biocombustíveis; 
A produção de etanol lignocelulósico precisa melhorar a eficácia do pré-tratamento, a produção de biodiesel deve optar por oleaginosas que tenham 
características adequadas para cada região e o BTL necessita da otimização no processo de limpeza do gás de síntese; 
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Os veículos Flex Fuel tem sido uma importante ferramenta para a expansão do uso de biocombustíveis. 

9:00 - 9:15 1359 
Projeto de um Seguidor Solar para Painéis de Pequeno Porte 
THAÍS PACHECO TEIXEIRA 
JORGE LUIZ DO NASCIMENTO 

Resumo 

Este projeto tem como objetivo o estudo de uma maneira de otimizar a geração de energia fotovoltaica através do ajuste do posicionamento de painéis 
solares de acordo com a variação da incidência luminosa sobre eles. 
Inicialmente foi projetado um circuito de controle que pode ser dividido em três partes. 
A primeira parte do circuito é formada por dois sensores de luz ligados em série com uma fonte de tensão, sendo essa parte responsável por avaliar se o 
painel deve ser movimentado caso haja maior incidência de luz em algum dos sensores (que são dispostos de maneira diametralmente oposta). 
A segunda parte do circuito é responsável por regular o sinal de controle, que é a tensão de saída de um amplificador operacional. Esse amplificador 
operacional tem a função de calcular (em forma de tensão) o deslocamento da posição atual do painel em relação ao ponto de equilíbrio do mesmo ( ou 
seja, a posição onde ocorre maior incidência de luz = posição perpendicular aos raios solares). 
E finalmente, a terceira parte tem a função de alimentar o motor C.C. de 12V que movimenta o painel. Para acionar o motor, são utilizados transistores 
(TBJ) dispostos em forma de ponte H, o que permite além de amplificar a corrente proveniente da segunda parte do circuito, polarizar o motor de duas 
maneiras distintas, o que implica em acioná-lo com sentidos de giro distintos, dependendo da direção para a qual o painel deve ser apontado. 
Os dispositivos utilizados nessa pesquisa são: os sensores de luz (fotoresistores ou LDR); amplificadores operacionais, transistores de junção bipolar (TBJ) 
, entre outros. 
O projeto está em andamento e estão sendo feitos aperfeiçoamentos no circuito. Nossa intenção é adaptar esse circuito para um sistema de maior 
porte. 
Bibliografia: 
-Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito e Grupo de Trabalho de Energia Solar. 
Manual de engenharia para sistemas fotovoltaicos, Rio de Janeiro, CRESESB, 1999; 
-MALVINO, Albert Paul, BATES, David J. Eletrônica: Volume 1. 7ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2007; 
-http://www.maxwellbohr.com.br/downloads/robotica/mec1000_kdr5000/tutorial_eletronica_-_montagem _de_uma_ponte_h.pdf; 
-http://www.panoramaenergetico.com/cent14.htm 

9:15 - 9:30 984 

Desafio Solar Brasil - Popularização do uso e desenvolvimento de fontes alternativas de energia através de 
competições de barcos movidos à energia solar. 
LEONARDO SALLES RUIVO DE BARROS / THIAGO GOMES VASCONCELOS OLIVEIRA / WERNER WESLEY DE BARROS / THIAGO ALVES 
MEIRA / IGOR VIEIRA BASTOS / ALESSANDRO SA DOS SANTOS / VINICIUS DE MOURA CHAVES 
MAURICIO CARDOSO AROUCA 

Resumo 

O Desafio Solar Brasil é um rali de barcos movidos à energia solar que visa estimular o desenvolvimento de tecnologias para fontes limpas de energias 
alternativas, bem como divulgar o potencial dessas tecnologias aplicadas em embarcações de serviço, recreio e transporte de passageiros. 
A primeira edição do rali foi realizada em Paraty em outubro de 2009. Durante seis dias de competição, as doze equipes participantes percorreram 
240km nas baías de Paraty e Paraty-Mirim.  
Em 2011, assim como 2010 ocorreram três edições , pela primeira vez em Florianópolis no mês de fevereiro, na Ilha do Fundão em junho e a já 
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tradicional etapa na cidade de Paraty, em outubro. Cada uma correspondente a uma etapa, e um ranking geral com a soma das três. 
O Desafio Solar Brasil é realizado pelo Polo Náutico da UFRJ - coordenado pelo Prof. Fernando Amorim, do Departamento de Engenharia Oceânica - pois 
a proposta do evento se afina com o objetivo do Laboratório de incentivar pesquisas e projetos que contribuam para o desenvolvimento da indústria 
marítima brasileira. 
Para que a participação no Desafio não se limitasse às poucas escolas de engenharia naval do Brasil (há apenas três no país: a da UFRJ, da USP e da 
Universidade Federal do Pará) e como forma de estimular a diversas instituições e centros de pesquisa, o Pólo Náutico da UFRJ projetou uma 
embarcação padrão e se comprometeu a construir os cascos para todas as equipes que não reunissem condições técnicas e materiais para isso, ficando a 
cargo dessas equipes projetar o sistema elétrico e eletrônico. Os módulos fotovoltaicos a serem utilizados nas embarcações participantes foram 
encomendados com recursos da Finep, uma das patrocinadoras do evento junto com o Banco do Brasil e a Decania do Centro de Tecnologia da UFRJ 
Além da própria UFRJ, representada por equipes de diferentes departamentos, o Desafio Solar Brasil conta com a participação da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), da Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto Militar de Engenharia (IME), do CEFET de Cabo Frio, da Escola Técnica 
Henrique Lage de Niteroi (ETHL).  
O Desafio Solar Brasil 2012, sendo um evento de extensão de grande interesse para a universidade e para a sociedade, conta com o apoio da Reitoria, da 
Decania do Centro de Tecnologia e da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. 
Espera-se que o evento atraia equipes representantes de empresas do setor marítimo, de instituições educacionais e de centros de pesquisa do mundo 
inteiro, sendo esta uma oportunidade de compartilhar conhecimento e experiências sobre energia solar em um ambiente mais amigável que 
competitivo. 
Os principais cursos envolvidos e seus objetivos são: 
- Engenharia Naval:  
 Projetar e Fabricar Propulsores Hélices  
Fabricar Casco Solar Otimizado 
- Engenharia Mecânica: 
 Desenvolver sistemas de transmissão mecânica  
 Desenvolver sistemas de fixação e controle direcional 
-Engenharia Elétrica  
  Entender o funcionamento dos motores elétricos utilizados, painéis solares e sua    manutenção além do gerenciamento de energia da embarcação.  
 -Engenharia Eletrônica: 
  Desenvolver Sensoriamento e Gerenciamento de Energia 
  Desenvolver Equipamentos de Eletrônica de Potência 
  Desenvolver Sistema de Controle e Monitoramento de Baterias 

9:30 - 9:45 1779 
Análise dosimétrica em braquiterapia de altas taxas de dose por meio de filme radiocrômico 
FERNANDA LIMA WERNER 
ADEMIR XAVIER DA SILVA 

Resumo 
Atualmente, uma das formas da utilização de radiação nuclear na área medicinal corresponde ao tratamento de câncer via Braquiterapia de altas taxas 
de dose HDR (High Dose Rate). Atuando precisamente na entrega da dose ao volume do tumor preservando os órgãos adjacentes, a Braquiterapia é 
capaz de reduzir os danos colaterais aos quais o paciente encontra-se sujeito quando exposto à fonte radioativa. 
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Entretanto, os meios utilizados para o controle e manuseio das doses a serem entregues são consideravelmente restritos. Causando, muitas vezes, 
danos como queimaduras e irritação do tecido exposto. Além do que, em casos extremos, porém possíveis, a dose necessária não será satisfeita 
comprometendo o tratamento. 
A dosimetria do tratamento ao qual o paciente foi submetido é de difícil medição pois se torna antiético adicionar a um procedimento já bastante 
desconfortável qualquer tipo de medidor. Assim, com o objetivo de contornar tal problemática reproduz-se o planejamento do tratamento em um 
fantoma onde são inseridos diversos filmes radiocrômico responsáveis por realizar a dosimetria da fonte. Neste ponto, o filme radiocrômico foi 
escolhido devido a sua facilidade e praticidade na dosimetria. Bastando realizar sua leitura por meio de um densitômetro óptico ou scanner de 
transmissão e posteriormente análise usando um software de edição de imagem como ImageJ. Por meio dos dados obtidos pelo programa pode ser 
gerado um gráfico de dose depositada em função da densidade óptica líquida (D.O.L) do filme; construindo uma curva de calibração que possibilita 
estimar a dose de um novo filme, considerando o D.O.L do mesmo. 
Com tal método, as doses entregues planejadas poderão ser medidas e avaliadas. Sendo assim, o trabalho propõe uma opção de validação do sistema de 
planejamento dos hospitais de forma experimental com o intuito de reduzir as incertezas inerentes ao tratamento. 
Este sistema pode ainda, em futuro, ser utilizado como kit-postal pelos órgãos regulatórios a fim de estabelecer uma rotina de intercomparação dos 
serviços de braquiterapia HDR em hospitais públicos e privados da rede de saúde brasileira. 

02/10/2012 Sala A-202 

Sessão: Computação e Tecnologias da Informação 

08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Sergio Exel Goncalves  

                              Jose Herskovits Norman  

                              Ricardo Tadeu Lopes 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 2884 
Avaliação de uma rede orientada a conteúdo em uma plataforma de testes com virtualização híbrida 
DANIEL JOSÉ DA SILVA NETO 
OTTO CARLOS MUNIZ BANDEIRA DUARTE 

Resumo 

A Internet surgiu como uma rede de comunicação interuniversitária. Tal ambiente não requeria soluções de segurança e qualidade de serviço. 
Atualmente, esses requisitos são cada vez mais críticos. Porém, para provê-los, modificações na arquitetura da rede tornam-se necessárias. Essas 
modificações são inviabilizadas pelos provedores de serviço na rede que temem a indisponibilidade de seus serviços. 
Uma solução proposta para esse problema é o desenvolvimento de um ambiente pluralista através do uso da técnica de virtualização [1]. Nesse 
ambiente, diversas redes virtuais operam paralela e isoladamente, compartilhando recursos físicos. Assim, uma rede virtual provê os serviços atuais da 
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Internet, enquanto outras redes são utilizadas para o desenvolvimento de novos protocolos. 
O Xen [2] e o OpenFlow [3] são tecnologias de virtualização usadas no desenvolvimento dessa proposta. Tais plataformas são utilizadas pelo Grupo de 
Teleinformática e Automação (GTA) no desenvolvimento de uma plataforma de testes híbrida com uma ferramenta de gerência e monitoramento que 
foi implementada em diversas universidades. 
Uma proposta de solução para a nova Internet é o protocolo de comunicação das redes orientadas a conteúdo (Content Centric Network - CCN) [4] que 
provê a identificação de dados na rede baseada no nome, em oposição ao endereço IP que acumula a semântica da identificação e da localização 
geográfica. Logo, a aquisição de dados dentro da rede fica independente da localização, além disso, a rede utiliza armazenamento em seu núcleo para 
diminuir o tempo de aquisição dos dados. 
Este trabalho propõe o desenvolvimento e a avaliação de uma rede virtual CCN sobre a plataforma de testes desenvolvida pelo GTA. O objetivo do 
trabalho é comparar o desempenho, uso de banda de transmissão e a latência da rede CCN com a infraestrutura atual baseada na pilha de protocolos 
TCP/IP. Os experimentos se baseiam nas aplicações desenvolvidas para o CCN, como troca de mensagens e transmissão de vídeo em tempo real, e 
utilizam a ferramenta de roteamento por nomes baseada no protocolo OSPF. 
Referências: 
[1] Moreira, M.D.D., Fernandes, N.C., Costa, L.H.M.K. e Duarte, O.C.M.B. - "Internet do Futuro: Um Novo Horizonte", em Minicursos do Simpósio 
Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2009. 
[2] Egi, N., Greenhalgh, A., Handley, M., Hoerdt, M., Mathy, L., and Schooley, T. Evaluating Xen for router virtualization. International Conference on 
Computer Communications and Networks - ICCCN, 2007. 
[3] McKeown, N., Anderson, T., Balakrishnan, H., Parulkar, G., Peterson, L., Rexford, J.,S., e J. Turner. OpenFlow: Enabling innovation in campus networks. 
ACM SIGCOMM Computer Communication, 2008. 
[4] Jacobson, V., Smetters, D.K., Thornton, J.D., Plass, M.F., Briggs, N.H., Braynard , R.L.(PARC) Networking Named Content, CoNEXT, Roma, 2009. 

8:45 - 9:00 4010 
Provendo Segurança em Redes Elétricas Inteligentes 
EDUARDO RIZZO SOARES MENDES DE ALBUQUERQUE 
OTTO CARLOS MUNIZ BANDEIRA DUARTE 

Resumo 

A rede elétrica atual está fortemente baseada em conceitos criados há décadas. Ela já não é capaz de atender a todas as necessidades dos fornecedores 
e usuários, nem de se integrar corretamente com as tecnologias atuais e novas fontes de energia. Precisa-se de uma rede elétrica confiável, adaptável, 
de fácil monitoramento e compatível com fontes energéticas renováveis e limpas. É nesse contexto que surgem as Redes Elétricas Inteligentes (Smart 
Grid), um novo conceito de rede elétrica, mais condizente às necessidades energéticas atuais [1]. 
Algumas das características dessa nova rede são monitoramento em tempo real e capacidade de reconfiguração. Ademais, a rede coleta informações de 
consumo dos usuários. Dessa maneira, gera-se uma grande quantidade de tráfego de dados. Assegurar a integridade e a autenticidade dos dados é 
essencial para o funcionamento das Redes Elétricas Inteligentes. No entanto, como qualquer rede de dados, ela está vulnerável a potenciais ataques de 
usuários mal intencionados. É necessário, portanto, desenvolver uma série de mecanismos de segurança de redes com o intuito de defendê-la. 
A proposta do trabalho é estudar a que tipos de ataque essa rede está sujeita, quais são seus pontos fracos e os métodos existentes para protegê-la. 
Finalmente, com base nessas informações, o trabalho propõe maneiras de garantir a segurança da mesma. 
Referências: 
[1] Santacana E., Rackliffe G., Tang L., Feng X., Getting Smart, IEEE Power & Energy Magazine, Taking Measure of the Smart Grid around the World, Smart 
Grid, PES Smart Grid Compendium 2011. 
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9:00 - 9:15 3273 
Mecanismos de segurança em Smart Grid 
ALESSANDRA YOKO PORTELLA 
OTTO CARLOS MUNIZ BANDEIRA DUARTE 

Resumo 

A atual rede de energia elétrica é um sistema de sucesso e confiável, porém é considerada desatualizada e dilapidada. Ela é dividida em três partes 
principais: geração, transmissão e distribuição de energia, mas notáveis melhorias podem ser feitas adicionando confiança e eficiência a essas três 
partes. Dessa modernização da atual rede elétrica surge a Rede Elétrica Inteligente. Smart Grid utiliza uma combinação de diferentes tecnologias, tendo 
uma arquitetura baseada em uma comunicação em dois sentidos, métodos avançados de controle, tecnologias de detecção e de medição e interface 
para o usuário que permita a tomada de decisão [1]. 
Como qualquer sistema complexo, Smart Grid possui suas vulnerabilidades. A rede deve ser confiável, isto é, um determinado usuário acessa dados 
precisos criados pelo dipositivo correto no lugar esperado e num especificado tempo e esse dado não pode ser modificado. Deve também possuir um 
controle de acesso, de forma que, através da comunicação em dois sentidos, pode ser resolvido o problema de os dados serem acessados pelos dois 
lados sem que isso seja o desejado. Ao mesmo tempo, emerge o desafio de privacidade, já que, através de informação de consumo elétrico, é possível 
saber a rotina do consumidor e quando ele entra de férias, por exemplo. Mais um ponto é que, devido ao tamanho e complexidade da rede, é um 
desafio garantir a manutenção da rede, um gerenciamento confiável e um monitoramento a fim de combater invasões [2]. 
Este trabalho tem como objetivo procurar desenvolver um mecanismo que possa garantir segurança em alguma das áreas vulneráveis da Rede Elétrica 
Inteligente. A proposta desse mecanismo será obtida através de um estudo e análise do estado da arte, no qual serão feitas comparações entre os 
trabalhos já propostos e serão buscadas possíveis soluções baseando-se nos mesmos. Dessa forma, somado a outros trabalhos, este procura contribuir 
com uma possível anulação das vulnerabilidades e assegurar confidecialidade, integridade e disponibilidade da rede. 
[1]Flick, T.; Morwhouse, J. - Securing The Smart Grid: Next Generation Power Security Grid -Elsevier 
[2]Khurana, H.; Hadley, M.; Ning Lu; Frincke, D.A. - Smart-Grid Security Issues - "Security & Privacy IEEE", Jan.-Feb 2010 
Unidade de Apresentação:        Escola Politécnica - CT 
Área Básica:    30406030 - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

9:15 - 9:30 1409 
Detecção de Spam em Redes Sociais 
HUGO DE FREITAS SIQUEIRA SADOK MENNA BARRETO 
MIGUEL ELIAS MITRE CAMPISTA / LUIS HENRIQUE MACIEL KOSMALSKI COSTA 

Resumo 

As redes sociais vêm se popularizando na última década, crescimento esse acompanhado por vários problemas de privacidade e de exposição a 
conteúdos indesejados. Essa exposição a conteúdos indesejados se dá por meio de usuários mal intencionados, os quais enviam mensagens cujo 
conteúdo é muito semelhante aos já bastante conhecidos spams de mensagens eletrônicas. 
Ao se estudar spams em redes sociais existem outras características relevantes que permitem distinguir entre usuários normais e usuários chamados 
spammers. O fato dos usuários estarem contidos em uma rede social, portando conectados a outros usuários, faz com que uma análise dessas conexões 
viabilize formas alternativas de diferenciar usuários que vão além da simples análise do conteúdo das mensagens [1-5]. Este trabalho visa inferir quais 
medições são aplicáveis em redes sociais que permitam verificar diferenças entre esses usuários. 
Para o estudo, deu-se preferência à análise da rede social Twitter devido à sua popularidade e à sua abrangente e bem documentada interface de 
programação (API - Application Programming Interface). Primeiro obteve-se um espaço amostral e verificou-se cada usuário manualmente de modo a 
concluir quais eram spammers e quais eram usuários legítimos, posteriormente foram aplicadas diversas métricas de redes complexas, (como 
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centralidade de closeness e de betweenness) para compará-las e analisá-las. 
Até o momento já foi possível perceber os diversos tipos de spammers presentes no Twitter, muitos desses possuem comportamento automático o que 
é evidenciado ao se analisar suas conexões e compará-las com as de um usuário comum. Esse comportamento automático contribui para um fator 
bastante recorrente, as ligações spam-spam. Essas ligações representam algo ainda não muito explorado na detecção de spammers no Twitter e sua 
detecção através de métricas pode aprimorar o algoritmo, ainda ineficiente, usado pelo Twitter. 
[1] Fabrício Benevenuto, Gabriel Magno, Tiago Rodrigues e Virgílio Almeida, Detecting Spammers on Twitter, em Collaboration, Electronic messaging, 
Anti-Abuse and Spam Conference (CEAS) -, pp. 1-9, julho de 2010 
[2] Marcelo Maia, Jussara Almeida e Virgílio Almeida, Identifying User Behavior in Online Social Networks, em Workshop on Social Network Systems 
(SocialNets), pp. 1-6, março-abril de 2008 
[3] Chris Grier, Kurt Thomas, Vern Paxson e Michael Zhang, @spam: The 
Underground on 140 Characters or Less, ACM conference on Computer and Communications Security (CCS), pp. 27-37, outubro de 2010 
[4] Alan Mislove, Massimiliano, Marcon Krishna P. Gummadi, Peter Druschel e Bobby Bhattacharjee, Measurement and Analysis of Online Social 
Networks, ACM SIGCOMM conference on Internet measurement (IMC), pp. 29-42, novembro de 2007 
[5] Kurt Thomas, Chris Grier, Vern Paxson e Dawn Song , Suspended Accounts in Retrospect: An Analysis of Twitter Spam, ACM SIGCOMM conference on 
Internet measurement (IMC), pp. 243-258, novembro de 2011 

9:30 - 9:45 2962 
Vulnerabilidades e Ameaças em Redes Elétricas Inteligentes 
ELYSIO MENDES NOGUEIRA 
OTTO CARLOS MUNIZ BANDEIRA DUARTE 

Resumo 

Redes Elétricas Inteligente objetivam uma maior eficiência e confiabilidade através da incorporação de tecnologias modernas de computação e 
comunicação à malha atual. As principais características de uma rede elétrica inteligente são maior controle do consumo pelos usuários; integração das 
diversas fontes de energia renováveis distribuídas geograficamente e maior controle dos fornecedores de energia sobre os parâmetros de 
funcionamento da rede. Essas características podem ser alcançadas devido ao surgimento de novas tecnologias de medição, transmissão e supervisão 
dos dados da rede elétrica. Dentre essas tecnologias, destacam-se os medidores inteligentes (smart meters) dispositivos que permitem uma 
comunicação bidirecional entre consumidores e distribuidores de energia, além da transmissão de dados via comunicação sem fio ou através da própria 
rede elétrica (Power Line Communication - PLC) [1]. 
Contudo, como qualquer sistema, a rede elétrica não está livre de falhas e as tecnologias que estão sendo integradas possuem vulnerabilidades, tal 
como a possibilidade de hackers acessarem e manipularem dados da rede e dos usuários. Assim, para que uma Rede Elétrica Inteligente seja confiável e 
não comprometa a privacidade dos usuários nem a estabilidade do sistema, a rede deve estar protegida por um sistema de segurança capaz de reduzir e 
limitar o alcance das falhas. 
A metodologia para esse projeto consiste em estudar literatura técnico-científica sobre o estado da arte das tecnologias envolvidas em Redes Elétricas 
Inteligentes, identificar possíveis vulnerabilidades, ameaças e impactos para os fornecedores e consumidores de energia elétrica, estudar tecnologias de 
segurança em sistemas e redes de informática e comunicação e analisar suas possíveis aplicações em Redes Elétricas Inteligentes. Finalmente, serão 
propostas soluções de segurança capazes de atender os requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados da Rede Elétrica 
Inteligente. 
Espera-se que ao final do projeto o aluno esteja familiarizado com os conceitos de Redes Elétricas Inteligentes e segurança de comunicação e 
informação, sendo capaz de propor uma arquitetura segura de Rede Elétrica Inteligente. 
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Referências: 
[1] INL Critical Infrastructure Protection/Resilience Center - "Study of Security Attributes 
of Smart Grid Systems - Current Cyber Security Issues". 
[2] Flick, T., Morehouse J. - "Securing the Smart Grid: Next Generation Power Grid 
Security". 
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8:30 - 8:45 359 

Condutividade Térmica Efetiva de Materiais Compósitos Ordenados de Fibras Curtas com Célula Prismática 
Hexagonal Uniforme 
MARCELO BERNARDINI MARTINEZ 
MANUEL ERNANI DE CARVALHO CRUZ / CARLOS FREDERICO TROTTA MATT 

Resumo 

O comportamento global, ou efetivo, de materiais compósitos de fibras curtas em aplicações mecânicas, térmicas e elétricas desperta grande interesse 
em engenharia. A confiabilidade de estudos analíticos e numéricos dedicados a esses tópicos depende fortemente das configurações de microestruturas 
prescritas, ou postuladas, para análise. É claro que diferentes distribuições espaciais de fibras levam a diferentes configurações de microestruturas, que 
por sua vez influenciam as propriedades efetivas. Não existe na literatura técnica um banco reconhecido, ou estabelecido, de configurações ou modelos 
de microestruturas que poderiam servir como referência em investigações direcionadas ao cálculo de propriedades macroscópicas de classes de 
materiais compósitos. No presente trabalho de Iniciação Científica, pretende-se realizar um estudo numérico da condutividade térmica efetiva de 
materiais compósitos de fibras curtas que possuem célula microestrutural na forma de um prisma hexagonal uniforme. Nesse estudo, o problema da 
condução de calor na célula periódica prismática é formulado através do método da homogeneização e é resolvido pelo método dos elementos finitos. 
Dessa forma, podem ser computadas as condutividades térmicas efetivas longitudinais e transversais em função da fração de volume de fibra. A célula 
tridimensional possui uma única fibra cilíndrica curta localizada em seu centro geométrico e perpendicular a um par de hexágonos paralelos regulares do 
prisma. O procedimento para geração dos domínios e das malhas é implementado utilizando-se uma licença acadêmica de um gerador de malhas 
aberto. Os resultados numéricos para as condutividades efetivas são validados contra resultados analíticos disponíveis na literatura para arranjos 
hexagonais bidimensionais. 

8:45 - 9:00 3500 Estudo da Permeação do Hidrogênio em Aços 2,25 Cr - 1 Mo - 0,25V Usados em Reatores de 
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Hidrotratamento 
AMANDA SARDINHA PEREIRA 
DILSON SILVA DOS SANTOS 

Resumo 

Aços da família Cr-Mo são uma classe de materiais estruturais resistentes ao calor e à corrosão. A adição de V nesses aços tem sido feita recentemente 
de modo a promover o aumento da resistência mecânica e, consequentemente, promover a redução da espessura da chapa utilizada, facilitando assim a 
sua fabricação. 
Em geral, os equipamentos (reatores de hidrotratamento) são feitos de chapas espessas de cerca de 300 mm de espessura. A soldagem de chapas 
grossas é também um fator sensível na resistência mecânica destes aços. 
Embora eles sejam revestidos por uma camada de aço inoxidável (cladding) durante o seu uso, os aços podem absorver hidrogênio e sofrer ataque ou 
fragilização. 
De modo a compreender esses efeitos, estudos de permeação eletroquímica do hidrogênio, curvas de polarização potenciodinamicas e análise 
microestrutural foram realizados no aço 2,25 Cr - 1 Mo - 0,25V. 
A difusibilidade obtida foi da ordem de 10-11 m2/s a temperatura ambiente, e a microestrutura do aço é bainitica após tempera e revenimento. Os 
resultados são discutidos no presente trabalho e a difusibilidade e solubilidade são comparados com vários aços citados na literatura. 
Agradecimentos: FINEP, CNPq, Petrobrás e PRH-35. 

9:00 - 9:15 1838 

Caracterização da velocidade e tamanho de bolhas ascendentes em coluna vertical de liquido estagnado 
através das técnicas de ultrassom e visualização 
PEDRO ANDRADE MAIA VINHAS 
SU JIAN / MARCOS BERTRAND DE AZEVEDO 

Resumo 

Na indústria nuclear, os parâmetros bifásicos de escoamento precisam ser constantemente controlados no sistema de refrigeração primário ou durante 
o resfriamento de emergência do núcleo em reatores nucleares. O movimento de bolhas alongadas, conhecidas como bolha de Taylor, ascendendo em 
líquido estagnado é de importância fundamental na teoria de escoamento bifásico gás-líquido. 
Trabalhos pioneiros de Dumitrescu (1943) e Davies & Taylor (1950) estabeleceram correlações para a velocidade de ascenção de bolhas (u0) em tubos 
verticais circulares inicialmente cheios e selados na parte superior. Experiências descritas por Nicklin e colaboradores (1962) mostraram que bolhas com 
tamanhos finitos, em tubos selados no topo ascendem, com relação ao líquido a sua frente, com velocidades exatamente iguais à descrita por 
Dumitrescu ou Taylor, uma vez que não há movimento do líquido através da seção à frente da bolha. No caso de tubo aberto no topo, a expansão das 
bolhas altera essa condição estática, dando ao líquido à sua frente uma velocidade de ascenção. Como as bolhas ascendem com velocidades u0 
relativamente ao líquido a sua frente, a velocidade no espaço é maior que u0 e depende do tamanho da bolha. 
Neste trabalho, duas técnicas não invasivas foram utilizadas para medir velocidade de ascenção e comprimento de bolhas: a técnica de ultrassom por 
pulso-eco e a técnica de visualização com câmara de vídeo de alta velocidade. 
Os dados analisados neste trabalho foram obtidos a partir de uma coluna vertical de líquido estagnado selado no topo, localizado no Laboratório de 
Termo-Hidráulica Experimental do Instituto de Engenharia Nuclear ( LTE/IEN). A coluna consiste de um tubo de vidro de 1,50m e altura e com diâmetro 
interno de 24,37mm, conectada por flanges a um sistema de injeção de ar. 
O sistema de ultrassom consiste de uma placa geradora multiplexada, transdutores e um computador (PC) com um programa em base LabView 
desenvolvido no Instituto de Engenharia Nuclear para controlar o sistema de medição. Dois transdutores foram posicionados com uma distancia de 140 
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mm entre eles. Utilizando esta distância e a diferença de tempo entre os momentos em que as bolhas foram detectadas pelos dois transdutores, é 
possível calcular-se a sua velocidade. 
O sistema de visualização é formado por uma câmera de vídeo de alta velocidade Olympus i-Speed 2 (resolução máxima de 800 x 600 pixels), lentes de 
zoom, um programa de aquisição e análise de imagem e um laptop. A sequência de imagens é armazenada em arquivos e utilizada posteriormente para 
analisar em detalhe a seqüência de movimento das bolhas. 
O objetivo deste trabalho é familiarizar-se com as duas técnicas e ajustá-las para futuros trabalhos de caracterização dos parâmetros de escoamento 
bifásico gás-líquido em tubos verticais circulares. As correlações teóricas serão utilizadas como referência para a ordem de grandeza e precisão dos 
valores medidos experimentalmente. 

9:15 - 9:30 3139 
Estudo da Formação de Partículas de Parafina para Encapsulamento de Fármacos 
THIAGO MENEZES DE OLIVEIRA 
MARCIO NELE DE SOUZA / JOSE CARLOS COSTA DA SILVA PINTO /   CARLOS ALBERTO CASTOR JUNIOR 

Resumo 

Microencapsulamento é o processo de empacotamento de materiais sólidos, líquidos ou gasosos em cápsulas extremamente pequenas, as quais podem 
liberar o conteúdo de forma controlada e sob condições específicas. Este trabalho objetiva compreender e controlar o processo de formação de 
partículas de parafina para aplicação na área farmacológica. 
A metodologia experimental baseou-se na literatura (CORTESI, 2001) por intermédio de um método clássico de preparação de micropartículas em um 
reator de tanque agitado encamisado. A partir desta metodologia, utilizou-se como variáveis de investigação a concentração de solução aquosa de um 
agente surfactante (poli(álcool) vinílico) e um composto inorgânico (persulfato de amônio), além da temperatura e taxa de agitação. Caracterizou-se a 
distribuição de partículas por intermédio dos equipamentos Malvern e um microscópio óptico, para avaliação da morfologia, vinculado ao pacote 
computacional PSDA (SOARES e PINTO, 2006), desenvolvido pelo LMSCP/PEQ/COPPE/UFRJ. 
De acordo com os resultados, constatou-se que as duas variáveis de maior importância são a concentração do agente surfactante e a temperatura do 
meio, as quais influenciam diretamente na forma e escala de tamanho das micropartículas. A velocidade de agitação no sistema influenciou de forma 
mais branda, reduzindo o tamanho médio das micropartículas conforme o aumento da taxa de agitação, devido as altas taxas de cisalhamento no meio 
reacional. 

9:30 - 9:45 2116 

Síntese de ditiocarbimatos de zinco e estudo de suas atividades como aceleradores na vulcanização de 
borracha nitrílica 
CAMILA MACHADO DIAS 
LEILA LEA YUAN VISCONTE / ELEN BEATRIZ ACORDI VASQUES PACHECO / LEANDRO MARCOS GOMES CUNHA 

Resumo 

Os ditiocarbamatos são compostos muito utilizados como aceleradores na vulcanização de borracha. Apesar disto seu uso pode gerar N-nitrosaminas, 
que são compostos conhecidos pelo seu potencial efeito carcinogênico. Os ditiocarbimatos são substâncias estruturalmente semelhantes aos 
ditiocarbamatos. Entretanto a descrição na literatura desses compostos é bem mais restrita [1]. Apesar da semelhança estrutural, os ditiocarbimatos não 
são potencias formadores de N-nitrosaminas. Nesse sentido, este trabalho compreende a síntese e o estudo da atividade aceleradora de vulcanização do 
complexo bis(N-fenilsulfonilditiocarbimato)zincato II de tetrabutilamônio. A síntese do complexo de zinco foi feita seguindo procedimentos semelhantes 
aos descritos na literatura [2] e caracterizado por RMN de 1H e 13C. As composições de borracha nitrílica (N206) foram preparadas em misturador de 
rolos segundo a norma ASTM D 3187 e utilizando a seguinte formulação: borracha (100 phr), ZnO (3,0 phr), enxofre (1,5 phr), ácido esteárico (1,0 prh) e 
acelerador (3,2 x 10-3 mol). As propriedades reométricas foram determinadas segundo a norma ASTM D 2084-81, em reômetro de disco oscilatório a 
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150°C, com arco de oscilação de 1°. O acelerador comercial TBBS (N-terc-butilbenzotiazol-2-sulfenamida) também foi utilizado para fim de comparação. 
Os espectros de RMN estão de acordo com a estrutura do composto proposto. Os dados para os parâmetros reométricos apontam para a viabilidade da 
aplicação do novo composto como acelerador na vulcanização de borracha nitrílica. 

02/10/2012 Sala A-204 
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8:30 - 8:45 1305 

Estudo de Caso de um sistema de  
ação em Células a Combústível. 
RAPHAEL SANTANA SILVA 
SILVIO CARLOS ANIBAL DE ALMEIDA 

Resumo 

O desenvolvimento e comercialização de microunidades de geração estimulou os fabricantes a desenvolverem novas tecnologias, incluindo as Células a 
Combustível, que geram energia e vantagens, como o baixo nível de ruído, baixa manutenção, as baixas emissões e a possibilidade de alta eficiência 
global, permitindo também o aproveitamento do calor de rejeito em pequena escala. Esta produção simultânea de energia elétrica e térmica, a partir de 
uma única fonte de combustível, pode ajudar a reduzir o consumo de energia e a emissão de gases do feito estufa. Este trabalho analisa o desempenho 
de um sistema de cogeração em uma Célula a Combustível de Membrana Polimérica (PEMFC) associada a um reformador de gás natural. Um modelo 
para analisar o desempenho da PEMFC foi desenvolvido. Em um estudo de caso, as influências do preço do combustível, Operação e Manutenção (O&M) 
e Custo de Capital no preço final de energia são estudadas em diferentes condições a plena de operação e a carga parcial de operação. 

8:45 - 9:00 396 

Estudo de métodos de análise dinâmica para a simulação do comportamento de sistemas flutuantes para 
produção de petróleo offshore 
JULIANA GONCALVES DA SILVA FERREIRA 
BRENO PINHEIRO JACOB / FABRICIO NOGUEIRA CORREA 

Resumo 

Chamamos de sistemas offshore unidades marinhas de exploração, produção ou armazenamento de petróleo. Tais sistemas podem ser fixos ou 
flutuantes, variando de acordo com sua utilidade e local onde é instalado. 
Devido à busca crescente por petróleo, surgiu a necessidade de exploração em águas cada vez mais profundas. Percebeu-se, porém, que a instalação de 
unidades fixas nesses locais tornava-se inviável, pelo alto custo de material e instalação requerido para suportar o carregamento ambiental nessas áreas 
(incluindo ondas e correntes marinhas). Sendo assim, sistemas offshore flutuantes se tornaram bem mais usuais do que os fixos. Podendo ser dividido 
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em 3 componentes básicos: a estrutura flutuante propriamente dita, as linhas de ancoragem e os risers. 
Em geral os métodos de simulação de problemas com caráter dinâmico são mais complexos do que casos estáticos. No caso de sistemas offshore 
flutuantes, o comportamento dinâmico induzido pelos carregamentos ambientais é de extrema importância, de modo que é indispensável o uso de 
ferramentas computacionais com recursos de análise dinâmica para analisar tais sistemas, ou seja, entender a sua interação com os carregamentos 
ambientais; permitir a simulação e testes de novos sistemas; e diminuir o tempo de projeto. 
Percebe-se portanto que o conhecimento desses métodos de análise dinâmica é de extrema importância para a sua correta aplicação e aprimoramento 
das metodologias utilizadas para as simulações. Assim, neste trabalho apresentam-se estudos relacionados a modelos simplificados de análise dinâmica 
para plataformas flutuantes, comparando-se seus resultados com os fornecidos por um modelo mais complexo disponível em uma ferramenta 
computacional baseada no Método dos Elementos Finitos. O objetivo é dispor de um método mais expedito, capaz de avaliar de forma satisfatória o 
comportamento global de sistemas flutuantes offshore, demandando um tempo de simulação muito menor. 
Em estudos preliminares, cujos resultados foram apresentados em relatórios parciais de atividades, foram considerados dois métodos numéricos de 
integração: o Método de Newmark - Regra Trapezoidal e o Método das Diferenças Centrais. Inicialmente estes métodos foram aplicados para um 
sistema com um grau de liberdade, tendo sido efetuados estudos variando-se parâmetros importantes como o intervalo de tempo e o grau de 
amortecimento. 
Em seguida, os métodos foram aplicados para a análise de movimentos de modelos simplificados com dois graus de liberdade de uma plataforma 
flutuante do tipo ITTC, tendo sido determinadas as suas matrizes equivalentes de massa, elasticidade e amortecimento através do software de 
elementos finitos SITUA-Prosim. Foram efetuadas análises iniciais de vibrações livres não-amortecidas e amortecidas com esse modelo simplificado; a 
comparação entre esses resultados e os fornecidos por um modelo mais complexo analisado pelo SITUA-Prosim foi satisfatória, indicando que o modelo 
simplificado pode se mostrar adequado. 

9:00 - 9:15 3434 

Influência do Centro de Rotação através de ensaios de decaimento no movimento de balanço transversal 
de cascos típicos de FPSO 
FELIPE RODRIGUES DE SIQUEIRA SOUZA 
ANTONIO CARLOS FERNANDES / ALLAN CARRE DE OLIVEIRA / ANDERSON RICARDO WEBLER SOARES 

Resumo 

Esta pesquisa consiste no estudo da resposta amortecida livre do movimento de roll de cascos típicos de FPSO, influenciada pelo eixo de rotação fixado 
ao modelo, considerando os efeitos hidrodinâmicos sobre o casco. 
O objetivo principal é a comparação dos resultados para uma faixa de centros de rotação (com altura mínima no fundo e altura máxima no pontal), 
incluindo as comparações dos resultados de centros particulares (centro de gravidade, centro de carena, centro de flutuação, metacentro e o centro 
natural de roll - vale ressaltar que a determinação do centro natural de roll (centro instantâneo de rotação) também faz parte desta pesquisa). 
A metodologia utilizada neste estudo deriva da análise experimental do modelo de FPSO (executada no LOC - Laboratório de Ondas e Correntes da 
UFRJ). Através do sistema de câmeras do QUALISYS, obteve-se a curva: ROTAÇÂO x TEMPO do ensaio de decaimento, a qual serviu de base para a 
determinação dos parâmetros do amortecimento livre. 
Desenvolveu-se um programa na linguagem Java com a finalidade de comparar visualmente a curva ROTAÇÃO x TEMPO teórica. Esta última é a solução 
da equação diferencial cujos parâmetros (momento de inércia de massa, inércia adicional, coeficiente de amortecimento do fluido e constante elástica 
do fluido) podem ser considerados constantes. Com este processo, pode-se perceber que a curva experimental não é linear - o que já era de se esperar, 
percebendo ainda que no caso real o fator de amortecimento (zeta) decresce com o tempo, i.e., cresce com a amplitude do decaimento (A). Com isso, 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

34 

 

concluiu-se que: zeta=zeta(t) ou zeta=zeta(A). Para determinar esta curva para cada ensaio, comparou-se a curva experimental com a curva teórica 
equivalente a cada pico, i.e., aproximou-se cada ciclo como um segmento de uma curva linear, assim determinando a resposta completa de cada ensaio. 
A ideia do método comparativo é comparar os resultados para cada centro de rotação simultaneamente, destacando os centros de rotação especiais 
citados anteriormente. 
Contribuiu para o presente estudo a Tese de Doutorado de Allan Carré de Oliveira: NOVAS ABORDAGENS PARA A ANÁLISE DO AMORTECIMENTO NÃO 
LINEAR DO BALANÇO TRANSVERSAL DE FPSOS. 

9:15 - 9:30 1608 
Escoamento multifásico polidisperso utilizando ANSYS CFX®: Simulação de coluna de bolhas 
MARIANA GALLASSI PEREIRA 
PAULO LARANJEIRA DA CUNHA LAGE / LUIZ FERNANDO LOPES RODRIGUES SILVA 

Resumo 

Muitos problemas recorrentes na indústria química podem ser solucionados a partir do conhecimento sobre o comportamento de sistemas particulados, 
já que este é crucial para projeto e desenvolvimento de equipamentos com física complexa, como por exemplo colunas de borbulhamento, onde ocorre 
escoamento multifásico polidisperso. 
O objetivo deste trabalho, portanto, é analisar o comportamento da distribuição de tamanho de bolhas e os efeitos de quebra e coalescência a 
diferentes velocidades superficiais de gás em um sistema gás-liquido, mais precisamente ar-água, usando um software comercial de fluidodinâmica 
computacional (Computational Fluid Dynamics - CFD), o ANSYS CFX. Além disso, outras forças de interação interfaciais, como a força de arrasto e de 
sustentação também foram avaliadas em conjunto com a variação da velocidade superficial de gás. 
A solução do escoamento multifásico foi realizada através do acoplamento MUSIG (Multiple Size Group) entre solução da equação de balanço 
populacional e a das equações do escoamento Euleriano bifásico. A solução da equação de balanço populacional foi realizada pelo método das classes, 
utilizando 15 classes de discretização, com apenas uma classe de alimentação com diâmetro de 5,26 mm. O modelo de quebra escolhido foi o de Luo e 
Svendsen e o modelo de coalescência foi o de Prince e Blanch. Os coeficientes utilizados para ambos foram obtidos através de dados experimentais. 
A simulação foi realizada em duas etapas, em uma coluna retangular com um distribuidor de gás também retangular localizado no fundo da coluna, para 
o cálculo da média temporal de fração de ar, diâmetro médio e fração de cada classe de tamanho de bolhas. Avaliou-se também o período de oscilação 
da pluma de gás. A comparação de parte dos resultados obtidos com resultados experimentais da literatura foi satisfatória. 

9:30 - 9:45 2068 
Escoamento de Fluido Não-Newtoniano em Célula Hele-Shaw 
VICTOR BRUM ESTEVES PIRES 
ARGIMIRO RESENDE SECCHI / THAIS MACHADO FARIAS 

Resumo 

O estudo do escoamento de um fluido em cavidades delgadas, como no caso de preenchimento de moldes de injeção levou ao desenvolvimento da 
célula Hele-Shaw. Este dispositivo consiste de duas placas posicionadas paralelamente a uma distância pequena o suficiente para que o escoamento de 
um fluido em seu interior seja laminar, independente da velocidade de entrada do fluido. Huilgol propôs, em 2006, soluções analíticas simplificadas para 
o perfil de velocidade de fluidos não-newtonianos em uma célula de Hele-Shaw em escoamentos simétricos e assimétricos. 
A proposta deste trabalho é validar o método de obtenção das equações analíticas simplificadas para fluidos não-newtonianos obtidas por Huilgol 
através da comparação dos resultados analíticos de velocidade média e gradiente de pressão com resultados calculados numericamente em 
simulações computacionais. As simulações são feitas no software OpenFOAM, utilizando o solver nonNewtonianIcoFoam, específico para a resolução de 
escoamentos laminares e incompressíveis de fluidos não-newtonianos, que utiliza o acoplamento PISO. 
Até o presente momento, está sendo utilizada uma malha convergida de dimensões 1mX1mX0.001m. Estão sendo feitas simulações do escoamento de 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

35 

 

um fluido power-law 
testando diferentes métodos numéricos para a resolução do caso, bem como diferentes formas de acoplamento entre pressão e velocidade. 
Dentre os testes feitos, pode ser citado o uso dos métodos de Euler e Crank-Nicholson, ambos implícitos, como métodos para a resolução das derivadas 
temporais de primeira ordem e o uso dos pré-condicionadores GAMG e Cholesky para a resolução dos loops da pressão e velocidade, respectivamente. 
Tentou-se também alterar o número de correções ortogonais no acoplamento PISO. Em todos estes casos, houve divergência do caso. Nos próximos 
testes, utilizaremos o solver simpleFoam, que utiliza o acoplamento SIMPLE, para entar obter a convergência do caso. 
O próximo passo, após a determinação dos métodos e do solver mais adequados à resolução do caso, é a obtenção dos resultados para a velocidade e 
queda de pressão, comparando-os com a solução analítica aproximada proposta na literatura. Com isso, ter-se-á verificado se esta aproximação 
representa adequadamente o escoamento para a faixa de valores utilizada como parâmetros do fluido. 
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8:30 - 8:45 4067 
Modelagem de Fotobiorreator Piloto do Laboratório H2CIN para Cultivo de Organismos Fotossintéticos 
MARIANA BITTAR / YURI PAIXAO DE ALMEIDA 
OFELIA DE QUEIROZ FERNANDES ARAUJO / JOSE LUIZ DE MEDEIROS /MARTA CRISTINA PICARDO 

Resumo 

O Laboratório H2CIN da Escola de Química da UFRJ desenvolveu e construiu fotobiorreator para cultivo de microalgas e/ou cianobactérias [1]. Esse 
fotobiorreator, num segundo aspecto, tem como objetivo a produção de biomassa a fim de produção de biocombustíveis. Um terceiro aspecto da 
invenção se refere a processo de cultivo de microalgas e/ou cianobactérias empregando o fotobiorreator, que propicia o sequestro de CO2 e de outros 
gases necessários ao crescimento da cultura. O equipamento e composto por um riser de carbonatação movido por tecnologia air-lift e coletor solar 
(outdoor), operando com a microalga Isochrysis galbana. Testes na escala piloto estão disponíveis para apoio a desenvolvimento de modelos que 
permitam a programação da sua produção e a determinação de valores ótimos para as variáveis de operação. 
Neste contexto, no presente trabalho, o modelo de ALMEIDA [2] é submetido a regressão não linear visando sintonia dos seus parâmetros para retratar 
a nova escala de produção. Os dados correspondem a duas bateladas. A primeira batelada teve início em 12/07/2011, e o cultivo foi realizado por 52 
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dias, enquanto a segunda batelada teve início em 08/11/2011 com duração de 37 dias. Todas as amostras foram coletadas na entrada e na saída do 
fotobiorreator, após o riser de carbonatação na entrada do coletor solar (fotobiorreator propriamente dito, FBR) localizada na primeira das quatro 
colunas do FBR e na saída do FBR, no fundo da sua quarta coluna. 
A aderência do modelo aos dados experimentais é investigada sob funções objetivos alternativas. 

8:45 - 9:00 
1144 

 

Estudo do Acúmulo de Lipídio Intracelular por Levedura Utilizando Glicerol Bruto como Fonte de Carbono 
RAISA DE SOUZA SANTOS 
MARIA ALICE ZARUR COELHO / PRISCILLA FILOMENA FONSECA AMARAL / BERNARDO DIAS RIBEIRO 

Resumo 

Yarrowia lipolytica é uma levedura estritamente aeróbia que possui a capacidade de gerar produtos de grande interesse industrial como lipases, ácido 
cítrico e proteínas, assim como também, a alta capacidade em acumular lipídios. Os lipídios derivados de Y. lipolytica apresentam uma composição de 
ácidos graxos necessária para servir de matéria-prima para a produção de biodiesel. Diferentes condições de cultivo permitem estimular o acúmulo de 
lipídios utilizando diferentes fontes de carbono. O objetivo deste trabalho é avaliar o acúmulo de lipídio intracelular em Y. lipolytica quando seu cultivo é 
realizado utilizando glicerol puro e glicerol bruto (excedente da produção de biodiesel). Além disso, uma busca pelas melhores condições de extração 
deste lipídio também foi realizada. Os parâmetros inicialmente estudados foram a concentração de glicerol puro, extrato de lêvedo, peptona e sulfato de 
amônio em meio mineral não tamponado. Pelo método da fluorimetria detectou-se que o maior percentual de acúmulo obtido foi utilizando 50 g/l de 
glicerol; 0,1 g/l de levedo, 0 g/l de peptona, 0 g/l de sulfato de amônio com agitação de 250 rpm. Com esta melhor condição de cultivo obtida, estudou-
se a substituição do glicerol puro por glicerol bruto. Para o estudo da extração, as células foram congeladas e posteriormente liofilizadas. O lipídio foi 
extraído por rompimento da parede celular por atrito mecânico ocasionado por agitação das células com pérolas de vidro em solvente 
(Clorofórmio/Metanol 2:1). O melhor percentual lipídico obtido foi 18,12% com 54 h fermentação em meio contendo glicerol bruto. 

9:00 - 9:15 826 

Efeito da fonte de nitrogênio na cinética de produção de carotenóides por Rhodotorula marina a partir de 
glicerol 
TAMARA AZEVEDO SCHUELER 
ELIANA FLAVIA CAMPORESE SERVULO / ANTONIO JORGE RIBEIRO DA SILVA /   THAÍS ABRANTES RODRIGUES 

Resumo 

O emprego de pigmentos carotenóides em substituição aos corantes artificiais é interessante, pois, além de serem atóxicos, têm efeito nutricional como 
precursores da vitamina A. Neste estudo foi dada ênfase à produção de carotenóides, particularmente o beta-caroteno, por Rhodotorula marina em 
meio contendo glicerol, como principal fonte de carbono e energia, e diferentes fontes de nitrogênio, com o intuito de maximizar a síntese e reduzir os 
custos do processo. Com este fim, a levedura foi cultivada em meio líquido, de composição basicamente mineral, acrescido de glicerol e uma fonte de 
nitrogênio - uréia, sulfato de amônio, e levedura residual cervejeira (LRC) - em concentrações previamente determinadas. Para o meio contendo ureia, 
os ensaios foram feitos sem e com controle do pH em 6,0. Os experimentos foram realizados em frascos Erlenmeyers de 500 mL de capacidade, 
contendo 150 mL do meio de produção e concentração inicial de 106 células/mL. Após inoculação, os cultivos foram incubados a 30ºC, sob agitação de 
150 rpm, durante 96 h. Ao final do processo foram determinados: pH, teor de glicerol residual por método espectrofotométrico, concentrações de 
carotenóides totais e beta-caroteno, após extração com solvente orgânico, através de cromatografia líquida de alta resolução (HLPC) e concentração 
celular por contagem de células em câmara de Neubauer. Todas as fontes de nitrogênio testadas favoreceram o crescimento da levedura e a síntese de 
corantes. Contudo, a produção variou em função da fonte de nitrogênio usada. Dentre as fontes de nitrogênio testadas o máximo de produção de 
carotenoides (500 µg/g célula seca) e de beta-caroteno (240 µg/g célula seca) foram obtidos com a utilização de LRC. Nesta condição nutricional, o 
consumo de glicerol foi total. Comparando os resultados com dados da literatura, pode-se aferir a possibilidade do emprego desse rejeito industrial, para 
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a obtenção de bioproduto de interesse comercial. 

9:15 - 9:30 639 

Comparação da eficiência das enzimas glicerol quinase e glicerol-3-fosfato oxidase comerciais e extraídas 
de levedura para detecção de glicerol em biodiesel 
GABRIELLE VIANA DUTRA 
VERÔNICA PARENTE GOMES DE ARAUJO / ARIANA FARIAS MELO / ANDREA MEDEIROS SALGADO / FERNANDO LUIZ P. PESSOA 

Resumo 

O glicerol é subproduto da produção de biodiesel. A sua determinação serve como parâmetro para avaliar a eficácia do processo de purificação deste 
combustível. A técnica analítica recomendada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) para determinação de glicerol livre e total em biodiesel é a 
cromatografia gasosa, porém esta técnica é demorada, envolve consumo elevado de reagente e apresenta limitada portabilidade. Biossensores 
representam uma ferramenta promissora para suplementar essa técnica, devido suas características, como: sensibilidade, seletividade e facilidade de 
automação, sendo equipamentos simples e portáteis. Biossensor é um instrumento analítico que utiliza material biológico ligado a um transdutor que 
converte um sinal biológico em sinal elétrico quantificável e processável. O objetivo deste trabalho foi comparar a eficiência das enzimas glicerol quinase 
extraídas em laboratório, da levedura Sacharomyces cerevisiae, em conjunto com a enzima glicerol-3-fosfato oxidase comercial, com as enzimas glicerol 
quinase e glicerol-3-fosfato oxidase comerciais, para o detecção e quantificação de glicerol em amostras de biodiesel, visando o futuro desenvolvimento 
de um biossensor para esta finalidade. Foram realizados ensaios para avaliar o conjunto componente biológico e transdutor, eletrodo de oxigênio 
dissolvido, sendo a variação da concentração de oxigênio dissolvido (O2), obtida em função da reação enzimática, monitorada pelo eletrodo. Os testes 
foram realizados com as enzimas comerciais usando diferentes concentrações de glicerol (0,001% , 0,002% , 0,003% , 0,004% , 0,005%, 0,01% e 0,02% 
v/v) para determinar a faixa de sensibilidade do método, e repetidos com o conjunto enzimático "extrato + glicerol-3-fosfato oxidase comercial". A 
temperatura durante os ensaios não foi controlada e apresentou variações de 23 a 25 °C e o pH das soluções padrões de glicerol usadas de 9. Os 
melhores resultados das enzimas comerciais foram obtidos na faixa de concentração de glicerol de 0,002% a 0,005% v/v, já o conjunto "extrato + 
glicerol-3-fosfato oxidase comercial" apresentou resultado semelhante ao obtido com os testes realizados com as enzimas comerciais, porém 
apresentaram uma menor diferença entre os valores de O2 e com maiores desvios padrões, o que nos leva a concluir que com a enzima extraída não é 
possível reproduzir com segurança os resultados obtidos com as enzimas comerciais. 

9:30 - 9:45 675 

Ensaios Preliminares para o Desenvolvimento de Biossensor Microbiano para Detecção e Monitoração de 
Mercúrio em Amostras Ambientais 
JOSI CLAIRE LOURENÇO PORTO 
GISELE DOS SANTOS COSTA / ANDREA MEDEIROS SALGADO 

Resumo 

O desenvolvimento tecnológico proporcionou melhoria na qualidade de vida da população, porem gerou diversos impactos ao meio ambiente ao lançar 
diversos contaminantes nos meios. Dentre esses contaminantes podemos citar o metal mercúrio que esta na forma: solúvel, trocável, ocluso ou fixado 
aos minerais, precipitados com outros compostos, na biomassa e complexado na matéria orgânica. O mercúrio, um poluente global, possui diversas 
espécies com comportamentos diferenciados levando a necessidade de buscar métodos que fossem além da determinação quantitativa total. Neste 
contexto procuramos utilizar a técnica de sensores específicos, os biossensores, na qual procuramos identificar a espécie de mercúrio biodisponível, uma 
vez que a biodisponibilidade é crítica na questão da toxicidade do metal. A seleção da bactéria Escherichia coli MC1061 como detector de mercúrio 
biodisponível, deve-se a sua capacidade de emitir luz suficiente para servir como um biossensor. No presente trabalho a cepa foi utilizada na detecção 
de mercúrio biodisponível de amostras ambientais da Baía de Guanabara. Para esse procedimento utilizou-se do luminômetro cujo princípio de 
funcionamento é baseado no plano onde a bioluminescência é captada de cada poço da placa a ser lido, sendo esta refletida pela lente, passada pelo 
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filtro de emissão até atingir o tubo fotomultiplicador. No equipamento há também um sistema de proteção denominado ligth shield, que serve para 
evitar interferência na captação de luz dos poços vizinhos. Em trabalhos anteriores o instrumento biossensor apresentou alta especificidade para Hg (II) 
e boa repetibilidade, por isso no presente trabalho busca os ampliar as localidades amostrais para monitoramento do metal em questão. O perfil de 
crescimento do microrganismo Escherichia coli MC1061 foi obtido, tendo as células atingido a fase exponencial após aproximadamente 7 h, e a fase 
estacionária após 11 h. A curva de crescimento foi utilizada para determinação do estado fisiológico das células utilizadas nos experimentos posteriores 
de bioluminescência. A curva de peso seco obtida, apresentou o seguinte equação de reta, Concentração celular [g/L] = (Abs600nm - 0,0028)/ 0,9137), 
correlacionando a leitura da absorbância a 600nm com a concentração (g/L) da suspensão celular. 

02/10/2012 Sala A-206 

Sessão: Ciências do Mar 

08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Fabio Nascimento De Carvalho  

                              Marta Cecilia Tapia Reyes  

                              Monica Pertel 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 1354 
Simulações computacionais de um controlador de propulsor de embarcações 
JOAO PEDRO MAGLUF MITTIDIERO ROSA FABRES 
SILVIO CARLOS ANIBAL DE ALMEIDA / RODRIGO MARTINS FERNANDES 

Resumo 

O trabalho tem como objetivo simular o modelo computacional de um propulsor de embarcação e o seu controlador, visando a sua aplicação futura num 
sistema de posicionamento dinâmico (DP) de embarcações. Para esse estudo, utilizamos tanto o modelo do propulsor quanto do controlador descritos 
em um trabalho científico já publicado. As equações matemáticas destes modelos foram implementadas na plataforma de simulação MATLAB/Simulink. 
Os resultados das simulações computacionais foram confrontados com os resultados apresentados no trabalho de referência, validando-se o modelo 
implementado. 
Este trabalho foi realizado em duas etapas. Inicialmente, foram realizadas simulações computacionais apenas do modelo do propulsor para diversos 
pontos de operação de velocidade. Uma curva de eficiência foi obtida em função destas velocidades de operação e comparada com a curva de eficiência 
apresentada no trabalho de referência. A semelhança dos resultados valida o modelo implementado. Em seguida implementou-se a estratégia de 
controle do propulsor utilizando os blocos matemáticos do software de simulação. O controlador foi utilizado para controlar o modelo do propulsor. 
Foram realizadas simulações computacionais para obter a resposta à variação de um degrau na variável de referência. Novamente, os resultados foram 
comparados com os resultados do trabalho de referência e validados. 

8:45 - 9:00 3267 
Inteligência Computacional no Projeto de Sistemas de Ancoragem 
GABRIELA MOREIRA BORGES/ THIAGO FARIA PEREIRA 
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ALOISIO CARLOS DE PINA 

Resumo 

Com o avanço da exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultra-profundas, o uso de sistemas flutuantes de produção torna-se cada vez 
mais frequente. Os sistemas flutuantes são mais susceptíveis às ações dinâmicas, originadas das ações ambientais, do que as plataformas fixas. 
O sistema de ancoragem deve ser capaz de garantir uma rigidez tal que o movimento da unidade flutuante seja mínimo, sem que as forças envolvidas 
ultrapassem limites de segurança pré-estabelecidos. A escolha correta da topologia de ancoragem e da configuração de cada linha é de fundamental 
importância na performance do sistema flutuante. 
Para a análise de linhas de ancoragem, a tendência atual considera o uso de ferramentas de análise dinâmica não-linear no domínio do tempo com 
elementos finitos. Deve ser executado um número muito grande de análises, exigindo elevado tempo computacional. Métodos de Inteligência 
Computacional têm sido aplicados em diversos problemas de otimização, substituindo cálculos computacionalmente caros. 
O objetivo deste trabalho é programar métodos de Inteligência Computacional e aplicá-los no projeto de sistemas de ancoragem, para substituir análises 
dinâmicas com elementos finitos na busca por configurações ótimas, com resultados comparáveis e em um tempo consideravelmente menor. 
A pesquisa consiste de várias etapas: 
(1) Analisar o conjunto de dados obtido usando carregamentos ambientais como entradas para o programa SITUA/PROSIM, desenvolvido no LAMCSO 
(Laboratório de Métodos Computacionais e Sistemas Offshore), PEC/COPPE/UFRJ; (2) Selecionar os algoritmos de Inteligência Computacional que serão 
usados na avaliação experimental; (3) Implementar os algoritmos selecionados usando a linguagem de programação Python; (4) Realizar os 
experimentos tantas vezes quantas forem necessárias para dar suporte estatístico e permitir a avaliação correta dos resultados; (5) Comparar os 
resultados dos algoritmos utilizados com os disponíveis na literatura, realizando testes estatísticos para avaliar a precisão e significância dos resultados; 
(6) Determinar o modelo mais adequado ao problema. 
Bibliografia Inicial: 
[1] A. C. de Pina, A. A. de Pina, C. H. Albrecht, B. S. de Lima, B. P. Jacob, A. C. de Pina Filho, Redes Neurais Wavelet no Projeto de Sistemas de Ancoragem 
para a Produção de Petróleo Offshore, In: 10a Conferência Brasileira de Dinâmica, Controle e Aplicações (DINCON), Águas de Lindóia, SP, 2011. 
[2] T. M. Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill, New York, NY, 1997. 
[3] M. Lutz, Programming Python, Fourth Edition, O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2011. 
[4] T. G. Dietterich, Approximate Statistical Tests for Comparing Supervised Classification Learning Algorithms, Neural Computation, Vol. 10, 1998, pp. 
1895-1924 

9:00 - 9:15 3652 
Simulações da dinâmica de embarcações utilizando manipuladores robóticos paralelos 
JOAO PEDRO MARTINS MORAND 
IVANOVICH LACHE SALCEDO / MAX SUELL DUTRA 

Resumo 

Serviços de vídeo sob demanda estão se tornando cada vez mais populares na Internet, gerando um alto tráfego de dados na rede. Grande parte destes 
serviços segue uma arquitetura cliente-servidor, que, por ser pouco escalável, é pouco eficiente no atendimento a muitos usuários. Uma arquitetura 
alternativa bastante estudada na literatura e utilizada em alguns aplicativos de distribuição de arquivos é a arquitetura peer-to-peer (P2P), que provê 
maior escalabilidade e, em geral, leva a um desempenho melhor do que o obtido por soluções fundamentadas no modelo cliente-servidor. Este trabalho 
consiste no desenvolvimento de ferramentas baseadas no protocolo BitTorrent que, seguindo uma arquitetura P2P, permitem o desenvolvimento de 
serviços escaláveis de distribuição de vídeo. Além disso, possibilitam a avaliação experimental de diferentes algoritmos para streaming de vídeo sob 
demanda. Utilizando estas ferramentas, foram realizados experimentos que demonstraram o impacto de diferentes algoritmos de distribuição de vídeo 
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na qualidade da experiência dos usuários. 

9:15 - 9:30 3730 
Software de Controle do Batedor de Ondas Aleatórias no Canal de Ondas do LOC 
LEONARDO ALVIM MURICY 
ANTONIO CARLOS FERNANDES 

Resumo 

Sabe-se da necessidade de testar protótipos em escala reduzida antes da fabricação de determinados produtos. Em muitos casos, os produtos são caros, 
grandes e de difícil produção, desta forma um erro no projeto poderia causar grande perda de tempo e de dinheiro, o que pode ser fatal para a 
sequência de tal projeto. 
No caso da Engenharia Naval, é de suma importância que haja testes em produtos como navios e plataformas, ou mesmo produtos de medição de 
resistência de materiais e rigidez. 
O Laboratório de Ondas e Correntes dispõe de um canal destinado a testes deste tipo, com um batedor próprio para geração de Ondas regulares. O 
problema é que tal tipo de onda (com apenas uma componente de frequência) não é suficiente para deixar os testes mais próximos da realidade, que 
chegam a possuir mais de 50 componentes de frequência. 
Desta forma este projeto, ainda em andamento, busca aperfeiçoar o controle do batedor, de modo a gerar uma onda de até 50 componentes de 
frequência, a partir de um arquivo com uma sequência numérica gerada em Matlab. 
O programa de controle será feito em Labview com todo hardware de instrumentação sendo da National Instruments. 

9:30 - 9:45 3829 

Desenvolvimento de uma nova interface gráfica para o ROV LUMA 
ALEXANDRE NAVARRO COSTA RODRIGUES / ANDRÉ MILHORANCE DE CASTRO / RAFAEL GONÇALVES DOS SANTOS QUINTANILHA / 
TIAGO NORONHA FERREIRA 
RAMON ROMANKEVICIUS COSTA / ALESSANDRO JACOUD PEIXOTO 

Resumo 

O Projeto LUMA é uma plataforma multiacadêmica, cuja principal missão é o estudo da fauna e da flora da Baia do Almirantado, na Antártica, a partir de 
amostras de vídeos e fotos coletadas pelo ROV (Remotely Operated Vehicle) LUMA (Light Underwater Mobile Asset). 
Trata-se de um projeto que está sendo executado em conjunto com o Instituto de Biologia da UFRJ e do recém criado INCT-APA (Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas Ambientais). 
O ROV LUMA tem passado por melhorias contínuas, para que se possa aumentar sua capacidade de operação. Uma parte importante do projeto é o 
aperfeiçoamento da Interface Homem-Máquina (IHM), necessária para operar adequadamente o ROV. De fato, trata-se de uma das parte mais 
complexas do sistema. A IHM deve satisfazer um grande número de especificações tais como: robustez, escalabilidade, facilidade de utilização, facilidade 
de acesso às funcionalidades e recursos, facilidade de reconfiguração e adaptação a novos recursos e boa documentação. 
O objetivo deste trabalho é dar continuidade à codificação e implementação de uma nova IHM que está sendo desenvolvida de modo a garantir o 
atendimento das especificações. Para tornar o sistema operacional, ainda devem ser aperfeiçoados vários módulos, entre eles o de navegação e o de 
captura de vídeo. Também é necessário incluir um módulo de testes a fim de detectar automaticamente possíveis falhas na operação. Além disso, todo o 
projeto deve ser documentado com apoio da ferramenta Doxygen. Outra tarefa importante é o aperfeiçoamento do simulador do ROV LUMA. Este 
simulador mostrou-se fundamental para auxiliar a codificação e os testes da nova IHM sem a necessidade de se conectar ao ROV, o qual nem sempre 
está disponível devido às modificações que vem sendo submetido pela equipe responsável pela atualização e manutenção da eletrônica embarcada. 
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02/10/2012 Sala A-201 

Sessão: Energias Renováveis 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Fernanda Trindade Gonzalez Dias  

                              Marcelo Jose Colaco 

                              Mariana De Mattos Vieira Mello Souza 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 3852 
Otimização da produção de biodiesel com mistura de óleos vegetais e de microalga 
JOÃO PEDRO WECK MONTEIRO NUNES / OTTO HEBEDA 
JOSE LUIZ DE MEDEIROS / OFELIA DE QUEIROZ FERNANDES ARAUJO 

Resumo 

A crescente preocupação mundial com as condições ambientais e a diminuição das reservas de petróleo são os fatores mais importantes para o 
surgimento dos biocombustíveis, uma nova classe de combustíveis que amplia participação na matriz energética brasileira a passos largos. O presente 
trabalho trata especificamente do biodiesel, que é produzido pela reação de transesterificação, catalisada por ácido ou base, de triacilglicerídeos, 
provenientes, majoritariamente, de plantas oleaginosas. 
A utilização de microalgas em substituição a como óleos vegetais apresenta como vantagens frente ao diesel de origem fóssil o fato destas espécies 
apresentarem altas taxas de crescimento e elevado teor de lipídeos, além de crescerem em fotobiorreator. Desta forma, a sua utilização implica em 
menor footprint em decorrência da maior produtividade por hectare. Neste trabalho, adota-se um cenário de disponibilidade de óleo de fontes 
oleaginosas como o óleo de soja, de palma e canola, e óleo de microalga, e a produção de biodiesel empregando estas fontes distintas ou misturas 
destas. Especificamente, cenários de disponibilidade de matéria prima e sazonalidade de preços são incluídos em função objetivo econômica a ser 
otimizada atendendo-se a restrições de propriedades relevantes do biodiesel resultante, conforme especificadas pela ANP - Agência Nacional de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 
A ferramenta de análise empregada é o simulador de processos Unisim Design (Honeywell), empregando procedimento de caracterização de óleo 
desenvolvido por CONCEIÇÃO et al. [1] , Modelos termodinâmicose correlações da literatura foram empregados para estimar propriedades do biodiesel 
como densidade, viscosidade, temperatura crítica, númro de cetano e ponto de fluidez, entre outros.. 

10:15 - 10:30 2198 

Caracterização de células a combustível bioeletroquímicas: Análise do desempenho de uma célula a etanol 
com diferentes soluções de etanol e sacarose. 
RODRIGO PIMENTEL FERNANDES 
FREDERICO CAETANO JANDRE DE ASSIS TAVARES / GABRIEL ARRUDA EVANGELISTA 
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Resumo 

A célula a combustível a etanol direto (CEtOH) é uma potencial alternativa como geradora de energia elétrica. A possibilidade do uso de etanol 
proveniente da fermentação de sacarose por leveduras como combustível para a célula torna interessante seu estudo em condições similares às que 
poderiam ser encontradas num bio-reator, onde estarão presentes tanto os produtos quanto os reagentes não consumidos. Este trabalho teve por 
objetivo avaliar o desempenho de uma CEtOH (Bio-Energy Kit - Horizon Fuel Cell), utilizando soluções contendo diferentes concentrações de etanol e 
sacarose, e caracterizar o seu funcionamento para diferentes condições de uso. 
Nos experimentos, a CEtOH foi conectada a um circuito potenciostático montado para o propósito e com intuito de levantar a curva tensão x corrente da 
célula, que aplicou uma onda triangular de período 600s, com amplitude 0,5 V e offset de 0,5 V, gerada por um programa escrito em LabView, usando 
uma placa conversora D/A modelo U12 (LabJack). Tensões e correntes foram colhidas durante uma hora através de uma placa de aquisição PCI-6221 
(National Instruments). Inicialmente foi testado o comportamento da célula com soluções de etanol a 1%, 3%, 5% e 10%, em água destilada. Em seguida, 
foram feitos testes com solução de sacarose (150g/L) e etanol 1% + sacarose (150 g/L). A corrente obtida nos experimentos com etanol aumentou junto 
com a concentração do álcool, com máximo de 25 mA utilizando etanol 10%. No experimento com sacarose pura não foi possível gerar corrente, sendo 
possível ver picos quando a onda triangular chegava no ponto de menor tensão, enquanto que nos experimentos com sacarose+etanol a corrente se 
manteve próximas dos 9 mA. A corrente obtida nos experimentos com etanol 1% sem sacarose foi de aproximadamente 14 mA. 
A célula mostrou ser sensível a variações de concentração da solução de alimentação. As correntes geradas nos experimentos com 3 e 5% de etanol 
foram praticamente iguais, e a do etanol 10% foi um pouco superior, o que pode indicar que a célula estava próxima da saturação. As curvas de potência 
e corrente foram similares às obtidas em experimentos semelhantes [1] . Observou-se ainda que nos experimentos com sacarose+etanol a célula 
apresentou correntes inferiores às obtidas apenas com etanol, indicando que a sacarose prejudica o desempenho da CEtOH. 
[1] COUTANCEAU, C.et al.(2006) Direct ethanol fuel cell (DEFC): Electrical performances and reaction products distribution under operating conditions 
with different platinum-based anodes. Journal of Power Sources 158: 18-24. 

10:30 - 10:45 567 
Segurança de reatores de alta temperatura refrigerados a gás 
IGOR PIRES DA ROCHA 
JOSE DE JESUS RIVERO OLIVA 

Resumo 

A tecnologia dos reatores refrigerados a gás foi uma das pioneiras no desenvolvimento das usinas nucleares na década de 70. Na época existiam já 
projetos de reatores inovadores de alta temperatura que ofereciam importantes perspectivas. Porém, historicamente, esta tecnologia foi pouco 
favorecida cedendo espaço para os reatores moderados e refrigerados por água leve, que hoje dominam quase completamente o panorama energético 
nuclear mundial. 
Atualmente os reatores refrigerados a gás estão sendo novamente considerados como uma importante perspectiva para as futuras gerações de usinas 
nucleares, capazes de conjugar altos níveis de segurança, baseados em segurança intrínseca e sistemas passivos, com indicadores técnico-econômicos 
satisfatórios. 
O presente trabalho apresenta as características técnicas principais dos novos tipos de reatores refrigerados a gás que estão sendo desenvolvidos, 
considerando particularmente os tipos de combustível nuclear e as soluções para a remoção confiável do calor em ciclos termodinâmicos de alta 
temperatura. 
São avaliados os conceitos de confiabilidade e segurança baseados nas características intrínsecas da própria instalação (segurança intrínseca) e no uso de 
sistemas tecnológicos passivos. Apresenta-se a aplicação de uma metodologia simplificada de análise de confiabilidade para demonstrar as vantagens 
dos sistemas de segurança passivos em comparação com os sistemas tradicionais que dependem parcialmente do funcionamento de componentes 
ativos. 
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10:45 - 11:00 261 

Filmes finos de cobaltitas e ferritas de lantânio depositados em ligas de Fe-Cr para células a combustível de 
óxido sólido 
FLAVIO LEITE LOUCAO JUNIOR 
MARIANA DE MATTOS VIEIRA MELLO SOUZA / NIELSON FERNANDO DA PAIXAO RIBEIRO / LEANDRO DA CONCEIÇÃO 

Resumo 

 As células a combustível de óxido sólido (SOFC - Solid Oxide Fuel Cells) são apontadas como a tecnologia mais promissora para aplicações estacionárias 
de geração de energia elétrica. As cobaltitas ferritas de lantânio dopadas com estrôncio, LaxSr1-xCo1-yFeyO3 (LSCF), são materiais cerâmicos que vem 
sendo utilizados frequentemente como catodos devido a características como estabilidade química e térmica, boa atividade catalítica na redução do 
oxigênio, compatibilidade físico-química com outros componentes da célula e alta condutividade elétrica. Neste trabalho foram sintetizados filmes finos 
de LSCF, para x=0,3 e y=0,5, através do processo sol-gel com deposição por dip-coating e spin-coating. 
Os substratos utilizados para a deposição foram ligas metálicas de aço inoxidável ferrítico SST439 comercial, os quais foram cortados e lixados 
devidamente antes da deposição. Após a deposição (realizada com algumas variações de parâmetros, como a viscosidade da solução e o número de 
ciclos no caso do spin-coating) foi feito o tratamento térmico a 800°C por 2 horas em fluxo de ar. O trabalho teve como objetivo comparar as 
metodologias de deposição por dip-coating e spin-coating, aplicadas em materiais do tipo perovskitas LSCF e caracterização desses filmes através de 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de raios X (DRX). 
A deposição por dip-coating consiste basicamente na imersão do substrato, por um tempo programado, na solução precursora, e por ação da gravidade 
o filme é homogeneizado. O método spin-coating consiste na deposição de um certo volume de solução no centro do substrato, que é rotacionado a 
uma velocidade programada por um tempo determinado, e a homogeneização é obtida a partir da força centrífuga. Em geral, espera-se um filme mais 
homogêneo na deposição por spin-coating, já que por ação da gravidade a solução tende a se depositar na borda inferior do substrato. 
A caracterização dos filmes por microscopia eletrônica de varredura tem como objetivo investigar as características morfológicas e microestruturais dos 
filmes enquanto que a caracterização por difração de raios X é utilizada na determinação das fases cristalinas dos filmes. Os resultados obtidos por DRX 
indicaram a formação apenas da fase perovskita e a fase do substrato metálico. As micrografias mostraram que um lixamento e polimento adequado dos 
substratos são fundamentais para uma boa deposição dos filmes. As caracterizações revelaram uma superfície livre de imperfeições e com boa 
rugosidade para deposição dos filmes.  
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02/10/2012 Sala A-202 

Sessão: Nanotecnologia 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Tito Livio Moitinho Alves  

                              Manuel Ernani De Carvalho Cruz  

                              Daniel Onofre De Almeida Cruz  

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 3552 
Estudo dos mecanismos de formação de filmes de carbono amorfo tipo 
PATRICIA HEDLER 
SERGIO ALVARO DE SOUZA CAMARGO JUNIOR 

Resumo 

Filmes de carbono amorfo tipo diamante (Diamond-Like Carbo - DLC) apresentam dureza elevada, resistência ao desgaste, baixo coeficiente de atrito e 
são quimicamente inertes. Por este motivo são muito utilizados como recobrimentos em inúmeras aplicações, como por exemplo, em válvulas, lâminas 
de corte, ferramentas em geral, peças automotivas, discos rígidos de computadores e produtos médicos e odontológicos. Embora suas propriedades já 
sejam estudadas há muitos anos, pouco se sabe sobre a influência da superfície na formação dos filmes de DLC. 
O objetivo deste estudo é investigar os mecanismos de formação de filmes de DLC sobre substratos de aço e a influência de tratamentos prévios da 
superfície sobre a formação dos filmes. 
Neste estudo, ainda em fase inicial, amostras de aço inox e aço carbono 1020 serão recobertas com filmes de DLC por meio da técnica de Deposição 
Química na Fase Vapor Assisitida por Plasma (Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition - PACVD). Primeiramente a superfície do substrato é polida, a 
fim de diminuir sua rugosidade. Em seguida, após a colocação dos substratos no interior do reator, é realizado um tratamento com plasma de argônio, 
que remove a camada contaminante e gera uma rugosidade controlada, essencial para a adesão das camadas seguintes. Em seguida, uma camada 
intermediária de silício amorfo é depositada utilizando-se o gás silano, para aumentar a aderência do revestimento. Finalmente, é depositado o filme de 
DLC a partir de hidrocarbonetos, como metano ou acetileno. Após a realização de cada estágio de deposição, as amostras serão caracterizadas por 
microscopia ótica, eletrônica e Microscopia de Força Atômica (AFM). 
Uma vez compreendidas estes mecanismos, buscaremos aperfeiçoar as propriedades mecânicas e de adesão dos recobrimentos depositados, variando 
parâmetros de deposição, como por exemplo, tempo de exposição ao plasma e potencial de autopolarização (self-bias). 

10:15 - 10:30 1833 
Desenho de um Sistema de Deposição Química a Vapor Assistido por Plasma (PACVD) 
ANDERSON DE FARIAS PEREIRA 
SERGIO ALVARO DE SOUZA CAMARGO JUNIOR 

Resumo A deposição química na fase vapor auxiliada por plama (PACVD) é uma técnica de deposição de filmes finos a partir de precursores gasosos. A principal 
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vantagem desta técnica em relação ao CVD convencional consiste na utilização de temperaturas bem mais baixas, aumentando assim a aplicabilidade da 
técnica. 
Este trabalho consiste em desenhar um novo sistema PACVD, a partir do existente no laboratório de recobrimentos protetores, com a proposta de fazer 
alterações que venham a aperfeiçoar o desempenho do sistema atualmente em uso. 
O sistema é composto basicamente pelas seguintes componentes: sistema de vácuo, sistema de alimentação de gases, câmara de reação e 
equipamentos eletrônicos (fonte, medidores e válvulas) para controle do processo. 
É de suma importância, para um bom desempenho do processo e não contaminação da amostra, que haja vácuo no conjunto do sistema, especialmente 
na câmara de reação. Este sistema é formado por um conjunto de bombas, mecânicas e turbomoleculares, que produzem vácuo em toda a extensão do 
sistema de deposição. Uma das modificações propostas foi a utilização de dois sistemas de vácuo: um conjunto de bombas para fazer vácuo na 
alimentação dos gases, e um outro para fazer vácuo diretamente na câmara de reação. Isto deve diminuir o tempo necessário para se fazer vácuo em 
todo o sistema e reduzir a pressão final do mesmo, diminuindo assim a contaminação. 
O sistema de alimentação de gases consiste em cilindros com os gases precursores, câmaras de gás onde armazenar os gases e controlar a quantidade 
de gás utilizada, além de tubulações que direcionam os gases dos cilindros para as câmaras de gás e da câmara de gás para o reator. 
O reator contém dois eletrodos planos e circulares: um anodo e um catodo (onde se coloca a amostra). Uma fonte de radiofrequência, que é acoplada 
ao catodo por meio de um casador de impedância, é responsável por formar o plasma. Em vista da diferença de mobilidade entre íons e elétrons no 
plasma, o catodo adquire um potencial negativo (chamado self bias), que é um parâmetro importante para determinar as propriedades dos filmes. 
As próximas etapas a serem realizadas serão a automatização do sistema e adaptações do mesmo para adicionar uma fonte pulsada, visando a 
implementação de um sistema de implantação iônica por imersão em plasma e deposição (PIII&D). 

10:30 - 10:45 1778 
Biossensores Amperométricos Baseados em Filmes de Polímeros Condutores Nanoestruturados. 
DAFNE PIRES PINTO 
ANA MARIA ROCCO / ROBSON PACHECO PEREIRA 

Resumo 

A detecção e quantificação de substâncias como colesterol e glicose no organismo é de grande importância em análises clínicas, uma vez que a 
concentração destas substâncias, entre outras, pode ser utilizada como parâmetro de diagnóstico na prevenção e tratamento de inúmeras patologias 
[1]. Em comparação às técnicas frequentemente empregadas, a utilização de métodos eletroquímicos na quantificação de analitos de origem biológica 
pode apresentar vantagens em relação à velocidade e ao custo de execução da determinação [2]. Alguns biossensores têm limite de detecção da ordem 
de 10-8 mol.L-1 [3] e, em geral, a especificidade da detecção permite a utilização do dispositivo diretamente em fluídos e amostras reais. 
No presente trabalho, foram obtidos eletroquimicamente biossensores baseados em polipirrol (Ppy) e glicose oxidase (GOx) e caracterizados pelas 
técnicas eletroquímicas de cronoamperometria (CA) e de voltametria cíclica (VC), por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por microscopia de 
força atômica (AFM). A caracterização por VC, em diferentes velocidades de varredura, evidenciou que os processos eletroquímicos na superfície do 
filme são irreversíveis e controlados pela difusão das espécies até o eletrodo, para os quais os valores de corrente de pico apresentam uma dependência 
linear com v½, enquanto os potenciais associados aos mesmos variam linearmente com v. Os filmes Ppy/GOx, obtidos reprodutivelmente, apresentam 
eletroatividade com a presença da enzima na superfície, de forma similar a outros filmes de polipirrol relatados na literatura. A comparação das curvas 
voltamétricas em solução contendo glicose e sem glicose sugere o reconhecimento do soluto (glicose) presente na solução devido à maior definição dos 
picos de oxidação e redução na solução contendo glicose. 
A sensibilidade dos dispositivos à presença de glicose foi avaliada analisando-se a resposta amperométrica dos filmes Ppy/GOx (obtidos sobre ITO, filme 
de vidro recoberto com um filme fino de óxido de índio dopado com Sn) frente à adição de glicose em concentrações determinadas previamente. Esta 
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resposta foi aproximadamente linear, o que indica a perspectiva de aplicação do dispositivo como biossensor. 
As análises das amostras por AFM mostraram que são obtidos filmes com uma estrutura globular homogênea, característica do polipirrol, com 
compactação maior para filmes Ppy/GOx com 2 mg/mL (GOx) do que para os filmes contendo 3 mg/mL. Filmes mais homogêneos são obtidos sobre Pt, 
embora as curvas de adição tenham sido realizadas sobre ITO, material a ser empregado em dispositivos comerciais. 

10:45 - 11:00 591 
Imobilização de Lipase com Nanopartículas Magnéticas para a Produção de Biodiesel 
ALINE SOUZA TAVARES 
PRISCILLA VANESSA FINOTELLI / PRISCILLA FILOMENA FONSECA AMARAL 

Resumo 

A preocupação com o meio ambiente e a procura por tecnologias limpas aumentaram significativamente nos últimos anos, principalmente as pesquisas 
relacionadas aos biocombustíveis. O biodiesel surgiu como forte alternativa e o processo mais utilizado para a sua produção é a transesterificação, na 
qual consiste na reação química dos ácidos graxos contidos nos óleos vegetais ou gorduras animais com o etanol ou o metanol estimulado por um 
catalisador ácido, básico ou enzimático. 
As lipases são capazes de catalisar, de maneira reversível, a hidrólise de ligações éster de triacilgliceróis de cadeias longas de ácidos graxos, formando 
ácidos graxos livres, diacilgliceróis, monoacilglicerois e glicerol. Entretanto, por ser uma enzima, a sua utilização em sua forma livre inviabiliza o processo 
devido às frágeis configurações estruturais. A imobilização permite que a enzima seja resgatada com a sua estrutura e função mantidas, sem perdas e 
reutilizada. Alguns dos fatores que mais afetam a recuperação da atividade e reutilização de enzimas são a escolha do suporte e a seleção da estratégia 
de imobilização. 
O uso de nanopartículas magnéticas como suporte de imobilização de enzimas oferece algumas vantagens tais como: (i) maior área de superfície 
específica para ligação de maior quantidade de enzima, (ii) menor resistência à transferência de massa, e (iii) enzimas imobilizadas podem ser 
seletivamente separadas da mistura reacional pela aplicação de campo magnético. 
Assim, a primeira etapa do projeto consistiu na síntese das nanopartículas magnéticas de magnetita. Em seguida, iniciou-se a produção de lipase, e 
posteriormente foram feitas as imobilizações da enzima na magnetita. A dosagem de proteína do extrato bruto de Yarrowia lipolytica foi feita pelo 
método de Bradford (BRADFORD, 1976). Para a imobilização da lipase, a enzima foi posta em contato com a nanopartícula e tampão Fosfato de Potássio 
0,1 M pH 6,5 em agitador rotatório. Estudou-se o processo ao longo do tempo de 2h, 4h, 6h e 24h. Após cada tempo, a mistura foi centrifugada, os 
precipitados e os sobrenadantes foram guardados para a aplicação na síntese do biodiesel e para a análise da atividade da enzima livre não imobilizada, 
respectivamente. Para tal, acompanhou-se a reação colorimétrica da enzima com o substrato de p-nitrofenil laurato em p-nitrofenol laurato (coloração 
amarela) em espectrofotômetro. O biodiesel foi preparado com óleo de soja, etanol (3:1) e o nanocatalisador a 0,05 p/p sob agitação em banho a 50°C 
por 48 horas. Aplicou-se campo magnético para a retirada do produto, sendo, então decantado em funil para a separação da glicerina e ser quantificada 
por método indireto o grau de conversão. 
Tanto a quantidade de proteína quanto a atividade enzimática do sobrenadante foram menor na imobilização de 2 horas, sendo esse, então, o melhor 
tempo estimado para o processo. O primeiro teste de biodiesel apresentou-se bastante promissor com um grau de conversão em torno de 80%. 
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10:00 - 10:15 3336 

Aplicação do Método dos Elementos Discretos: Potência de moinhos como parâmetro de comparação 
entre experimento e simulação. 
EVANDRO SOUZA RAMOS 
LUIS MARCELO MARQUES TAVARES / RODRIGO MAGALHAES DE CARVALHO 

Resumo 

Os moinhos de bolas são equipamentos amplamente utilizados, principalmente na indústria mineral, e são responsáveis por reduzir o tamanho das 
partículas preparando-as para processos posteriores de concentração. O estágio de moagem é responsável pelo consumo da 
maior parte da energia aplicada em todo o processo de beneficiamento. Embora sejam equipamentos utilizados a mais de um século e muitos esforços 
tenham sido realizados visando obter uma melhor descrição matemática do processo, sua modelagem ainda é tarefa difícil, sendo que ainda são 
utilizados modelos empíricos da década de 1950 que, em alguns casos, resultam em desvios da ordem de 20%. Na década de 1990, paralelamente aos 
avanços computacionais, o Método dos Elementos Discretos (DEM) passou a ser utilizado de maneira indireta na modelagem matemática permitindo a 
descrição mecanicista do movimento da carga de bolas no interior dos moinhos. Posteriormente diversos pesquisadores buscaram correlacionar 
quantitativamente o perfil energético gerado pelo movimento da carga com a quebra das partículas no interior do equipamento. 
Entretanto a utilização do DEM como ferramenta de simulação está vinculada a modelos matemáticos que descrevem os contatos entre as partículas, 
requerendo uma série de parâmetros, tais como os coeficientes de restituição e de atrito. Esses parâmetros são sensíveis às propriedades dos materiais 
envolvidos nos contatos, como o módulo de cisalhamento e razão de Poisson. A determinação dos valores dos parâmetros de contato pode ser feita 
utilizando-se ensaios de bancada em conjunto com simulações para calibração dos modelos conforme realizado em trabalho anterior (Ramos, 2011a e 
2011b). De posse de parâmetros que permitam que as simulações se aproximem da realidade, o presente trabalho visa validar os resultados da 
calibração desses parâmetros feita em bancada a partir da comparação da potência de operação do moinho, medida em experimentos 
de moagem realizados em moinho de laboratório, com a potência obtida nas respectivas simulações através do DEM. Adicionalmente foi realizada uma 
análise energética das colisões entre as esferas de aço no interior do moinho de modo a gerar informações que permitam a estimativa do nível de 
desgaste para diferentes condições operacionais. O conjunto de informações obtidas, posteriormente será aplicado a moinhos de escala piloto e 
industrial com o objetivo de validar a metodologia. 
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a)RAMOS, E.S.; Carvalho, R.M.; Tavares, L.M.. Simulação de Moinhos de Bolas Utilizando o Método dos Elementos Discretos - Livro de Resumos XXXIII 
Jornada Giulio Massarani 
de Iniciação Científica, Artística e Cultural UFRJ 
b)RAMOS, E.S. ; CARVALHO, R.M. ; TAVARES, L. M. . Simulação do movimento da carga em moinhos de bolas utilizando o método dos elementos 
discretos. In: XXIV Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, 2011, Salvador. Anais do XXIV ENTMME, 2011. v. 1. p. 440-447 

10:15 - 10:30 2138 

Análise da eficiência de concentração de metais contidos em placas de circuito impresso por meio da 
utilização de classificador tipo zig-zag. 
PEDRO PAULO MEDEIROS RIBEIRO / YURI FERREIRA GUIMARÃES 
ACHILLES JUNQUEIRA BOURDOT DUTRA 

Resumo 

A reutilização e reciclagem de materiais e bens de consumo ao final de sua vida útil ganham cada vez mais espaço no cenário global, devido à 
necessidade crescente de preservar os recursos naturais não renováveis e ao mesmo tempo evitar o descarte de resíduos sólidos com elevado potencial 
poluidor no meio-ambiente. A recuperação de metais a partir de placas de circuito impresso (PCI) é um desses exemplos. Nesse trabalho, as PCI's de 
computadores descartados, foram coletadas, desmontadas, cominuídas em moinho de facas, separadas em diferentes frações granulométricas e os 
metais foram concentrados por meio de um classificador pneumático tipo Zig-Zag (os metais foram separados dos cerâmicos e polímeros que também 
são constituintes das PCI's). Observou-se que quanto menor o tamanho de partícula do material, mais fácil é a sua separação. O classificador também foi 
avaliado quanto à sua eficiência de separação e recuperação dos metais em função da vazão de ar utilizada. Os resultados obtidos mostram que o 
tamanho de partículas na faixa de 0,1 a 0,2 mm, associado a uma vazão de 14 a 15 m3/h, podem levar a uma concentração de cobre superior a 50% e 
uma concentração de metais superior a 80%. 

10:30 - 10:45 1440 
Estudo do envelhecimento na resistência à degradação mecânica de pelotas de minério de ferro 
MARIANA MARTINS 
LUIS MARCELO MARQUES TAVARES 

Resumo 

A fabricação de aço pode ser realizada através da redução de aglomerados de finos de minério de ferro, em fornos siderúrgicos. As pelotas de minério de 
ferro são um dos tipos de aglomerados utilizados pelas siderúrgicas. Em alguns casos as pelotas produzidas são estocadas em pilhas por períodos de até 
6 meses. Durante esse período, tem-se observado que pode ocorrer perda parcial da resistência mecânica das mesmas, tornando-as mais suscetível à 
quebra durante o manuseio. O objetivo deste trabalho foi investigar a variação do comportamento mecânico das pelotas durante o envelhecimento em 
três ambientes distintos, visando simular o que ocorre no interior de uma pilha de estocagem: em pátio aberto (simulando a parte mais externa de uma 
pilha), em pátio coberto (simulando a parte mais interna da pilha) e em câmara úmida (simulando a base da pilha). Os ensaios consistiram em medir a 
resistência à fratura por impacto das pelotas, a resistência à compressão e a resistência à abrasão, durante 6 meses de exposição. Resultados mostram 
variações significativas na resistência à compressão em pelotas submetidas ao envelhecimento em câmara úmida e em pátio aberto. Por outro lado, 
observa-se que não ocorreram variações significativas no comportamento de pelotas envelhecidas em pátio coberto sob a exposição indireta das 
variações climáticas. 

10:45 - 11:00 485 
Modelagem da fragmentação superficial de pelotas de minério de ferro 
DANIEL MENDONÇA FRANCIOLI 
LUIS MARCELO MARQUES TAVARES 
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Resumo 

Pelotas são agregados de minério de ferro com diferentes mineralogias e composição química. São utilizadas na indústria siderúrgica como matéria 
prima para a fabricação do aço. 
O manuseio de pelotas pode ter como efeito indesejado a fragmentação das mesmas, que pode ocorrer de forma volumétrica ou superficial. Um modelo 
matemático capaz de descrever essa degradação foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia Mineral (LTM) da COPPE. Esse modelo, entretanto, não 
considera a influência do ângulo de impacto. 
Ensaios de impactos autógenos em queda livre foram realizados visando investigar a fragmentação superficial de pelotas, por meio do cálculo da perda 
de massa das pelotas e a proporção de massa resultante desse modo de fragmentação. Ensaios realizados com diferentes energias e ângulos de impacto 
foram realizados. 
Um modelo empírico foi desenvolvido, o qual demonstra que a componente tangencial da velocidade de colisão exerce uma influência secundária, mas 
importante, na determinação da proporção de finos gerados pela fragmentação superficial. Contudo, a influência da energia tangencial na fragmentação 
volumétrica mostrou-se ser praticamente inexistente. 
Ensaios de autofratura com a utilização de diferentes tamanhos de pelotas revelaram uma relativa independência do tamanho na fragmentação 
superficial, mas um aumento na porcentagem de fragmentação volumétrica com maiores tamanhos de pelotas. 
Esses efeitos, incorporados ao modelo previamente desenvolvido no LTM, permitirá aumentar a sua fidelidade na simulação da degradação em circuitos 
industriais de manuseio. 
Referências: 
[1] Tavares, L.M., Carvalho, R.M. (2008). Modeling iron ore degradation during handling, Anais, 2nd International Symposium on Iron Ore, São Luiz, vol. 
1, pp. 69-80. 
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10:00 - 10:15 696 
Sistema de Visualização do Escoamento em Túnel de Vento por Cortina de Fumaça 
STEPHAN DANIEL LIMA KULINA 
GUSTAVO CESAR RACHID BODSTEIN 

Resumo 

Visando melhorar a infra-estrutura experimental do Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Aerodinâmica (LabMFA) da UFRJ, objetiva-se desenvolver um 
sistema para visualização de escoamento [1] que possa ser utilizado tanto em aulas práticas quanto nas atividades de pesquisa do laboratório. Tal 
sistema experimental deve ser capaz de visualizar o escoamento e armazenar as imagens de modo a proporcionar uma maior compreensão física do 
problema em estudo. 
O projeto de um sistema de visualização por fumaça se iniciou no LabMFA alguns anos atrás [2]. Neste trabalho específico, deseja-se aperfeiçoar o 
projeto anterior e realizar testes preliminares com o novo sistema. Para que estes objetivos sejam cumpridos, faz-se necessário reprojetar algumas 
partes do sistema e reconstruí-lo totalmente, mantendo-se a concepção original desenvolvida. O novo projeto do sistema de visualização é composto 
das seguintes partes: um reservatório de PVC (para armazenamento do líquido a ser vaporizado), com um dosador (para controle da saída do líquido) 
acoplado neste; um fio de alumínio (pelo qual escorre o líquido) que age como uma resistência quando ligado a um variador de voltagem (Variac); um 
recipiente que serve para colher os resquícios do líquido que não evaporou; e uma polia que tem o papel de manter o fio de alumínio esticado. 
O sistema funciona de forma que, com o túnel de vento ligado, é liberada uma pequena quantidade de líquido (pelo dosador), a qual escorre pelo fio de 
alumínio aquecido pelo Variac. O líquido, então, evapora dentro do túnel de vento e um plano de fumaça resultante é formado pelo ar na direção de 
escoamento. Colocando-se modelos de corpos, como seções de aerofólio e corpos rombudos, dentro do túnel de vento, é possível observar visualmente 
o comportamento do escoamento ao redor dos corpos. Este tipo de experimento fornece informações importantes, tanto para a obtenção de dados 
experimentais como para a obtenção de insight físico e posterior modelagem matemática. Fotografias e filmes de experimentos preliminares são 
apresentados para verificar o funcionamento do sistema de visualização desenvolvido. 
Referências: 
[1] Barlow, J. B., Rae, W. H. Jr., and Pope, A., Low-Speed Wind Tunnel Testing, John Wiley, New York, 3rd. Edition, 1999. 
[2] Barbosa, P. B., e Vieira, F. T., Concepção e Testes Preliminares de um Sistema Bidimensional de Visualização por Cortina de Fumaça para Túnel de 
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Vento, XXVIII Jornada de Iniciação Científica da UFRJ, Rio de Janeiro, Livro de Resumos do CT e CCMN, Rio de Janeiro, 07-09 de novembro, 2006, p. 103. 

10:15 - 10:30 3558 
Concepção e Projeto de Canal d'água 
LAERT FERREIRA DA SILVA NETO 
ATILA PANTALEAO SILVA FREIRE / JULIANA BRAGA RODRIGUES LOUREIRO 

Resumo 

O projeto do Canal d'água a ser construído no Núcleo Interdisciplinar de Dinâmica dos Fluidos (NIDF) tem aplicação em projetos de otimização na 
redução de efeitos das forças de resistência ao avanço por atrito. Isso se dará através de simulações experimentais especializadas e completas através de 
um canal d'água, capaz de fornecer suporte experimental para a validação de teorias de controle de escoamentos com vistas a aplicações navais. 
Funcionalmente, o projeto do Canal d'água foi projetado a fim de que existissem, basicamente, duas opções de circulação da água ao longo do circuito. A 
primeira delas é por circuito fechado, onde a alimentação do sistema se dará diretamente por uma bomba centrífuga. A segunda opção é 
essencialmente gravitacional, onde o fluido, armazenado em uma cisterna, será enviado a uma caixa d'água para acúmulo transitório de água para 
alimentação do sistema. 
A estrutura do canal conta com, basicamente, uma cisterna de 14,20m³ para armazenamento do fluido, uma bomba centrifuga com tubulação de 
entrada e saída de 4'', conectada diretamente ao sistema ou a uma caixa d'água de 1m³ cuja finalidade é acúmulo de energia potencial, a 10,2 metros do 
nível do solo. E, para normalização do escoamento, foi projetada uma seção de acomodação, com 6 subdivisões, das quais cada uma receberá uma das 
seis tubulações vindas da caixa d'água. Cada uma dessas seis subdivisões é responsável por conduzir todo o fluido que entrará numa seção de expansão 
(razão de contração 3:1), seguindo para uma região de normalização do escoamento que conta com uma placa com 40% de perfuração, uma colmeia de 
6mm de diâmetro, uma tela, uma colmeia de diâmetro 3mm e mais duas telas, nessas ordem. Em seguida, há uma região de contração (razão de 
contração de 3:1) chegando então à seção de testes. A seção de testes possui as dimensões de 0,90 x 0,50 x 10 metros, subdividida em 10 módulos de 1 
metro. O controle do nível na seção de testes é feito através de uma comporta projetada ao final da mesma. 

10:30 - 10:45 1459 
Simulação Computacional Fluidodinâmica - Aplicação para toucas de natação e carros de corrida 
IGOR BENTES SARAIVA 
JULIANA BRAGA RODRIGUES LOUREIRO / ATILA PANTALEAO SILVA FREIRE 

Resumo 

I) OBJETIVOS 
O trabalho desenvolvido tem como objetivo analisar a ação de um fluido sobre um objeto através da utilização do software Ansys CFX, um programa que 
usa métodos numéricos e algoritmos para resolver as equações envolvidas no processo de escoamento de um fluido. 
Serão apresentados modelos de toucas de natação com diferentes geometrias e modelos de carros de corrida com diferentes estruturas do tipo 
monocoque. Para cada modelo, será detalhado o método utilizado na simulação bem como os resultados encontrados, objetivando expor os efeitos do 
fluido sobre eles. Será mostrado como, apesar de aparentemente imperceptíveis, sua ação é altamente determinante sobre o desempenho de um 
nadador ou um piloto, tornando-se de extrema importância estudar e entender seu comportamento visando otimizar os desempenhos em ambas as 
áreas. 
II) PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Durante o desenvolvimento do trabalho aqui citado podem-se ressaltar a utilização de certos procedimentos importantes para obtenção de resultados 
precisos. 
Dentre eles, temos a análise inicial do problema seguida da escolha do modelo de simulação adequado. Primeiramente podemos destacar a geração da 
malha a partir da geometria do corpo. Nos modelos apresentados, foram utilizado sistemas de malhas desestruturadas, em 3D, composta por triângulos 
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(elemento de área) e tetraedros (elemento volumétrico). Em seguida foi feito o refinamento da malha, procurando por locais com imperfeições e 
reparando-os. 
Uma vez terminada a malha, é preciso definir as condições inicias e de contorno da simulação. Em ambos os casos foram feitas simulações usando 
modelos turbulentos zero equação e transporte dos componentes do tensor de Reynolds (SST) - podendo comparar as diferenças de resultado entre um 
modelo algébrico e um não-linear. Para a touca, foram simuladas velocidades de escoamento entre 1.7 e 2.3 m/s. Já para o carro de fórmula, 
velocidades entre 30.0 e 80.0 m/s. 
A simulação foi feita no cluster computacional do laboratório, tendo em vista a complexidade e alta exigência de recursos do programa. 
III) RESULTADOS 
Os resultados obtidos foram analisados, obtendo-se informações a partir das quais foi possível concluir certos efeitos da ação do fluido nas diferentes 
geometrias e estruturas. Dentre elas, destacam-se: coeficiente de arrasto das geometrias, força de arrasto, gradiente de pressão, linhas de corrente e 
regiões turbulentas. Tais parâmetros permitem encontrar formas de aperfeiçoar a geometria das toucas ou as estruturas dos carros, visando melhorar 
seus desempenhos. 

10:45 - 11:00 1566 
Projeto Aerodinâmico de um Túnel de Vento Climatizado 
RICARDO FERNANDES RIBEIRO 
JULIANA BRAGA RODRIGUES LOUREIRO / ATILA PANTALEAO SILVA FREIRE 

Resumo 

A formação de gelo em estruturas expostas aos elementos da natureza é um problema comum a muitas aplicações de importância tecnológica. Nas 
indústrias do petróleo, aeronáutica, em linhas de transmissão, ou em rotores eólicos, a ocorrência de gelo não é um evento raro. Assim, para o combate 
aos diversos efeitos prejudiciais da formação de gelo, vários sistemas de prevenção e de correção foram e têm sido desenvolvidos. As estratégias para 
prevenção e remoção de gelo confiam em vários efeitos físicos diferentes. Elas podem utilizar agentes químicos, sistemas de aquecimento ou mesmo 
materiais especializados (superfícies hidrofóbicas). Entretanto, independentemente do método utilizado, é necessário que validações experimentais das 
técnicas desenvolvidas sejam feitas. 
Túneis de vento climatizados são túneis de vento que possuem a capacidade de reproduzir as condições ambientais encontradas por aeronaves ou 
outros artefatos através do controle da temperatura em seu interior, além da quantidade e do tamanho de gotas presentes em massas de ar. 
O presente trabalho é constituído por uma apresentação do projeto aerodinâmico de um túnel de vento climatizado que vem sendo desenvolvido no 
laboratório Núcleo Interdisciplinar de Dinâmica dos Fluidos (NIDF) sob a coordenação dos professores Renato M. Cotta e Atila P. Silva Freire do 
Departamento de Engenharia Mecânica da Coppe/UFRJ. Para esta apresentação, maior atenção será dada ao detalhamento técnico e especificações de 
componentes. Neste túnel, almeja-se: desenvolver, ensaiar e calibrar instrumentos projetados para a indústria aeronáutica; desenvolver e ensaiar 
sistemas de prevenção ou eliminação de gelo; avaliar a acreção de gelo em componentes mecânicos não protegidos e validar teorias e códigos 
numéricos desenvolvidos para a simulação de acreção de gelo. Aspectos relacionados ao acidente do avião Airbus-A330 no AF-447 (01/06/2009) e ao 
desempenho de um avião submetido ao processo de acreção de gelo pretendem ser discutidos. 
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02/10/2012 Sala A-205 

Sessão: Biotecnologia 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Daniela De Franca Da Silva  

                              Luciana Spinelli 

                              Cláudia Regina Elias Mansur 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 621 
Biossensor para Monitoramento de Qualidade de Biodiesel 
RAFAEL VICTOR GOMES DOS SANTOS 
ARIANA FARIAS MELO / ANDREA MEDEIROS SALGADO / FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA 

Resumo 

A qualidade do biodiesel pode variar dependendo das estruturas moleculares dos constituintes ésteres ou devido aos contaminantes presentes no 
material cru, produzidos no processo de manufatura ou formados durante o armazenamento do biodiesel. Este trabalho propõe um método de 
detecção do nível de degradação de amostras de biodiesel usando biossensores enzimáticos contendo como componente biológico a enzima lipase. 
Estes biossensores permitem o monitoramento da qualidade das amostras através de um método simples e específico; além disso, é possível obter 
resultados rápidos, com facilidade no processamento de dados, mediante análises de baixo custo e, em grande parte dos casos, com um instrumento 
portátil. Para realizar o procedimento, foi utilizada a enzima comercial de lipase Cândida rugosa tipo VII, e foi avaliada a atividade da lipase aplicada às 
amostras de biodiesel, assim como em amostras de óleos vegetais usados em sua produção, aplicando um eletrodo de pH para soluções não aquosas, 
usado como transdutor. A enzima comercial lipase Cândida rugosa tipo VII foi testada nas formas livre e imobilizada. O sistema (enzima/eletrodo) 
mostrou ótima resposta em um tempo de resposta de 15min em pH 8,75 e a 37°C. A corrente (mV) foi proporcional à concentração de éster na escala de 
350 - 17500 mM de ácido graxo livre. Um coeficiente de correlação R2 = 0,9912 foi obtido nesta faixa de concentração de ácidos graxos, demonstrando 
um bom desempenho do biossensor para detecção potenciométrica de triglicerídeos em óleos e biodiesel, viabilizando a utilização do método para o 
monitoramento da qualidade do biodiesel. 
Agradecimentos: CNPq e FAPERJ pelo apoio financeiro. 

10:15 - 10:30 631 
Biossensor potenciométrico para controle de qualidade de óleos 
ERICA FELIPE MAURICIO 
ARIANA FARIAS MELO / FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA / ANDREA MEDEIROS SALGADO 

Resumo 
O desenvolvimento de uma metodologia alternativa que combina a especificidade de um componente biológico ativo com um transdutor para realizar o 
controle de qualidade de óleos sob condições de transporte e armazenamento, utilizando um instrumento simples, barato, que emite resposta rápida e 
específica através da quantificação de ácidos graxos livres de forma mais direta, além de poder ser um instrumento portátil. Esse controle é importante, 
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pois os óleos podem sofrer algum tipo de degradação, principalmente durante a estocagem, na qual a alteração dos valores da acidez do óleo pode 
significar a presença de água, e com isso perder as suas características essenciais sendo ruim para utilizações futuras. Assim a proposta do trabalho foi o 
desenvolvimento de um biossensor enzimático/potenciométrico para quantificação de ácidos graxos livres em amostras de óleo de gergelim recém 
produzidos nas concentrações de 10 a 50%. Para realização desde trabalho foi utilizado o extrato enzimático comercial de lipase de Candida rugosa tipo 
VII (494,25 U/mL e 0,3262 mg de proteína/mL) para avaliar a eficiência de atividade lipásica sendo aplicado em amostra de óleo, juntamente com um 
eletrodo para meio não aquoso da marca Metrohm. O extrato enzimático foi testado na forma livre e apresentou um bom desempenho para detecção 
potenciométrica de triglicerídeos em amostras de óleos. 

10:30 - 10:45 302 

Aplicação de um biossensor potenciométrico para uréia em soluções de fertilizante comercial e amostra 
real de interesse ambiental 
RAFAELA OLIVEIRA FLORES 
LIVIA MARIA DA COSTA SILVA / ANDREA MEDEIROS SALGADO 

Resumo 

Com o aumento da produção e utilização de produtos químicos na atividade agrícola, especialmente os fertilizantes nitrogenados, a cobrança por 
mecanismos rápidos e eficientes de controle e fiscalização da contaminação ambiental tem aumentado. Os vários métodos que são usados, atualmente, 
para determinação de uréia, geralmente, requerem um pré-tratamento ou são inadequados para o monitoramento in situ, fazendo com que haja um 
interesse crescente no desenvolvimento de biossensores para essas determinações. Tratam-se de instrumentos integrados capazes de fornecer uma 
informação analítica específica quantitativa ou semi-quantitativa através do uso de um componente biológico e de um elemento transdutor. 
Apresentam as vantagens de fornecer respostas rápidas, de baixo custo e com baixa geração de resíduos se comparado com a metodologia analítica 
clássica. Neste trabalho, observou-se o comportamento de um biossensor potenciométrico desenvolvido para detecção de uréia, no qual se utilizou o 
tecido vegetal de Canavalia ensiformis imobilizado como biocomponente e eletrodo íon-seletivo a amônio como transdutor, ambos acoplados a um 
sistema de amostragem, quando aplicado em soluções de fertilizante comercial e uma amostra real de interesse ambiental. Os testes foram realizados 
sob temperatura ambiente (24°C ± 1°C) e as soluções padrão e as amostras, diluídas, com tampão fosfato pH 6.0, foram analisadas pelo biossensor, a 
uma vazão de amostragem de 40ml/min, tendo o tempo reacional de 15 minutos. O biossensor potenciométrico apresentou curva padrão com faixa 
linear de 1 a 20ppm de uréia, além de respostas quantitativas promissoras quando aplicado em ambas as amostras. 

10:45 - 11:00 2246 
Monitoramento da Produção de Lipase Obtida a Partir de Yarrowia lipolytica. 
LAIS OLIVEIRA LEAL 
ARIANA FARIAS MELO / FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA / ANDREA MEDEIROS SALGADO 

Resumo 

  Lipases são enzimas conhecidas como catalisadores de processos de alcoólise, hidrólise, esterificação e transesterificação de ésteres carboxílicos. 
Lipases são amplamente utilizadas no processamento industrial de óleos e gorduras, tendo aplicações também na indústria alimentícia, principalmente 
na hidrólise da gordura do leite, na óleoquímica, em reações de acidólise, hidrólise e glicerólise economizando energia e minimizando degradações 
térmicas, e na produção de fármacos e produtos de química fina. Estas enzimas possuem uma excelente atividade catalítica em meios não aquosos, daí 
as suas aplicações industriais estarem especialmente relacionadas com o emprego de detergentes, pois facilitam o rompimento de ligações presentes 
nos triacilgliceróis solubilizando gorduras. 
O objetivo deste trabalho foi monitorar a produção da lipase por Yarrowia lipolytica em diferentes intervalos de cultivo, a fim de se identificar o tempo 
de cultura onde se obtém a maior atividade da enzima. A metodologia utilizada foi quantificar a atividade lipásica por meio da hidrólise do azeite em 
emulsão, seguida de titulação contra NaOH, com amostras de 2h e meia de cultura até 72h, avaliando a evolução da produção da enzima. Esta avaliação 
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foi feita em culturas que utilizavam o ácido oléico como fonte de carbono ou azeite de oliva, visando uma comparação entre as duas diferentes fontes 
frente a produção da lipase. 
Verificou-se que a atividade lipásica obtida pelo meio de cultura contendo o ácido oléico foi de 3 U/mL com 24hs de cultivo, tempo com o melhor valor 
de atividade obtido, sendo esta maior do que a atividade de 1,5 U/mL com o mesmo tempo de cultivo, obtida com o azeite de oliva na composição do 
meio. A lipase obtida a partir de Yarrowia lipolytica possui forte potencial para uma aplicação em escala industrial, desta forma definindo-se o tempo de 
fermentação necessário pra a obtenção de uma lipase com alta atividade sua aplicação industrial se torna ainda mais viável. 
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02/10/2012 Sala A-206 

Sessão: Meio-ambiente e Gestão de Riscos 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Monica Pertel  

                              Fabio Nascimento De Carvalho  

                              Marta Cecilia Tapia Reyes 

 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 4129 
A Engenharia Ambiental e o Currículo da UFRJ 
TOMÁS DE OLIVEIRA BREDARIOL 
IENE CHRISTIE FIGUEIREDO 

Resumo 

Este trabalho parte de uma análise histórica e de discussões correntes sobre a identidade do Engenheiro Ambiental no Brasil para abordar as 
especifidades do curso oferecido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a atual reestruturação curricular por que este passa. Assim, 
apresentam-se aspectos relacionados ao surgimento deste profissional bem como às regulamentações que o envolvem. Vale ressaltar que são 
contempladas as perspectivas de mudança na área e a pluralidade de opiniões sobre a futura denominação, atribuições e conteúdo básico para 
formação nesta habilitação. A partir disso, aborda-se a criação do curso da UFRJ, suas vocações e principais problemas - assim como o posicionamento 
dos egressos no mercado de trabalho. Também são levantados aspectos relevantes do curso, como: infra-estrutura física, intitucional e técnica; 
oportunidades de pesquisa e extensão; atividade discente; e suas interrelações. Então, o foco se volta às alterações curriculares em vias de efetivação, 
detalhando seus objetivos e desafios. Além disso, o trabalho visa definir os mais prováveis rumos de especialização, relacionando-os aos diferentes 
campos de trabalhos. Finalmente, o currículo antigo é comparado com o novo e as conclusões pertinentes são apresentadas. 

10:15 - 10:30 2878 
Avaliação temporal e espacial de teores de mercúrio em peixes de acervos de ictiologia 
ALINE RIBEIRO LESSA FERREIRA 
PATRICIA ARAUJO / ZULEICA CARMEN CASTILHOS / FERNANDA ARRUDA NOGUEIRA GOMES DA SILVA 

Resumo 

Há muitas décadas a contaminação por mercúrio (Hg) tem sido preocupante devido aos efeitos negativos causados ao meio ambiente e à saúde humana. 
Uma vez no ecossistema aquático, o Hg pode se oxidar e transformar-se em metilmercúrio (MeHg), o qual possui propriedade de bioconcentrar e 
biomagnificar ao longo da cadeia trófica. 
Os peixes são a principal via de exposição do MeHg ao ser humano causando efeitos neurotóxicos e teratogênicos. Ainda, para avaliar o impacto da 
contaminação de sistemas aquáticos por Hg, utilizam-se peixes como bioindicadores de qualidade ambiental das águas e sedimentos de fundo. Assim, o 
estabelecimento de áreas-referência para a contaminação mercurial torna-se importante para avaliação da magnitude da contaminação. Séries 
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históricas referentes à contaminação por mercúrio em pescado são raras para ecossistemas aquáticos brasileiros e poderiam ser obtidas através da 
determinação em exemplares de acervo de museus de ictiologia. A obtenção dos teores de Hg em espécimes de museus possibilitará o rastreamento 
temporal da contaminação nos organismos, bem como seus potenciais riscos ecológicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar as variações da 
concentração de mercúrio total em amostras de músculo de peixes contendo formol 10% para posterior avaliação de possíveis variações de mercúrio 
devido aos métodos de preservação de espécimes em álcool 70% para coleções de ictiologia. Com o apoio do Departamento de Vertebrados do Museu 
Nacional do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense, 25 peixes de cinco espécies foram coletados e armazenados de acordo com a prática 
padrão de preservação. Foram observadas diferenças estatisticamente significativas nas concentrações de mercúrio total entre todas as etapas do 
processo. A tendência nos diferentes estágios é de decréscimo nos teores de Hg em tecido impregnado em formol e incremento de teores de Hg em 
tecido em álcool por 30 dias e novamente, decréscimo nos teores de mercúrio quando a preservação em álcool se alonga para 150 dias. A otimização do 
procedimento analítico sistematizado para análise dos peixes preservados em museus possibilitará a análise de exemplares oriundos da campanha de 
campo na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós (Set-Out/2008), depositados no Museu Nacional da UFRJ, num total aproximado de 50 mil espécimes de 
peixes. 

10:30 - 10:45 2676 

Avaliação da Vulnerabilidade Ambiental e Hidrológica de Bacia Hidrográfica Devido à Implantação de 
Aterro Sanitário com Simulação de Percolados Usando Modelo Hydrus-1D 
ANA CAROLINA PEIXOTO DEVEZA / MARIANA TORRES LIMA 
WILLIAM MARTINS BORTOLAZZO / MARCIA SALAMONI BATALHA / CLAUDIO F. MAHLER / OTTO CORREA ROTUNNO FILHO 

Resumo 

Em um cenário em que a população mundial já ultrapassou os 7 bilhões de habitantes e o consumo associado continua a crescer em um ritmo 
desenfreado, a gestão dos resíduos sólidos emerge como um dos grandes desafios deste século. Os riscos de contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas, bem como do solo, devidos à infiltração dos líquidos provenientes da decomposição da matéria orgânica somados às chuvas, tornam 
essencial o aprimoramento das técnicas de depósito e tratamento desses resíduos. Sendo o aterro sanitário uma forma de disposição final de resíduos 
sólidos urbanos, realizada dentro de critérios de engenharia, em que se busca confinar seguramente os resíduos, torna-se fundamental o estudo das 
variáveis hidrometeorológicas que afetam tais locais de depósito, visto que estas influenciam diretamente a geração de volumes de lixiviados a serem 
adequadamente tratados. Dessa forma, a modelagem desses volumes permite o estudo de cenários futuros e potenciais intervenções na gestão de 
resíduos sólidos e na gestão de recursos hídricos. O presente trabalho tem como finalidade avaliar a vulnerabilidade ambiental e hidrológica de uma 
bacia hidrográfica em função da implantação de um aterro sanitário. Mais especificamente, analisa-se a geração de percolados da Central de Tratamento 
de Resíduos de Nova Iguaçu por meio da utilização do modelo numérico computacional Hydrus-1D e seu correspondente impacto na escala da bacia 
hidrográfica em que o aterro está situado. Nesse sentido, a modelagem hidrológica a partir do modelo SMAPII é conduzida para construir uma visão 
integrada entre hidrologia superficial e subterrânea para a área de estudo. Destaca-se que a produção de percolados está estreitamente relacionada 
com o avanço dos estudos hidrometeorológicos e correspondentes impactos no aterro e na bacia hidrográfica, sendo necessário maior investimento na 
implantação de estações hidrometeorológicas. Em se tratando especificamente de aterro sanitário, é crucial que a sua operação seja feita de acordo com 
as especificações técnicas do projeto, pois disto dependem diretamente os resultados das simulações realizadas. 

10:45 - 11:00 1059 
Comparação entre Análises de Estabilidade de Taludes Reforçados por Diferentes Métodos 
MATHEUS MARQUES DA SILVA LEAL 
LEONARDO DE BONA BECKER 
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Resumo 

Devido à vasta aplicação de obras de terra e aos inúmeros casos de deslizamentos de terra com vítimas fatais e prejuízos, é de grande importância a 
previsão do comportamento e instabilidade de taludes. Para tal, a engenharia geotécnica dispõe de diversos métodos rigorosos e simplificados, já 
conhecidos e empregados em todo o mundo. Existem diversos programas comerciais amplamente utilizados em análises de estabilidade de taludes que 
empregam procedimentos baseados no método das fatias. Estes procedimentos foram desenvolvidos entre os anos 1920 e 1970, aproximadamente. 
Atualmente estes programas são muito utilizados para dimensionar estruturas de contenção, especialmente estruturas reforçadas ou ancoradas no 
terreno. Entretanto, os métodos originais não contemplavam a existência de forças de ancoragem/reforço. Foram produzidas diversas adaptações dos 
métodos para considerar estas forças, com resultados de confiabilidade duvidosa. Este trabalho tem por objetivo avaliar a precisão destes métodos 
adaptados a partir do estudo de vários taludes com diferentes condições de contorno, tais como: inclinação, propriedades do solo, poro-pressões e 
forças aplicadas nos reforço. 
Para a busca da superfície crítica e dos fatores de segurança serão empregados o programa comercial SlopeW® e uma planilha eletrônica desenvolvida 
para utilizar os métodos de Bishop Simplificado e Coulomb. 
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02/10/2012 Sala A-201 

Sessão: Engenharia Biomédica e da Saúde 

14:45 – 16:30h 

Coordenadores: Monica Antunes Pereira Da Silva  

                               Leda Dos Reis Castilho  

                               Fabio Souza Toniolo 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:45 - 15:00 2717 

Comparação de Dois Métodos para Determinação da Atividade Biológica de Fatores da Coagulação 
Sanguínea Recombinantes 
THIAGO SILVA DE ALMEIDA 
MARIA CANDIDA MAIA MELLADO / LEDA DOS REIS CASTILHO 

Resumo 

A hemofilia A caracteriza-se pela deficiência em fator VIII (FVIII), uma glicoproteína essencial à correta coagulação do sangue. O tratamento de pacientes 
com essa doença é realizado por meio da administração do FVIII concentrado e purificado, obtido através da purificação do plasma de doadores sadios 
ou por processo biotecnológico utilizando células animais geneticamente modificadas (recombinantes). As técnicas comumente utilizadas para 
determinação da atividade biológica do FVIII baseiam-se em ensaios de tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) e testes colorimétricos. 
O presente trabalho teve como objetivo comparar a determinação da atividade biológica do fator VIII recombinante (rFVIII) por ambos os métodos, 
estudar a influência de diferentes meios de cultura e soluções diluentes, assim como avaliar a estabilidade da proteína armazenada a 4ºC e -80ºC. 
As amostras foram preparadas a partir da diluição do rFVIII comercial em diferentes meios de cultura para células CHO (incluindo um meio condicionado) 
e soluções tais como: tampão Hepes (pH 6,5, 7,4 e 8,0) em diferentes concentrações de NaCl (0,1 M, 0,5 M e 0,7 M) e tampão imidazol. Após a medida 
inicial (tempo zero), duas alíquotas de cada amostra foram armazenadas em duas temperaturas diferentes: 4ºC e -80ºC e as atividades biológicas foram 
determinadas em triplicata por ambos os métodos após 1 e 4 dias de armazenamento. 
No ensaio de TTPa, observou-se uma variação muito grande nas curvas de calibração entre os dias do estudo, levando à conclusão que trata-se de um 
teste com baixa reprodutibilidade. O ensaio colorimétrico, por outro lado, mostrou ser mais reprodutível, menos suscetível a variações e, portanto, mais 
robusto. 
Comparando-se a temperatura de armazenagem das amostras, pôde-se perceber que o decréscimo na atividade foi menor quando as amostras foram 
mantidas em ultrafreezer a 
-80ºC. Contudo, mesmo nesta temperatura, no decorrer dos 4 dias foi observada uma ligeira diminuição na atividade das amostras. 
Observou-se que pelo menos dois meios de cultura testados influenciam a atividade biológica em ambos os métodos e que o aumento da concentração 
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de NaCl, que determina a força iônica, causa uma superestimativa da atividade no ensaio de TTPa. Na comparação das duas metodologias, o erro 
associado à medida feita pelo método colorimétrico foi menor e as medidas realizadas no ensaio TTPa constantemente apresentavam erros do aparelho. 
Além disso, o tempo despendido para realizar as análises no método colorimétrico foi consideravelmente menor. Por estas razões, embora o método 
colorimétrico apresente maior custo, o mesmo parece ser mais adequado para a quantificação de concentrados de FVIII recombinante. 

15:00 - 15:15 3768 
Uso e Implementação de Técnicas Estatísticas Para Análise de Dados de Citometria de Fluxo 
LUCAS DE CARVALHO FRUCHT 
MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA / ELYR TEIXEIRA DE ALMEIDA ALVES 

Resumo 

A citometria de fluxo é uma técnica experimental usada para fornecer informações sobre a dimensão, complexidade e propriedades físico-químicas de 
células, possuindo diversas aplicações na área medica. Um exemplo disso é o estudo da maturação de células do sistema imunológico específico para 
ajudar no estudo das deficiências desse sistema. A grande dimensionalidade e quantidade, porém, dificulta a análise de dados de citometria, visto que 
ainda hoje, na maior parte das vezes, são usadas apenas técnicas subjetivas baseadas em análise gráfica de projeções 2D.Almejando contribuir para a 
criação de uma nova técnica de análise estatística desses dados, este trabalho investigou as ferramentas já existentes, analisando suas possibilidades e 
limitações, os requisitos que os especialistas da área esperam encontrar em uma ferramenta, e vem implementando técnicas estatísticas que estão 
sendo desenvolvidas no Laboratório de Instrumentação Biomédica. Ao longo do trabalho foram desenvolvidos bibliotecas dinâmicas escritas em 
linguagem C para serem chamadas por rotinas MATLAB (bibliotecas MEX), além de um programa independente escrito em C++ com utilização da 
biblioteca gráfica Qt. 

15:15 - 15:30 4099 
Sistema de Topografia Eletromiográfica 
HUGO HENRIQUES GOMES DE ANDRADE 
MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA 

Resumo 

Introdução: Sabe-se que os músculos esqueléticos se contraem quando submetidos a uma descarga elétrica e que geram corrente elétrica quando 
contraídos voluntariamente. O registro deste sinal elétrico gerado pela ação muscular é conhecido como eletromiografia (EMG) e serve como uma 
quantificação da atividade muscular. Um grande problema que se enfrenta ao projetar um amplificador de EMG, cujo sinal de entrada pode ser da 
ordem de dezenas de microvolts, é a captação (indesejada) de interferências eletromagnéticas, como é o caso da rede elétrica (60 Hz). Este trabalho tem 
como objetivo o projeto e implementação de amplificadores de EMG que utilizem técnicas de redução de ruído intrínseco e de sinais de interferência, 
almejando-se obter a melhor relação sinal/ruído (S/N) possível. 
Materiais e métodos: O sistema completo é formado por eletrodos de Ag/AgCl, responsáveis pela captação dos sinais de EMG; amplificadores e 
conformadores de sinal; e uma placa de aquisição de sinais. A etapa de amplificação possui 32 canais com entradas diferenciais (dois eletrodos por 
canal), sendo que o usuário terá a opção de utilizar apenas 1 canal (1 par de eletrodos) ou qualquer múltiplo de 2 canais (matriz de eletrodos). Além 
destes 64 eletrodos há ainda mais um, cujo potencial é utilizado como a referência para o circuito e é colocado em algum ponto do corpo onde não há 
atividade muscular. 
Resultado: O ganho total do sistema foi projetado para 1479 V/V, enquanto o ganho médio obtido na prática para os 32 amplificadores foi de 1400 V/V. 
Em termos da conformação de sinais, os 32 filtros passa-baixas projetados para uma frequência de corte de 286 Hz apresentaram um valor médio 
correspondente de 330 Hz. Como o sinal de EMG não possui componente de freqüência relevante abaixo de 20Hz e para a eliminação das flutuações de 
linha de base, introduziu-se no projeto filtros passa-altas, que apresentaram, na média, uma frequência de corte experimental de 16 Hz, enquanto 
haviam sido projetados para 20 Hz. O ruído intrínseco de cada canal foi avaliado em 15uVpp. Resultados de experimentos realizados em músculos 
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pequenos (flexores do polegar) mostraram que o sistema é capaz de captar de sinais de EMG de até 60uVpp. 
Discussão e Conclusão: O dimensionamento de componentes apropriados para a redução do ruído intrínseco e a aplicação de técnicas especiais na 
confecção das placas de circuito impresso (PCB) do protótipo levaram a um baixo ruído total de saída, o que permite a captação de sinais de EMG de 
pequenas magnitude com uma ainda aceitável S/N. Apesar dos resultados obtidos, novas técnicas de confecção de PCB e de blindagens 
eletromagnéticas continuam sendo estudadas para se reduzir ainda mais o ruído total do sistema de eletromiografia que vem sendo desenvolvido no 
Laboratório de Instrumentação Biomédica da Coppe. 

15:30 - 15:45 4035 
Desenvolvimento de estágio de saída para um eletroestimulador FES 
ANDERSON FRANCISCO DA COSTA SOUZA 
ALEXANDRE VISINTAINER PINO / MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA 

Resumo 

INTRODUÇÃO 
=========== 
A estimulação elétrica é uma técnica empregada terapeuticamente e que é baseada na excitabilidade de certos tecidos à corrente elétrica, em especial 
os neurônios e os músculos. A estimulação elétrica funcional (FES) ou neuromuscular têm como objetivo restaurar ou auxiliar o movimento dos 
membros de pacientes com dificuldades motoras, através da ativação direta ou indireta do neurônio motor. 
O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um novo estágio de saída para um estimulador elétrico com aplicação em FES. O mencionado circuito 
deve permitir que o estimulador forneça pulsos bifásicos de corrente, com amplitude, frequência e largura de pulsos controlados, mantendo o 
voluntário isolado eletricamente. 
MATERIAIS E MÉTODOS 
=================== 
O circuito baseou-se numa versão anterior [1], modificando-se a topologia do estágio de potência e o sistema de amostragem do sinal de corrente que 
circula pelo paciente. Para avaliar o novo estágio de saída foram feitos ensaios de bancada com cargas resistivas com valores assemelhados aos 
esperados para o caso real, 100 R como valor mínimo, 560 R como valor típico e 1200 R como valor máximo. Em tais ensaios foram testadas 
configurações de pulsos usualmente utilizadas na prática clínica de FES, ou seja, frequência de 60 Hz e largura de fase de 250 us. 
RESULTADOS 
=========== 
Os pulsos de corrente bifásicos gerados pelo estágio de saída apresentaram um desbalanceamento da ordem de 1,63% entre as fases positiva e negativa. 
O levantamento das curvas de calibração, considerando-se os três valores de carga, apontaram para sensibilidades de 23,02 mA/V; 20,54 mA/V e 18,56 
mA/V, respectivamente. Isso mostra que o sistema possui uma redução de sensibilidade com o aumento da carga, representando um erro máximo de 
12,07%. 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
===================== 
O estágio de saída mostrou-se capaz de produzir pulsos de corrente bifásicos, apresentando variações toleráveis de sensibilidade, para cargas 
comumente encontradas nos segmentos corporais onde se aplicam os estímulos. Os transformadores utilizados proporcionam um isolamento elétrico 
do paciente, em termos de medições realizadas com multímetros classe 2. No entanto, faz-se necessária uma avaliação específica da rigidez dielétrica 
que caracterizaria tal isolamento, uma vez que este isolamento, além de possuir importância em relação à segurança do voluntário, cria a possibilidade 
do uso de vários estágios de saída sobre o mesmo paciente, o que possui significativa importância para aplicação clínica em fisioterapia. 
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[1] Velloso, J.B. (2007), Sistema para Estimulação Elétrica Funcional, Dissertação de Mestrado, Programa de Engenharia Biomédica, COPPE/UFRJ, Rio de 
Janeiro, 152 p., jun. 

15:45 - 16:00 3030 
Transição de Ritmos em Sistemas Distribuídos Aplicados à CPG's Artificiais de Locomoção 
MARLON VIANA ROCHA 
FELIPE MAIA GALVAO FRANCA / PRISCILA MACHADO VIEIRA LIMA 

Resumo 

Este estudo visa a modelagem da alteração de ritmos de ativação de neurônios motores encontrados em CPGs (Central Pattern Generators), redes 
neurais responsáveis pela geração de ritmos biológicos; no presente caso, ritmos de locomoção de caminhadas de animais hexápodes. A dinâmica SMER 
(Scheduling by Multiple Edge Reversal), dinâmica distribuída baseada em um multigrafo orientado que garante que unidades distintas requisitem e 
acessem recursos compartilhados sob diferentes demandas de forma exclusiva, é assumida como fundamento principal. 
Para a construção de CPGs artificiais, foi necessário entender o funcionamento básico do neurônio de Hopfield e sua relação com a dinâmica SMER. A 
partir desta relação foi iniciado o estudo de alterações de ritmos em multigrafos sob SMER, e posteriormente a modelagem de redes neurais artificiais 
com arquitetura de CPGs. Esta modelagem foi o maior desafio deste projeto, pois incorreu na identificação de peculiaridades referentes à troca de 
ritmos no multigrafo. Tal foi realizado observando-se dois estados consecutivos da dinâmica SMER no multigrafo: um estado atual, pertencente a um 
ritmo de caminhada, e o próximo estado, pertencente ao novo ritmo (alvo). 
Dominada a modelagem, iniciou-se a aplicação em multigrafos simples, com a finalidade de encontrar e corrigir possíveis erros e conhecer suas 
limitações. Para atingir o objetivo final, a modelagem de CPGs de locomoção, modelou-se os diferentes ritmos de caminhada de um hexápode. Nesta 
modelagem foi identificada a necessidade de um ajuste para gerar orientações que fossem compatíveis com os modelos de caminhada de animais 
observados na natureza. Com esta última alteração, conclui-se um modelo onde é possível simular a caminhada de hexápodes cuja lógica de 
funcionamento pode ser utilizada por robôs de exploração. 

16:00 - 16:15 2782 
Medidor de débito cardíaco por BioImpedância – dZdt 
TIMOTEO ALVARENGA DA SILVA NASCIMENTO 
MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA 

Resumo 

O débito cardíaco pode ser detectado pela técnica de impedância-cardiografia, que tem como objetivo estimar de forma não-invasiva o volume de 
ejeção ventricular esquerdo, estando baseada na mensuração da variação da impedância elétrica causada pelo bombeamento de sangue do coração. 
Segundo a Lei de Ohm, a tensão medida neste segmento torácico é proporcional à impedância Z do segmento biológico onde a medição de impedância 
foi realizada, sendo que na ejeção ventricular ocorre uma mudança de impedância característica pulsátil DELTAZ (t), que representa a expansão 
volumétrica ocorrida na transmissão do fluxo sangüíneo dentro das grandes artérias torácicas. 
O princípio de funcionamento da impedância-cardiografia é baseado na injeção de uma corrente senoidal de amplitude 1mA e freqüência de 75kHz. Por 
meio de aplicação de tal corrente de excitação por um par de eletrodos, pode-se captar com um amplificador de instrumentação o potencial associado 
por um outro par de eletrodos. O sinal captado deve ser amplificado e filtrado para obter-se no final a variação de tensão causada pelos pulsos 
cardíacos. O sinal processado deve ser digitalizado por uma placa de aquisição de 14bits e freqüência de amostragem 1kHz controlada por um programa 
em LABVIEW. Tal rotina, além da aquisição deve ser utilizada para a obtenção da derivada numérica do sinal para fornecer a estimativa do débito 
cardíaco. 
O principal objetivo do projeto é construir o protótipo de um equipamento para a aplicação da técnica de impedância-cardiografia. Tal equipamento 
deve ser de baixo custo, não invasivo, portátil, confortável e de monitoramento contínuo. 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

63 

 

Os resultados obtidos até o momento na parte analógica corroboram as opções de projeto e a sua implementação, obtendo-se para a fonte de excitação 
uma amplitude de 1mA e uma freqüência de 75kHz (carga de teste igual a 1kohm). Para o amplificador de instrumentação, o ganho total medido foi de 
2.2V/V. Os demais circuitos condicionadores do sinal de impedância-cardiografia foram um amplificador de ganho 6.5V/V e banda passante de 70kHz a 
80kHz, um super-diodo, um filtro passa-baixas ativo com freqüência de corte de 10Hz, um filtro passa-alta com freqüência de corte de 0,1Hz, e um filtro 
passa-baixas com ganho de 450V/V e freqüência de corte de 0,1Hz. 
A fase seguinte do projeto foi elaborar o programa em LABVIEW e montar o circuito em uma PCB final. Os testes realizados até agora nos deram um Z 
igual a 36.2ohm, enquanto na literatura temos que a faixa de Z para um homem é de 22ohm-33ohm, e um DELTAZ (t) entre 0.15ohm-0.17ohm, o que 
corresponde a 0.3%-0.5%. Após tal etapa deverão ser realizados testes em colaboração com o Instituto Nacional de Cardiologia. 
Referências: 
[1] Cornelius T. Leondes, Biomechanical Systems Technology, Chapter 3, Impedance Cardiography: Development of the Stroke Volume Equations and 
their Electrodynamic and Biophysical Foundations 49 Donald Philip Bernstein and Hendrikus J. M. Lemmens. World Scientific, 2007. 

16:15 - 16:30 2229 

Projeto Neural TB: A Utilização de Redes Neurais para o Diagnóstico de Pacientes Tuberculosos em Leitos 
de Isolamento. 
GUILHERME VIEIRA DANTAS 
JOSE MANOEL DE SEIXAS / JOAO BAPTISTA FILHO 

Resumo 

O quadro da tuberculose pulmonar no mundo e no Brasil tem se apresentado como um foco de constante pesquisa: métodos de diagnósticos mais 
eficientes devem ser pesquisados e desenvolvidos para uma maior precisão de tratamento em larga escala: utilizam-se em geral métodos de diagnóstico 
excessivamente caros para uma larga estrutura de análise dos pacientes ou métodos mais baratos e incertos. uma mudança neste quadro médico é 
capaz de otimizar a ocupação dos leitos de hospitais públicos e particulares e pode ser fortemente impulsionada pela utilização de redes neurais 
artificiais pela simplicidade de implementação, pelo baixo custo e pela ampla capacidade de solução para problemas dinâmicos que envolvem uma alta 
gama de variáveis e flutuações de erro. 
O projeto Neural TB busca a implementação de um método efetivo na diagnose da tuberculose pulmonar por meio do desenvolvimento de redes neurais 
artificiais (RNA's). Por meio dos resultados, aprimora-se um software, em procedimento de teste, a ser utilizado em hospitais como ferramenta de apoio 
à medicina. O projeto é realizado em parceria com o CEFET, com a FIOCRUZ e com o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. 
Uma base de dados com 290 pacientes foi utilizada, 3 conjuntos de sintomas diferentes foram fornecidos para a análise por rede neural. Uma primeira 
análise foi realizada no conjunto 1 (conjunto de variáveis como tabagismo, sudorese, etc.) baseando-se nos resultados do conjunto de sintomas de 
desfecho (onde está armazenado o resultado final do exame do paciente). A cada sintoma e a cada informação dos indivíduos foi codificado que, 
numericamente, o dígito 1 representaria a presença do sintoma no paciente e o dígito 0 representaria a ausência do sintoma no paciente em análise. 
Percentuais de especificidade, sensibilidade e de índice SP (índices utilizados na avaliação da acurácia da rede neural) foram plotados com o fim de se 
efetuar uma busca dos parâmetros da rede neural mais apropriados para o processo de diagnóstico. 

02/10/2012 Sala A-202 

Sessão: Computação e Tecnologias da Informação 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

64 

 

14:30 – 16:45h 

Coordenadores: Edmundo Albuquerque De Souza E Silva  

                               Flavio Luis De Mello 

                               Monica Pertel 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 1425 

Estudo da Transferência de Calor em um Pistão de um Motor de Combustão Interna em Regime 
Permanente 
MARCELO DE ALENCASTRO PASQUALETTE 
MARCELO JOSE COLACO / ALBINO JOSE KALAB LEIROZ 

Resumo 

As simulações no campo de máquinas térmicas, principalmente em motores de combustão interna (MCI), têm se mostrado cada vez mais importantes 
como ferramenta para prever o comportamento da combustão nos cilindros de MCI's. Dentre essas simulações vale destacar a que estuda a 
transferência de calor nestes, o que é bastante importante, pois esta afetará a eficiência da combustão e os níveis de emissões de poluentes do motor. 
O objetivo do trabalho é o estudo da transferência de calor dentro do pistão de um MCI em um regime permanente, através da especificação de uma 
função que determina a temperatura para qualquer ponto dentro do pistão. 
Para resolver o problema proposto foi utilizado o software Wolfram Mathematica que contém todas as funções matemáticas consideráveis pré-
programadas. Dentro do pistão, para um regime permanente, é valida a Equação de Laplace para a temperatura, que foi resolvida pelo Método das 
Soluções Fundamentais (MSF). Este é um método matemático que não utiliza malhas e que necessita da especificação de uma determinada quantidade 
de pontos na fronteira do domínio da função, no caso o próprio pistão, e uma mesma quantidade de pontos fora da fronteira, [2]. Neste método, é 
conhecida uma solução fundamental dada em função das coordenadas do ponto onde se deseja encontrar a temperatura e de um ponto fora da 
fronteira. Com isso, a solução do problema será uma combinação linear das soluções fundamentais com relação a cada ponto pré-determinado fora da 
fronteira. Para se encontrar as constantes desta combinação linear, aplicam-se certas condições de contorno aos pontos de fronteira e, com isso, cria-se 
um sistema linear que foi resolvido pela função Solve do Mathematica. Assim, é encontrada a função da temperatura dentro do pistão. 
No trabalho, os valores das constantes termodinâmicas necessárias e o pistão utilizado foram retirados de [1], exceto o coeficiente de transferência de 
calor por convecção e a temperatura do gás que foram obtidas pelo valor médio dos encontrados em um modelo zero-dimensional. Além da resolução 
do problema da temperatura do pistão pelo MSF foram resolvidos também exemplos mais simples de soluções já conhecidas para provar a eficiência 
deste método matemático. 
Como resultados deste trabalho, foi encontrada a função desejada para temperatura do pistão e foi feita a plotagem da geometria deste, junto com uma 
escala de temperatura e com curvas isotermas, porém estes resultados ainda estão sendo trabalhados. Além disso, os exemplos mais simples foram 
implementados pelo MSF com sucesso, averiguando-se a eficiência deste na resolução de problemas deste tipo. 
[1] COLAÇO, M. J.; ORLANDE, H. R. B., Transient heat transfer analysis of a diesel engine piston, VI ENCIT / VI LATCYM, p. 1033-1038, 1996. 
[2] VALLE, M. F.; COLAÇO, M. J.; NETO, F. S., Estimation of the heat transfer coefficient by means of the method of fundamental solutions, Inverse 
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Problems in Science and Engineering, 16:6, p. 777-795, 2008. 

14:45 - 15:00 1718 
Análise de Parâmetros de Combustão de Combustíveis Marítimos 
JORGE JUNIO MOREIRA ANTUNES / DANIEL SANTANA NOGUEIRA VIEIRA 
ALBINO JOSE KALAB LEIROZ / MARCELO JOSE COLACO 

Resumo 

O acompanhamento do processo de combustão é importante como forma de avaliação do funcionamento de motores de combustão interna e do 
desempenho do combustível utilizado. A complexidade dos processos que ocorrem no interior da câmara de combustão associados a queima do 
combustível impõe dificuldades de predição analítica e mesmo numérica desses fenômenos associados à combustão em escala real. Para aplicações em 
motores é usual o estudo experimental desses fenômenos, baseados em medições da pressão no interior do cilindro para diferentes posições angulares 
do eixo de manivelas do motor, como forma de determinação de parâmetros de interesse como o atraso de ignição. 
O presente trabalho tem por objetivo o estudo das variações ocorridas sobre os parâmetros de combustão em motores de combustão interna 
alternativos de ignição por compressão, quando do uso de dois combustíveis comercialmente utilizados em motores marítimos: HFO (Heavy fuel oil) e 
MDO (Marine Diesel Oil) . 
O aparato experimental conta com um motor MAN 5L L16/24 acoplado ao gerador WEG GPA 400 instalado no Laboratório de Máquinas Térmicas da 
UFRJ. Dados de pressão na linha de combustível e no interior da câmara de combustão e de abertura da agulha do injetor de combustível são obtidos, 
armazenados e manipulados através do uso do software AVL Indicom. A partir dos dados experimentais obtidos para diferentes condições de 
funcionamento do conjunto motor-gerador, o atraso de ignição do combustível é obtido a partir de um procedimento numérico baseado em um critério 
associado a segunda derivada do perfil de pressão no interior da câmara de combustão e validado por medições visuais. 

15:00 - 15:15 1201 
Técnicas Bayesianas Aplicadas à Estimativa de Parâmetros em Motores de Combustão Interna 
FABIANA CHEADE HAMILTON 
MARCELO JOSE COLACO / ALBINO JOSE KALAB LEIROZ 

Resumo 

A modelagem de motores de combustão interna é essencial para a otimização do consumo de combustíveis e melhorias na performance de automóveis. 
Nesse sentido, o estudo do coeficiente de transferência de calor entre os gases de combustão e a superfície do pistão exposta a eles é bastante 
discutido: existem diversas correlações empíricas para estimar o seu valor, mas os resultados, na maioria das vezes, divergem da realidade. 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma estimativa para o coeficiente de transferência de calor muito mais próxima da realidade, usando 
parâmetros específicos do motor em questão, criando uma abordagem muito mais realista do que uma correlação empírica, que vale apenas para certas 
condições de operação. 
Inicialmente, consideramos um motor específico, retirado da bibliografia. Foi implementado um código computacional considerando todos os 
parâmetros desse motor e do combustível utilizado, gerando a seguir uma curva de pressão dentro da câmara de combustão em função do ângulo do 
eixo das manivelas. Utilizou-se um modelo zero-dimensional. Ao contrário da bibliografia, consideramos a razão dos calores específicos constante. Os 
resultados foram validados e constatou-se que a variação da razão de calores específicos com a temperatura contribui muito pouco para os resultados. 
A seguir, de posse dos dados sintéticos da pressão, estimamos o coeficiente de transferência de calor por meio de um problema inverso. Um método 
muito utilizado pela comunidade científica para a solução desse tipo de problema é o é o Filtro de Partículas. O trabalho em questão lida com um 
problema não linear, portanto os filtros utilizados serão o SIS (Sequencial Importance Sampling) e SIR (Sampling Importance Resampling). Ambos os 
filtros estão em fase de ajustes na implementação, e após pesquisa bibliográfica vemos que seus resultados quando aplicados a problemas de 
transferência de calor tem sido extraordinários. 
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[1] HEYWOOD, J. B., Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill series in Mechanical Engineering, 1988. 
[2] MELO, T.C.C., Modelagem Termodinâmica de um Motor do Ciclo Otto tipo Flex-Fuel, funcionando com Gasolina, Alcool e Gás Natural, 2007, tese de 
mestrado, COPPE/UFRJ. 
[3] ORLANDE, H. R.B.; DULIKRAVICH, G. S.; COLAÇO, M. J. Application of Bayesian Filters to Heat Conduction Problems, EngOpt, 2008, Rio de Janeiro 

15:15 - 15:30 1618 
Simulação fluidodinâmica de reatores químicos usando o OpenFOAM 
THÁBATA MACIEL 
LUIZ FERNANDO LOPES RODRIGUES SILVA / PAULO LARANJEIRA DA CUNHA LAGE 

Resumo 

O estudo de sistemas reacionais é fundamental para a prevenção de situações adversas, agindo, dentre outros, na redução de produtos indesejáveis e 
aumento da taxa reacional. Ferramentas computacionais aparecem como uma solução às grandes dificuldades enfrentadas pelas análises experimentais 
em avaliar as condições do sistema. Fluidodinâmica computacional (CFD) é a prática de utilizar-se de técnicas computacionais para a resolução de 
equações de conservação por métodos numéricos, provendo um melhor entendimento e visualização de fenômenos como escoamento de fluidos e 
transferência de calor. OpenFOAM® (Open Source Field Operation and Manipulation) é uma ferramenta computacional de código-livre utilizada nesta 
simulação de problemas da mecânica do contínuo. O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de códigos para a simulação dos 
fenônemos de transporte acoplados a sistemas com reações químicas. 
Estudou-se a modelagem da saponificação de acetato de etila, com uma cinética de segunda ordem, conduzida em um reator semicontínuo. 
Primeiramente utilizou-se de programação em C++ para a resolução de uma modelagem termo-mássica de um reator a parâmetros concentrados. Tal 
evolução temporal foi realizada utilizando as bibliotecas da GNU Scientific Library, e os resultados foram comparados com os obtidos pela mesma 
programação para o OpenFOAM. A modelagem foi extendida para 
uma abordagem a parâmetros distribuídos aplicado a um problema de duas dimensões. Não foram percebidas diferenças significativas entre as soluções 
pelas duas bibliotecas. O desenvolvimento do solver permitiu um maior entendimento da estrutura do OpenFOAM, solidificação do conhecimento em 
computação científica e perspectivas futuras sobre a utilização do código. 
Em seguida utilizou-se malhas móveis para permitir a simulação de reatores agitados, utilizando aplicativos já implementados no OpenFOAM® voltados 
para este tipo de simulação. O trabalho desenvolvido visa a análise da distribuição de temperatura dentro do reator agitado onde ocorre uma reação 
exotérmica, de forma a evitar os pontos de alta temperatura encontrados nas soluções anteriores. 

15:30 - 15:45 3594 
Estudo com Fluidodinâmica Computacional dos Perfis de Temperatura de Trocadores de Calor de Placas 
PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS 
RICARDO DE ANDRADE MEDRONHO / TANIA SUAIDEN KLEIN 

Resumo 

Trocadores de calor de placas apresentam algumas vantagens quando comparados aos trocadores de calor tradicionais do tipo casco e tubo: eles são 
muito mais compactos, são de fácil manutenção e apresentam flexibilidade de ampliação da capacidade de troca térmica pelo simples acréscimo de 
placas ao sistema. Além disso, devido ao fato das placas serem corrugadas, para aumentar o coeficinte de troca térmica, há uma redução do depósito de 
sujeira, sendo assim próprios para fluidos com baixo teor de limpeza. Diante disso, mais e mais as indústrias de petróleo e petroquímica vêm 
empregando trocadores de calor de placas. Devido a esta demanda crescente, visto as vantagens deste tipo de equipamento, é muito importante 
entender e quantificar os fenômenos térmicos e fluidodinâmicos que regem este processo. O presente estudo teve como objetivo simular este 
equipamento em operação com o auxilio da fluidodinâmica computacional a fim de obter os perfis de temperatura no interior deste. As etapas de 
simulação foram divididas, de forma simplificada, em cinco etapas: construção da geometria do equipamento, discretização do domínio para a resolução 
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numérica das equações de transporte pertinentes a esta avaliação, definição das condições de contorno, no caso, as variáveis e características dos 
fluidos de processo e de serviço bem como as características dos materiais constituintes deste equipamento, simulação numérica e, por fim, a análise 
dos resultados, todas estas etapas foram realizadas com o pacote computacional Ansys 13.0. Como resultados preliminares foram construídas a 
geometria e a malha deste equipamento, as condições de contorno foram estipuladas e obteve-se os perfis de temperatura, para esta condição inicial, 
tanto do fluido quente quanto do fluido frio. 

15:45 - 16:00 3417 
Simulação Computacional e Análise por Elementos Finitos de Escoamentos em Tubos 
THOMAS FELIX GROSS 
FERNANDO ALVES ROCHINHA 

Resumo 

O projeto consiste em analisar o perfil de deposição de partículas sólidas presentes em um fluido, na parede interna de uma tubulação, ao longo de um 
escoamento. Para começar a trabalhar, foi necessário escolher um software computacional de simulação para modelar o problema. Após a definição do 
projeto e a familiarização com seus conceitos, houve um estudo explorando as funções do software de simulação de problemas multifísicos COMSOL 
(www.comsol.com). 
O programa apresenta dezessete módulos específicos para diversas áreas físicas diferentes. Para o nosso problema apenas seria necessário o módulo 
CFD (Computational Fluid Dynamics, ou, Dinâmica Computacional dos Fluidos), que simula diversos tipos de escoamento, compressível ou 
incompressível, laminar ou turbulento, entre outros. 
Para chegar a uma solução o COMSOL parte do Método dos Elementos Finitos (MEF) que consiste na divisão do domínio de integração em um número 
finito de pequenas regiões, transformando o problema contínuo em discreto. Essa divisão do domínio é denominada 'malha', que é composta de arestas 
e nós (pontos de interseção das arestas). Portanto, em nosso projeto devemos otimizar a malha para alcançar um resultado compatível com o problema, 
ou seja, com uma variação pequena em comparação ao método analítico, porém,de preferência, com um esforço computacional não tão grande. 

16:00 - 16:15 4052 
Análise linear estática e transiente de estruturas através da teoria da elasticidade e da dinâmica estrutural 
VÍTOR MUSSA TAVARES GOMES 
JOSE LUIS DRUMMOND ALVES / CARLOS EDUARDO DA SILVA 

Resumo 

A abordagem linear dos problemas de mecânica dos sólidos pode ser feita a partir da teoria da elasticidade, que descreve o comportamento de um 
sólido em sua fase elástica. Uma maneira de resolver problemas reais complexos através desta teoria é o método dos elementos finitos, um método 
numérico para resolução de equações diferenciais. 
A mecânica computacional reúne estes estudos de física e matemática com o estudo da computação, que permite resolver grandes problemas em 
pequenos intervalos de tempo. 
O entendimento da física do problema constituiu a primeira parte do estudo, sendo abordados os conceitos de distribuição de forças e do tensor de 
tensões. 
A partir desses conceitos de física, foi possível desenvolver o modelo matemático, ou seja, as equações diferenciais que regem o problema. As equações 
de movimento. 
No estudo do método dos elementos finitos, essas equações montam o que chamamos de forma forte do problema. A forma fraca é definida, então, 
para tornar possíveis os próximos passos do método. O método de Galerkin foi aplicado, em seguida, a fim de obter soluções aproximadas do problema 
de valor de contorno, através da discretização do domínio. Realizadas estas etapas, foi possível chegar à formulação matricial. 
A implementação computacional desse estudo foi realizada com o auxílio da linguagem de programação FORTRAN. Esta etapa se resumiu a 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

68 

 

simplesmente traduzir as equações advindas da formulação matricial para o computador, anexando os algoritmos escritos ao programa 
FEMSIMULATION desenvolvido no LAMCE com fins acadêmicos. O estudo de solução de sistemas lineares de equações não coube a esse estudo, tendo 
sido usada uma rotina consagrada na literatura. 
Tendo desenvolvido o estudo estático da elasticidade linear, a análise transiente foi abordada a partir do estudo da matriz de massa, da matriz de 
amortecimento (representando elementos da dinâmica estrutural) e, posteriormente, o método de Newmark para integração das equações no tempo. 
Depois disso, novas rotinas foram implementadas, a fim de realizar testes de sensibilidade. 
Duas etapas se desenvolveram a partir da ferramenta obtida: a análise estática e transiente de um console de apoio e, depois, de uma viga, com o fim de 
comparar os resultados do FEMSIMULATION com os futuramente obtidos no ANSYS e de analisar a teoria da elasticidade, de forma a entender quando é 
eficiente utilizá-la. 

16:15 - 16:30 2378 
Estudo da Placa de Kirchhoff e de sua Implementação através do Método dos Elementos Finitos 
ADRIANO ARMANI DA SILVA / FÁBIO TELLER ALVES 
JOSE LUIS DRUMMOND ALVES/ CARLOS EDUARDO DA SILVA 

Resumo 

A teoria da placa de Kirchhoff, desenvolvida por Gustav Kirchhoff em 1850, é uma extensão da teoria de Euller-Bernoulli para determinação de tensões e 
deformações em placas esbeltas sujeitas à força e momento. Este modelo está baseado nas seguintes hipóteses: a placa é considerada fina; as deflexões 
da placa são pequenas em comparação a sua espessura; A tensão normal transversal é desprezível. Suas consequentes premissas são: seções retas 
normais à superfície neutra (média) permanecem retas e normais à superfície neutra durante a deformação; A espessura da placa permanece inalterada. 
Sua aplicação abrange a análise estática de lajes, painéis e estruturas laminares. 
Aplicação da teoria da placa de Kirchhoff no contexto do Método dos Elementos Finitos através de implementação de elemento triangular, com funções 
de forma modificadas conforme proposta de B. Specht, tendo auxílio de programa em desenvolvimento no Laboratório de Métodos Computacionais em 
Engenharia (LAMCE - COPPE/RJ), FEMSIMULATION, ferramenta essa que tem como proposta realizar análises de mecânica do contínuo através do 
método dos elementos finitos; Realização de bateria de testes de desempenho em análise estática, através de reprodução dos seguintes casos 
referentes à placa retangular bidimensional com as seguintes características e condições de contorno: Força vertical aplicada no centro da placa e 
imposição de translação nula no eixo vertical nas bordas da placa; Carga vertical distribuída e imposição de translação nula no eixo vertical nas bordas da 
placa; Força vertical aplicada no centro da placa e engaste em toda a borda da placa; Carga distribuída e engaste em toda borda da placa; Furo circular 
no centro e aplicação de carga distribuída na circunferência do furo, imposição de translação nula no eixo vertical nas bordas da placa; 
Patch-Test: Confronto dos resultados de máxima deflexão e deslocamento angular com os resultados computacionais extraídos do elemento de casca 
SHELL 63 (disponível no programa ANSYS 12.0.1) bem como os resultados analíticos disponíveis na literatura. Verificação da convergência das malhas 
com número de divisões 2, 4, 10 e 50; Análise transiente utilizando o primeiro e terceiro casos, implementando matriz de massa reduzida e calculada. 
Houve convergência em todos os casos de análise estática. Destacando-se o segundo caso: o elemento desenvolvido obteve erro relativo de 0.03% 
frente ao elemento SHELL63, cujo erro relativo atingiu 0.36%. Quanto à análise transiente, a resposta dinâmica do elemento desenvolvido foi de 
frequência 0.32Hz para uma análise com variação de tempo de até 10^-5 s, enquanto o elemento SHELL63 obteve uma frequência de 18.8Hz, para uma 
placa quadrada de 1 m^2, isotrópica com módulo de elasticidade de 300 MPa e de espessura 0.1m sofrendo uma carga pontual de 1tf. No entanto, 
verificou-se no elemento desenvolvido, denominado TRIA3_PLATE, conformidade do resultado estacionário da deflexão máxima com o respectivo 
resultado estático. 

16:30 - 16:45 4009 Modelagem Computacional de Cascas Planas 
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FÁBIO TELLER ALVES / ADRIANO ARMANI DA SILVA 
JOSE LUIS DRUMMOND ALVES / CARLOS EDUARDO DA SILVA 

Resumo 

O método dos Elementos Finitos é um método numérico para resolução de equações diferenciais muito usado na simulação de fenômenos físicos, por 
exemplo, elasticidade, fenômeno abordado neste estudo. O entendimento da física regente do problema constituiu a primeira parte do estudo. A 
segunda parte do estudo consistiu no desenvolvimento do modelo matemático, focando nas equações diferenciais que regem o problema, após a 
implementação de algumas simplificações no modelo físico. 
A partir do modelo matemático, aplicou-se o método dos Elementos Finitos para se obter soluções aproximadas através da discretização do domínio. O 
método consiste, basicamente, em uma formulação dita fraca, que contém um certo grau de erro, e uma subsequente minimização do erro. Com a 
discretização é possível chegar a uma formulação matricial, que, por sua vez, pode ser resolvida através de consagrados métodos numéricos algébricos. 
A implementação computacional do estudo foi realizada em conjunto com a equipe de iniciação científica do Laboratório de Métodos Computacionais 
em Engenharia (LAMCE) usando a linguagem FORTRAN. Cada integrante da equipe estudou um caso específico de elasticidade (elasticidade de viga, 3D, 
de placa, etc). Este estudo teve o enfoque no caso de cascas, elementos estruturais que podem ser aproximados por superfícies em um espaço 
tridimensional. Para tal, foram associados os elementos finitos de placa e estado plano tensão, assim como uma matriz de rotação. 
Após o desenvolvimento do estudo estático, a ánalise transiente da casca foi estudada e implementada, a partir do estudo da matriz de massa, de 
amortecimento e do método de Newmark para equações transientes. A partir do programa final, denominado FEMSIMULATION, realizou-se alguns 
testes de sensibilidade comparando com o pacote comercial ANSYS. 

02/10/2012 Sala A-203 

Sessão: Instrumentação e Dispositivos Eletrônicos 

14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Mauricio Aredes  

                              Felipe Addor  

                              Carmen Lucia Lodi Maidantchik 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 270 
Estudo Preliminar para Controle de Formação de Robôs Móveis 
IGOR MAGRANI CHAME 
ALESSANDRO JACOUD PEIXOTO 

Resumo 

O objetivo central do trabalho na iniciação é consolidar um controle simples no nível 
individual, mas que possibilite o grupo de robôs agir com inteligência. A abordagem teórica 
utiliza uma série de leis de trânsito para permitir ao grupo manter uma formação e 
conseguir evitar qualquer colisão. Assim, criamos estas leis de trânsito utilizando funções 
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potenciais artificiais que definem uma força de interação entre veículos vizinhos. 
Este controle coordenado de formação tem aplicações no mar, no ar e em uma 
variedade de ambientes. Pode ser utilizado para manter formações de agentes ao realizar 
uma tarefa, por exemplo, manter colheitadeiras em um posicionamento para percorrer 
plantações. A teoria aqui apresentada foi aprofundada e melhor estudada para o caso de duas 
dimensões, mas ela também pode ser aplicada para três, expandindo assim, ainda mais o 
nível de aplicações, por exemplo, podendo criar leis para manter formações de aeronaves. 
O trabalho realizado até agora pode ser separado em dois grandes blocos: o primeiro 
trata de uma pesquisa bibliográfica de propostas de controle para a formação de agentes 
autônomos; o segundo bloco é a parte relacionada a simulações das malhas de controle e 
validação da teoria. 
Assim, elaboramos uma proposta de malha de controle para permitir agentes 
autônomos se moverem com inteligência seguindo um trajeto e evitando sempre a colisão 
entre agentes. Ainda foi criado um ambiente de simulação para testar este controle em 
diversas condições iniciais e formações. 
Referências Bibliográficas 
[1] Josiel A. Gouvea, Ademir R. Pereira, Liu Hsu and Fernando Lizarralde, Adaptive 
formation control of dynamic nonholonomic systems us- ing potential functions. 
[2] A. Badawy and C.R. McInnes, Robot Motion Planning using Hyperboloid Potential 
Functions. 
[3] Naomi Ehrich Leonard and Edward Fiorelli, Virtual Leaders, Artificial Potentials and 
Coordinated Control of Groups. 
[4] E. R. Beer, F. P.; Johnston. Adaptive Control, McGraw-Hill, 1980. 
[5] J. A. Gouvêa, Controle de Formação Adaptativo de Sistemas Não- Holonômicos 
Dinâmicos Utilizando Funções Potenciais, PhD thesis, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 2009. 
[6] R. M. Murray, Recent Research in Cooperative Control of Multi- vehicle Systems, 
2010. 

14:45 - 15:00 893 
Desenvolvimento de um Sistema de Levitação Eletromagnética Utilizando Sensores de Efeito Hall. 
ALAN DANTAS DE MEDEIROS ENDALÉCIO 
RICHARD MAGDALENA STEPHAN / HUGO PELLE FERREIRA 

Resumo 

Atualmente, podemos encontrar diversas aplicações práticas para o fenômeno da levitação eletromagnética: desde brinquedos e objetos de decoração 
até aplicações para o transporte, como é o caso dos veículos Maglev, e industriais nas aplicações de mancais magnéticos. 
A levitação eletromagnética consiste basicamente na suspensão de um corpo ferromagnético utilizando o campo magnético produzido por um 
eletroímã. A instabilidade desse sistema faz com que seja necessária a utilização de um controle em malha fechada para estabilizar o sistema. 
A principal motivação deste trabalho é desenvolver um sistema de levitação barato e que possa ser usado para fins didáticos, tanto em cursos de física 
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quanto em disciplinas de controle, mostrando para os alunos aplicações concretas dos conceitos que eles têm aprendido em sala de aula. 
O sistema de levitação em questão funciona basicamente da seguinte forma: O sensor de efeito hall (SS495A) mede a posição do objeto levitado. O sinal 
de tensão de saída do sensor é utilizado para gerar um pulso PWM, que é enviado para uma ponte H (LMD18201), que controla a tensão média sobre o 
solenoide (eletroímã). A força magnética é proporcional à corrente que passa pelo eletroímã, e na posição de equilíbrio a força magnética se iguala à 
força peso do objeto, permitindo que o objeto levite. 
Algumas das vantagens da utilização de sensores elétricos (como o sensor de efeito Hall) em comparação a outros tipos de sensores (como ultrassônicos 
ou óticos) são o seu baixo custo e tamanho reduzido. 
O sensor de efeito Hall utilizado mede o campo magnético. Para usá-lo para medir a posição do objeto levitado é preciso utilizar um imã permanente 
preso na extremidade superior do objeto. 
Serão apresentados cálculos analíticos, simulações e implementação experimental do sistema. 
Referências: 
[1] Ogata,K, Engenharia de Controle Moderno, Pearson, 5ª Edição, 2010. 
[2] http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10000571.pdf 
[3] http://web.mit.edu/klund/www/papers/ACC04_maglev.pdf 

15:00 - 15:15 3284 
Eletrônica embarcada e interfaceamento da plataforma semi-submersível Cyber-Semi 
JOYCE MERGULHÃO DE ARAÚJO / LUCIANA DOS SANTOS NETTO DOS REYS 
RAMON ROMANKEVICIUS COSTA / ANTONIO CARLOS FERNANDES / RODRIGO FONSECA CARNEIRO 

Resumo 

Encontra-se em desenvolvimento no Laboratório de Ondas e Correntes (LOC) do Programa de Engenharia Naval e Oceânica (PENO/COPPE) um modelo 
em escala de uma plataforma semi-submersível, denominada Cyber-Semi, assim como os propulsores azimutais responsáveis por seu posicionamento. A 
plataforma Cyber-Semi é uma réplica de uma unidade flutuante semi-submersível de quatro colunas, apoiadas em dois flutuadores submersos. Para o 
seu posicionamento dinâmico são empregados dois propulsores azimutais localizados nas colunas traseiras da plataforma. Cada propulsor possui dois 
servomotores de corrente contínua sem escovas (BLDC): um com controle de velocidade para acionar o hélice e outro com controle de posição para o 
azimute. Os BLDC foram selecionados tendo-se em vista as restrições impostas ao projeto, em particular a necessidade de alta potência com tamanho 
reduzido, alta eficiência e baixo custo de manutenção. 
Para o comando dos propulsores da Cyber-Semi, é necessário desenvolver um sistema de acionamento de seus motores com as seguintes 
características: baixo consumo de energia em função de alimentação limitada; controle em tempo-real; drivers de potência adequados para motores do 
tipo BLDC e dimensões e peso reduzidos quando comparados com os do modelo. O desenvolvimento da eletrônica embarcada, responsável pelo 
acionamento dos motores, telemetria e comunicação com o console de comando, está sendo realizada em parceria com o Laboratório de Controle 
(LabCon) do Programa de Engenharia Elétrica (PEE/COPPE). 
Dois projetos de graduação já desenvolvidos apresentaram a modelagem dos motores BLDC, uma implementação de uma interface de teste para 
controle e monitoração do sistema e um primeiro protótipo de eletrônica embarcada. 
Este trabalho descreve as atividades executadas recentemente visando à melhoria do sistema. São apresentados detalhes tais como: 
- Projeto de novas placas de circuito impresso, que se adequem melhor à realidade do sistema atual e integração de novas funcionalidades, como 
monitoramento de baterias e comunicação sem fio com o console de comando; 
- Implementação de uma interface gráfica de operação, que substituirá a de teste utilizada recentemente; 
- Integração do sistema embarcado com o sistema de posicionamento Qualisys, através do qual será possível obter informações de posição e azimute da 
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plataforma; 
- Estudo de manobrabilidade da plataforma levando em consideração as diversas configurações de número de propulsores e suas posições. 

15:15 - 15:30 3214 
Implementação e testes da nova eletrônica embarcada do ROV LUMA 
IGNÁCIO DE AZAMBUJA MIDOSI RICART / PAULO ROBERTO YAMASAKI CATUNDA / RAPHAEL PESSOA DE OLIVEIRA 
RAMON ROMANKEVICIUS COSTA / ALESSANDRO JACOUD PEIXOTO 

Resumo 

Desde 2002 o Laboratório de Controle do PEE/COPPE está desenvolvendo um robô submarino de operação remota (ROV). Este robô foi inicialmente 
financiado com recursos da ANEEL/AMPLA. Atualmente, ele está sendo adaptado para realizar missões na Antártica. O objetivo é fazer o levantamento 
fotográfico e obter imagens de vídeo das formas de vida marinha encontradas no fundo da Baía do Almirantado. Já foram realizadas três expedições à 
Estação Antártica Comandante Ferraz (EAFC), a última em fevereiro/2010. 
O ROV tem sido constantemente aprimorado com a inclusão de novos sensores e equipamentos. Para integrar estes novos elementos no sistema é 
necessário adaptar também a eletrônica embarcada. Duas modificações, a adição de uma câmera de vídeo HD e a utilização de algoritmos mais 
sofisticados de navegação, tornaram inevitável um aumento substancial da capacidade computacional embarcada. Dessa forma, estão sendo integradas 
ao sistema duas novas placas recém adquiridas: uma placa padrão PC104+ (modelo ADLD25PC, Atom Dual Core D525, 1.80GHz) para aumentar a 
capacidade de processamento, e uma placa Frame Grabber (modelo H264-HD2000-Ext, dual channel HD PC104+, H.264 compression) para processar e 
armezenar vídeo de alta definição. 
A introdução destes novos módulos exige uma reestruturação na hierarquia computacional e a elaboração de um sistema de integração. Em último 
estágio, os atuais microcontroladores de 8 bits ficarão submetidos aos módulos PC104+. As imagens em alta definição compactadas serão armazenadas 
em um SSD (Solid State Drive) presente na nova arquitetura do LUMA, e uma versão de baixa definição será transmitida pelo cabo umbilical para o 
operador do ROV na superfície. 
Este trabalho descreve as atividades executadas durante a integração e testes da nova arquitetura. São apresentados detalhes das adaptações realizadas 
na eletrônica do ROV, projeto da placa para a interface com o módulo PC104+, alterações na comunicação com o console de comando bem como no 
gerenciamento das funções do ROV, que passarão a ser executadas pelo módulo PC104+, escolha e instalação do sistema operacional bem como das 
modificações necessárias nos programas embarcados. 

15:30 - 15:45 916 

Implementação de um Modelo Matemático para o Estudo de Simulações Termodinâmicas em Dispositivos 
Semicondutores. 
MARCELLO DA SILVA NEVES 
MAURICIO AREDES / THIAGO AMERICANO DO BRASIL 

Resumo 

Dispositivos semicondutores são fundamentais e amplamente utilizados em sistemas e equipamentos eletrônicos. Em sistemas de potência, podemos 
citar muitas aplicações, como inversores, conversores e retificadores de tensão. 
O bom funcionamento desses equipamentos está diretamente relacionado à sua temperatura de operação. Alguns dispositivos usados em chaveamento 
de alta frequência como IGBTs e MOSFETs, podem apresentar variações em seus parâmetros de funcionamento, quando se encontram em faixas críticas 
de temperatura. 
Para o estudo dos efeitos das variações de padrões em semicondutores, deve-se considerar as perdas ôhmicas tanto devido condução quanto pelo 
chaveamento. No entanto, algumas vezes é um trabalho complexo desacoplar as consequências do chaveamento e da condução. 
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De forma a estabelecer uma plataforma concisa para tais testes de semicondutores, utilizou-se uma bancada térmica já construída anteriormente no 
laboratório para tal intuito. 
A proposta deste trabalho é aprofundar os estudos da bancada de forma a obter um modelo matemático e físico aproximado para a mesma. A forma de 
obtenção do modelo matemático será a partir do uso do algoritmo de NelderMead para a obtenção dos coeficientes do polinômio característico da 
equação. Desta forma, é possível implementar um controle mais robusto de temperatura, devido ao conhecimento da função de transferência da 
mesma. 
Para este trabalho, serão utilizados equipamentos como sensores de temperatura (termopares) do tipo K, um datalogger Icel Manaus TD-890 e os 
softwares PSCAD e MATLAB. 

15:45 - 16:00 921 
Apresentação de um Sistema de Mapeamento de Densidade de Fluxo Magnético 
RENAN PINTO FERNANDES 
RUBENS DE ANDRADE JUNIOR / DANIEL HENRIQUE NOGUEIRA DIAS 

Resumo 

Os materiais magnéticos e supercondutores são utilizados na confecção de dispositivos elétricos tais como mancais magnéticos supercondutores, 
motores elétricos, armazenadores de energia etc. A visualização da distribuição espacial do campo magnético nestes dispositivos é importante para a 
avaliação do seu desempenho, mas não é algo simples de ser feito.O mapeamento do campo magnético é uma ferramenta comum e útil para o melhor 
aproveitamento das aplicações do magnetismo. Comercialmente, esse mapeamento é feito em função da Densidade de Fluxo Magnético (B), através de 
sensores de Efeito Hall. O Laboratório de Aplicações de Supercondutores, necessitando de uma mesa de mapeamento para avaliação trilhos magnéticos 
e supercondutores, dentre outros equipamentos, iniciou o desenvolvimento de um sistema com esse fim. A mesa desenvolvida no laboratório é 
composta por três componentes principais: uma mesa de posicionamento em XYZ, um sensor de densidade de campo magnético unidimensional e um 
programa em linguagem Labview para controle de todo o processo. A mesa de posicionamento em XYZ é a responsável pela movimentação do sistema 
nos três eixos, permitindo o mapeamento tridimensional em um volume de 27000mm³. O sensor é composto por um sensor de Efeito Hall e o programa 
de computador em linguagem Labview é usado para controlar o processo, enviando os comandos para movimentação da mesa e para aquisição de 
dados. Este sistema de mapeamento de campo magnético está sendo utilizado para mapear os componentes de mancais magnéticos passivos, de 
mancais magnéticos supercondutores e no estudo de blocos de supercondutores de alta temperatura crítica. 

16:00 - 16:15 1456 
Conversor Analógico Digital utilizando capacitores mínimos Integrado na Tecnologia CMOS 
EDUARDO VILELA PINTO DOS ANJOS 
FERNANDO ANTONIO PINTO BARUQUI 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo a criação de um conversor analógico-digital (ADC) que será utilizado em um projeto maior, que trabalha com 
imageadores. Ele será utilizado para ler a saída de uma matriz de pixels e converte-la para um valor digital. 
O topologia utilizada no conversor A/D será a de aproximações sucessivas, que possui 3 blocos internos: um registrador de aproximações sucessivas 
(SAR), um conversor digital-analógico (DAC) e um comparador. 
O diferencial do conversor estará no DAC, que utiliza capacitores chaveados. Iremos aproveitar as características lineares de transferência de carga e 
fazer lógica matemática com o chaveamento destes capacitores. Com essa lógica, iremos implementar um algoritmo de busca binária através das 
chaves, utilizando um clock trifásico. O DAC então fica diferente dos DACs normais à capacitor chaveado que utilizam capacitores muito grandes a 
medida que a precisão dele aumenta, o que não é muito interessante, pois com isso a área no circuito integrado aumenta, e o custo final do projeto 
também. No DAC proposto no nosso trabalho, utilizaremos sempre quatro capacitores, independentemente da precisão, e de tamanho menor possível. 
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O circuito será, na primeira etapa, criado num simulador virtual, onde iremos testar seu funcionamento e o adequar às especificações do imageador. 
Numa segunda etapa, iremos produzir as máscaras de layout para a fabricação do circuito integrado na tecnologia CMOS, que, após prontos, nos levará a 
terceira etapa, onde testaremos a conversão feita pelo ADC, comparando a imagem original com a imagem convertida pelo nosso circuito. 
O trabalho a ser apresentado na Jornada de Iniciação Científica consistirá da primeira etapa, onde todo o circuito foi projetado e simulado ao nível dos 
transistores, e o correto funcionamento do circuito foi comprovado. Serão apresentados a topologia do conversor, o diagrama esquemático e os 
resultados dos testes em simulação. 

16:15 - 16:30 1466 
Circuito Integrado para a Compressão de Imagens no Plano Focal utilizando Quantização Vetorial e DPCM 
FERNANDA DUARTE VILELA REIS DE OLIVEIRA 
JOSE GABRIEL RODRIGUEZ CARNEIRO GOMES / ANTONIO PETRAGLIA 

Resumo 

Nos últimos anos diversos artigos mostram uma grande procura pelos sensores de imagem CMOS (complementary metal-oxide silicon). Esses sensores, 
em comparação com os sensores CCD (charge-coupled device), têm como vantagem a possibilidade da introdução de circuitos de processamento dentro 
da matriz de pixels. Dessa forma, é possível extrair a informação necessária da imagem antes de convertê-la para o domínio digital. 
Foi projetado um circuito integrado capaz de realizar a captura e compressão de uma imagem. A compressão é feita de forma analógica em imagens em 
escala de cinza e é realizada no plano focal do imageador. O método de compressão utiliza transformação linear, quantização vetorial e DPCM 
(differential pulse-code modulation). A compressão é realizada em blocos com 4x4 pixels. 
O chip fabricado possui 32x32 pixels. Nos testes do circuito integrado, alguns resultados preliminares foram obtidos utilizando um aparato de teste que 
não possuia um ajuste fino de foco. Um novo aparato foi fabricado considerando a área do chip, a distância entre a lente e o chip e a distância entre o 
chip e o alvo. Com esses dados, foi escolhida uma lente apropriada que possui um ajuste fino de foco e de abertura. Foram realizados testes de MTF 
(modulation transfer function), que têm como objetivo encontrar a resposta em frequência espacial do chip e assim descobrir qual a máxima frequência 
espacial que o chip é capaz de perceber. Além da MTF foram tiradas diversas fotos com o objetivo de caracterizar o circuito integrado. Além de 
fotografias experimentais, serão apresentados detalhes do decodificador de imagens. 

02/10/2012 Sala A-204 

Sessão: Petróleo e Gás Natural 

14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Fernanda Trindade Gonzalez Dias  

                              Jose Marcio Do Amaral Vasconcellos  

                              Paula Farencena Viero 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 3319 
Uma Análise da Associação do Mercado Brasileiro com o Mercado Internacional de Petróleo 
MOYSÉS DA SILVA PINTO FERREIRA / ANA BEATRIZ OLIVEIRA MANCHESTER 
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ANDRE ASSIS DE SALLES 

Resumo 

O petróleo exerce inquestionavelmente uma grande influencia na economia mundial e brasileira. Desde a primeira crise do petróleo, na década de 
setenta, o mercado internacional de petróleo tem sido observado com atenção pelos formuladores de políticas públicas, e planejadores em geral. O 
mercado de capitais tem uma importância destacada na economia mundial e, em particular, nas economias nacionais. Pois nesse mercado são 
disponibilizados os recursos para produção em diversos setores. Assim o desempenho econômico de uma nação depende do desenvolvimento do 
mercado de capitais, e na avaliação desse desempenho da economia devem ser observados indicadores desse mercado, em especial, o índice de 
lucratividade do mercado de ações. Muitos estudos têm sido feitos sobre a associação entre os retornos dos mercados de capitais nacionais e os 
retornos dos preços do petróleo no mercado internacional. Esses estudos procuram detectar influências e correlações entre esses mercados, o que pode 
permitir a obtenção de melhores expectativas dos retornos dos mercados de capitais e expectativas mais realistas para alocação de recursos na 
produção em economias nacionais. O índice de lucratividade do mercado de ações mais representativo do mercado de capitais brasileiro é o índice 
Ibovespa. Através da análise da associação entre os retornos desse índice e dos retornos dos preços do petróleo no mercado internacional, pode-se 
verificar a relação do desempenho do mercado de capitais com as flutuações de preços do petróleo no mercado internacional. Para realizar essa análise, 
este trabalho se utiliza de modelos econométricos, em especial, modelos vetoriais autoregressivos para verificar a relação e a resposta do mercado 
brasileiro às flutuações dos preços do petróleo no mercado internacional. Mais especificamente, procurou-se examinar como essa relação evolui no 
tempo através da análise de suas variâncias e covariâncias. A amostra utilizada foi de cotações diárias, em US$: do índice Ibovespa e dos preços do 
petróleo do tipo WTI. Os dados foram coletados a partir de janeiro de 2005 até agosto de 2011. Os resultados foram estatisticamente significativos 
indicando uma forte correlação entre os retornos do Ibovespa e as variações dos preços do petróleo no mercado internacional. 

14:45 - 15:00 829 
Avaliação do copolímero estireno-metacrilato de estearila sulfonado como inibidor de deposição orgânica 
NELSON FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR 
LUIZ CARLOS MAGALHÃES PALERMO /   ALEXANDRE CARNEIRO SILVINO / ELIZABETE FERNANDES LUCAS 

Resumo 

Problemas relacionados à cristalização e deposição de frações orgânicas pesadas durante a produção, transporte e armazenamento de petróleo podem 
causar enormes prejuízos à indústria petrolífera. As frações orgânicas pesadas, como parafinas, resinas e asfaltenos, podem estar presentes no petróleo 
em diferentes quantidades, formas e estados. E estas podem causar problemas desde a extração até o refino do petróleo. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o desempenho do copolímero estireno-metacrilato de estearila sulfonado como inibidor da deposição de parafina e asfalteno 
comcomitantemente. Visto que, o mesmo apresenta em sua estrutura grupamentos funcionais que atuam em ambos os problemas. Os copolímeros 
estireno-metacrilato de estearila sulfonados apresentam razões monoméricas estireno/metacrilato de estearila iguais a 70/30 e 95/5 e teores de grupos 
sulfônicos variados. A determinação da porcentagem de grupos sulfônicos presentes no copolímero foi determinada por fluorescência de raios-X. A 
avaliação de desempenho do copolímero como inibidor da deposição de asfalteno foi determinada através de espectrometria de infravermelho próximo 
(NIR). Para o estudo de deposição de parafina foi realizado o teste de ponto de fluidez em banho refrigerado Thermo Haake C40P. Os copolímeros 
sulfonados apresentaram bons resultados no que tange ao deslocamento do onset de precipitação de asfaltenos, em relação aos copolímeros sem 
grupos sulfônicos em sua estrutura. Este comportamento evidência a interação ácido-base dos grupos sulfônicos com os grupos básicos da estrutura 
asfaltênica. Em relação ao comportamento do aditivo como inibidor de deposição de parafina foi observado que, nas razões monoméricas estudadas, o 
copolímero não se mostrou eficiente. 

15:00 - 15:15 858 Extração e quantificação de btex presente em água utilizando cartuchos de extração recheados com 
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resinas poliméricas 
MONIQUE FERREIRA RODRIGUES 
CARLA MICHELE FROTA DA SILVA / YURE GOMES DE CARVALHO QUEIROS / ELIZABETE FERNANDES LUCAS 

Resumo 

Na água produzida durante a exploração de um poço petrolífero está contida uma variedade de compostos tóxicos dentre os quais estão compreendidos 
os hidrocarbonetos monoaromáticos. Este grupo, também conhecido como BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno), merece destaque, pois está 
presente em maior frequência neste tipo de efluente e sua elevada toxidez faz com que haja necessidade de constante monitoramento. Com o intuito de 
testar resinas poliméricas de base acrílicas e vinilicas, como recheio para cartuchos de extração (SPE), foi realizado um estudo prévio utilizando tolueno 
como molécula modelo e os resultados obtidos foram satisfatórios. O objetivo deste trabalho é dar sequência ao estudo de avaliação da técnica de SPE 
com diferentes materiais previamente sintetizados pelo LMCP/IMA, para quantificação de BTEX em água utilizando a cromatografia gasosa. Além disso, 
planejou-se variações de parâmetros para otimização da técnica: massa de material de recheio dos cartuchos e concentração de BTEX em água. A 
metodologia de extração por SPE consiste na eluição da solução de BTEX que se deseja quantificar através de um cartucho contendo material sólido, 
capaz de reter todo o contaminante presente na água. Em seguida, esse contaminante é extraído do cartucho com um solvente orgânico de maior 
afinidade com o contaminante do que com a fase sólida, como, por exemplo, o hexano. O solvente extrator contendo o contaminante é injetado no 
cromatógrafo e analisado quantitativamente. Para a etapa de extração em fase sólida foram utilizados: o cartucho comercial C18 (marca J.T. Baker) 
como padrão, resina de DVB e resina de DVB-MMA, com massas de 100, 250 e 500 mg de recheio. Todos os cartuchos utilizados foram acoplados a um 
sistema a vácuo para otimizar o processo de extração. Para avaliação da metodologia foi utilizado um cromatógrafo a gás, modelo QP-2010 ultra da 
Shimadzu, com um detector de ionização de chama (FID), coluna RTX-5MS. Para construção da curva de resposta no cromatógrafo para quantificação do 
BTEX, foram preparadas soluções de contaminante em água, na faixa de concentração de 5 a 200 mg/L. Todos os ensaios foram realizados com um 
volume total de 10 mL de solução aquosa de BTEX com diferentes concentrações. Os resultados mostraram que os percentuais de BTEX em hexano, em 
relação à concentração de BTEX na água, foram quantificados com erros aceitáveis, para cartuchos contendo 500 e 250 mg de recheio com resina, tanto 
para concentrações baixas quanto mais elevadas de BTEX, em comparação à extração com cartucho C-18 (comercial). Os cartuchos contendo 100 mg de 
resina não demonstraram resultados satisfatórios. Deste modo, pode-se concluir que cartuchos utilizados na etapa de SPE de análise por cromatografia 
gasosa, preenchidos com 500 e 250 mg de resina polimérica, tanto do tipo DVB quanto DVB-MMA, apresentam elevada eficiência, podendo, assim, 
substituir os cartuchos comercialmente utilizados para análise de BTEX em água extraído com hexano. 

15:15 - 15:30 1139 
Aplicação de nanoemulsões contendo dispersante de asfaltenos na quebra de emulsões de petróleo 
YASMIN COSTA E SILVA TEIXEIRA 
CLAUDIA REGINA ELIAS MANSUR / PRISCILA FRIAS DE OLIVEIRA 

Resumo 

A produção de petróleo é acompanhada da co-produção de água e gás. Para chegar à unidade de produção, o petróleo percorre um caminho turbulento 
provocando a dispersão da água sob a forma de diminutas gotas no petróleo, dando origem à formação de emulsão [1]. Os agregados de asfaltenos são 
reconhecidos como as espécies principais responsáveis pela estabilização destas emulsões, devido ao seu carácter predominantemente lipofílico. Para 
induzir a desestabilização das emulsões de petróleo, produtos químicos (desemulsificantes) têm sido usados. O objetivo deste estudo foi à obtenção de 
nanoemulsões óleo/água (o/a) contendo dispersante de asfaltenos e suas aplicações na quebra das emulsões de petróleo. A fase aquosa foi composta 
por um tensoativo à base de poli(óxido de etileno) e água destilada e deionizada e a fase oleosa foi composta por uma solução contendo ou não um 
dispersante de asfaltenos. As nanoemulsões foram preparadas em homogeneizador de alta pressão Emulsiflex C5, Avestin, operando com pressão de 
15000 psi e 3 ciclos de processamento, e caracterizadas em analisador de tamanho de partículas, Nanosizer-Malvern. A estabilidade das nanoemulsões 
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foi avaliada pelo monitoramento do tamanho das gotículas em função do tempo. As emulsões sintéticas água/petróleo foram preparadas na razão de 
1:1 de petróleo e água salina (55000 ppm de sais, razão de NaCl:CaCl2 de 10:1). As amostras de petróleo foram doadas pelo CENPES/PETROBRAS, com as 
seguintes composições: Petróleo 1) oAPI = 29, teor de resinas = 15% e teor de asfaltenos = 1%; Petróleo 2) oAPI = 21,2; teor de resinas = 22,9% e teor de 
asfaltenos = 2,4%. A avaliação da eficiência da separação gravitacional das emulsões de petróleo foi obtida usando o Bottle Test [2] nas temperaturas de 
35°C e 97°C, respectivamente. As nanoemulsões mostraram ser uma boa alternativa na quebrar das emulsões de petróleo. Foi possível obter 
nanoemulsões estáveis com o tamanho das gotas na escala nanométrica em ambos os casos, que mostrou que a distribuição de tamanho monomodal 
era independente da fase oleosa usada (com ou sem aditivo). As nanoemulsões contendo dispersante mostraram ser mais eficiente na quebra das 
emulsões de petróleo. Eficiência de 100% foi obtida para as emulsões formadas com o petróleo 1 e 66% para as emulsões formadas com o petróleo 2. As 
emulsões formadas com o petróleo 2 apresentaram-se mais estáveis, isto se deve ao fato destas apresentarem um filme interfacial mais resistente 
dificultando a coalescência das gotas de água. 

15:30 - 15:45 2625 

Desenvolvimento de Vávula de Controle de Poço de Petróleo com Materiais Inteligentes(Shape Memory 
Alloys), utilização de energia gerada por materiais piezoelétricos e acionamento sem fio(wireless). 
TIAGO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 
THEODORO ANTOUN NETTO / PAULO CÉSAR DA CÂMARA MONTEIRO JÚNIOR /  LUCIANA LOUREIRO DA SILVA 

Resumo 

 
1. OBJETIVO DO TRABALHO 
Desenvolver um protótipo em escala reduzida de Válvula de Controle de Poço de petróleo com comunicação e controle sem fio, viabilizada pela 
utilização de atuadores com Materiais de Memória de Forma (SMA) e ainda dispositivo para geração e armazenamento de energia elétrica obtida pela 
conversão da energia disponível na vibração da coluna de produção de petróleo com auxílio de materiais piezoelétricos. Esse tipo de válvula possui um 
acionamento mais rápido que as elétrico/hidráulicas convencionais contribuindo assim para o futuro da exploração de petróleo em águas ultra-
profundas. 
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
TAREFA 1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Para tornar possível a criação do protótipo é importante uma pesquisa bibliográfica inicial e constante nos três principais tópicos: Materiais de memória 
de forma (SMA); materiais piezoelétricos e controle wireless. 
TAREFA 2 - DIMENSIONAMENTO DO PROTÓTIPO EM ESCALA REDUZIDA DA VÁLVULA PARA CONTROLE DO POÇO 
O protótipo será testado e exibido em um aquário de acrílico que reproduzirá um ambiente de exploração de petróleo offshore com miniatura de uma 
plataforma de petróleo, oceano, leito marinho, poço de petróleo e reservatório. 
TAREFA 3 - DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE GERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 
O Sistema de geração de energia será dimensionado utilizando materiais piezoelétricos que, devido a escala reduzida de produção, armazenará a energia 
produzida pela vibração criada por um shaker. TAREFA 4 - DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE WIRELESS 
O Sistema de controle wireless deverá ser projetado para acionar o fechamento da válvula que através de corrente elétrica provocará contração do fio 
SMA provocando o fechamento. 
TAREFA 5 - PROJETO E EXECUÇÃO DO SISTEMA 
Após o término de cada uma das tarefas 2, 3 e 4, o protótipo poderá ser montado e executado com funcionamento perfeito. A medida da evolução das 
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tarefas ele simplesmente estará mais completo. 
TAREFA 6 - TESTES DE FUNCIONAMENTO 
Após as etapas finais testes deverão ser realizados no protótipo de modo a apresentá-lo em perfeito funcionamento para companhias da Indústria de 
Petróleo com o objetivo de comercializá-lo. 
3. Resultados 
3.1 - A válvula foi dimensionada, posicionada no recipiente que representa o reservatório de petróleo no aquário de acrílico com abertura e fechamento 
manuais antes da realização dos testes. 
3.2 - O Fio de memória de forma está sendo testado para que seja determinado seu limite de escoamento e curva de deformação. Após determinação 
dessas características ele será instalado na válvula. 
3.3 - A Tarefa 3 está sendo realizada em paralelo e diferentes pastilhas piezoelétricas estão sendo testadas para determinar qual produzirá a voltagem 
ideal para a atuação do nosso fio (SMA). 
4. Vínculo do Projeto 
O projeto é financiado pelo Programa de Recursos Humanos - 35, e está vinculado a projetos do Laboratório de Tecnologia Submarina e do Orientador 
Theodoro Antoun Netto. 

15:45 - 16:00 3702 
Avaliação do Efeito do Campo Magnético na prevenção de Incrustações Inorgânicas 
HENRIQUE SILVA DE ANDRADE / GUSTAVO BIATO OLIVEIRA 
ATILA PANTALEAO SILVA FREIRE / JULIANA BRAGA RODRIGUES LOUREIRO 

Resumo 

As incrustações, que são depósitos de minerais sólidos, resultam da precipitação de sais solúveis inorgânicos, que se formam sobre superfícies 
susceptíveis como metais, rochas etc. O processo é influenciado por mudanças na temperatura e no PH, que alteram a solubilidade desses cristais 
incrustantes presentes em um meio aquoso, ou ainda pela combinação dos fatores: mudança de pressão, impurezas, aditivos, variação da taxa de fluxo, 
expansão do fluido e evaporação de gás. No Brasil as principais ocorrências de incrustações inorgânicas são de Sulfato de Bário e Carbonato de Cálcio. O 
estudo pretende avaliar técnicas de contenção de incrustações, em especial na indústria do petróleo, em cenários tanto de baixa como de alta pressões 
onde a deposição de sedimentos em dutos de produção causa a diminuição do diâmetro efetivo e o consequente aumento na perda de carga. O projeto 
prevê a construção de um aparato experimental de grande porte a ser implantado no futuro LTEP (Laboratório de Tecnologia de Engenharia de Poços). O 
procedimento consiste em criar um meio favorável às incrustações dentro do circuito de testes com a solução água mais Carbonato de Cálcio e com isso 
avaliar a resposta às técnicas aplicadas. O estudo não apresentou ainda resultados, pois o laboratório que irá abrigar o experimento está em construção. 

16:00 - 16:15 3194 
Ação mútua do uso de estabilizantes de asfaltenos e inibidores de parafina em petróleo 
JOSILENE DE ASSIS OLIVEIRA 
LUCIANA SPINELLI FERREIRA 

Resumo 

  Efeitos sinérgicos positivos e negativos na eficiência de determinados aditivos sobre operações específicas na indústria de petróleo ocorrem quando da 
presença de outros aditivos também utilizados concomitamente na área. Nas diferentes etapas da indústria de petróleo, devem-se ressaltar problemas 
críticos relacionados com a cristalização e a deposição das frações orgânicas pesadas (parafinas e asfaltenos) durante a produção, transporte e 
estocagem de óleos crus e que necessitam do uso de aditivos. O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito de um tipo de estabilizante de asfaltenos com 
eficiência já comprovada em alguns sistemas sobre um polímero que já foi muito utilizado como inibidor de deposição de parafina em óleo cru. Para 
tanto foram realizados dois ensaios, o de determinação de ponto de fluidez e o de determinação da precipitação de asfaltenos utilizando um 
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espectrômetro de ultra-violeta-visivel. Os testes consistiram do uso de diferentes concentrações de estabilizante de asfaltenos e de inibidores de 
parafinas em conjunto nos dois testes de eficiência desses aditivos: para avaliar a influência do estabilizante de asfalteno sobre o desempenho de 
inibidor de parafina; e para avaliar a influência do inibidor de parafina sobre o desempenho de estabilizante de asfaltenos. Por meio desse estudo foi 
possível observar uma forte influência do estabilizante de asfaltenos sobre a eficiência de inibição de parafinas do sistema polímero-óleo estudado. 

16:15 - 16:30 394 
Determinação do Desempenho de Inibidores de Deposição de Asfaltenos Utilizando Condutivimetria 
PAULA GONÇALVES PRESTES FIORIO 
FERNANDA BARBOSA DA SILVA /   MARIA JOSE DE OLIVEIRA C GUIMARAES /   PETER RUDOLF SEIDL 

Resumo 

Os asfaltenos representam um dos maiores problemas técnicos e desafios para a indústria do petróleo, uma vez que são responsáveis por causar 
grandes perdas em todas as etapas de produção do óleo. Um dos métodos mais eficazes para prevenir e remediar a precipitação destes compostos é o 
uso de inibidores de deposição de asfaltenos, pois estes são capazes de impedir a agregação das moléculas asfaltênicas, mantendo-as estáveis, e assim, 
evitando sua precipitação. 
Este trabalho tem como objetivo testar três inibidores comerciais para asfaltenos a partir da análise de condutividade elétrica. Os asfaltenos foram 
extraídos de um resíduo de vácuo, oriundo de petróleo pesado nacional, pela técnica de misturas de solventes e a porcentagem obtida foi de 11,9% (± 
0,4). Para determinação da condutividade elétrica das amostras de asfalteno foi preparada uma solução 0,051% m/v e variou-se a concentração de 
inibidor (100, 500, 1000 e 2000 ppm). As amostras contendo a solução de asfalteno com inibidor foram tituladas com n-heptano. Os experimentos sobre 
a precipitação do asfalteno com n-heptano mostraram que a adição de inibidor só começa a ser eficaz quando uma concentração crítica é atingida, e nos 
resultados encontrados observou-se que a concentração de 100 ppm já apresenta um desempenho favorável, que pode ser detectado pela redução da 
condutividade elétrica do meio. 

02/10/2012 Sala A-205 

Sessão: Biotecnologia 
14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Magali Christe Cammarota  
                              Suzana Borschiver  
                              Michelle Goncalves Mothe 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 2269 
Análise de biorreator em bandejas para fermentação em estado sólido usando o simulador OpenFOAM 
GUILHERME LANDIM FROTA LEITÃO 
LUIZ FERNANDO LOPES RODRIGUES SILVA / JOVANI LUIZ FAVERO/ 

Resumo 

 A fermentação em estado sólido (FES) é um processo biológico que ocorre sobre um meio sólido insolúvel, que serve de suporte físico e fonte de 
nutrientes para os microrganismos. Este processo normalmente ocorre de forma natural, porém pode ser utilizado em aplicações industriais, sob 
condições controladas, para gerar um dado produto de interesse. A FES é muito utilizada para produzir biomoléculas complexas, as quais dificilmente 
podem ser obtidas por reações puramente químicas.(Ignatius, 2002) 
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Atualmente, as indústrias utilizam preferencialmente a fermentação submersa (FS). Porém, comparando-as, notam-se algumas vantagens da FES em 
relação à FS, visto que esta requer menor espaço para a implementação, exige menores custos energéticos e de implantação, consegue maior 
concentração de produtos e apresenta menor possibilidade de contaminação. Contudo, existem poucos microrganismos que se adaptam às condições 
impostas pela FES, como por exemplo, baixa disponibilidade de água, heterogeneidade térmica devido a menor capacidade de dissipação de calor, 
distribuição desigual de água e nutrientes no meio e possibilidade de colapso da matriz porosa durante o processo de fermentação (Hesseltine, 1972; 
Aidoo et al..1982; Lonsane et al., 1992; Fernandez ET al. 1996). Estes fenômenos todos por sua vez tornam a modelagem deste processo bastante 
complexa. 
Por este motivo, é necessário o estudo de simuladores para um melhor entendimento deste caso. Simuladores de processos são programas 
computacionais que visam à representação do comportamento de um processo submetido a certas condições de operação. Para isso ser possível, um 
simulador deve ter implementado toda uma modelagem matemática ou sequências lógicas que representam um equipamento ou fenômeno. 
O objetivo deste trabalho é a implementação e avaliação do comportamento transiente e espacial de um biorreator de fermentação em estado sólido 
em leito empacotado através da técnica de Fluidodinâmica Computacional (CFD). A modelagem utilizada foi baseada em uma abordagem a parâmetros 
concentrados (ordem zero transiente) encontrada na literatura a qual foi estendida para simular a variação temporal (Bastos, 2011) e espacial do 
escoamento no meio fermentativo acoplado as equações de conservação de energia e espécie química. Devido à complexidade das equações a 
implementação foi feita no pacote CFD OpenFOAM, um código aberto e escrito em C++. Os resultados foram comparados com dados de simulação e 
experimentais encontrados na literatura (Bastos, 2011), os quais foram comparados temporalmente com a biomassa total e viável, a massa seca, as 
temperaturas do gás e do solido e vapor de água na fase gasosa. 

14:45 - 15:00 1921 

Bioconversão do Resíduo do Processamento Agro-Industrial da Manga em bioprodutos de alto valor 
agregado por Yarrowia lipolytica 
JÉSSICA GODOY DOMINGUEZ 
GIZELE CARDOSO FONTES / MARCELLE ALVES FARIAS / PRISCILLA FILOMENA FONSECA AMARAL / MARIA ALICE ZARUR COELHO 

Resumo 

O caminho para uma sociedade sustentável passa pelo uso de fontes renováveis e de resíduos para obtenção de produtos de alto valor agregado. Os 
bioprodutos, além de serem obtidos a partir de processos mais limpos e, em alguns casos, a menor custo, dado a possibilidade de utilizar resíduos como 
matéria-prima para os mesmos, podem ser aplicados em processos de rota verde. Os biossurfactantes e as lipases serão as moléculas-alvo deste estudo. 
Os biossurfactantes, por sua vez, são moléculas anfipáticas com propriedades tensoativas produzidas por micro-organismos e, embora tenham menor 
impacto frente aos surfactantes atualmente utilizados nas indústrias, que são derivados do petróleo, têm seu uso limitado pelo alto custo de produção. 
Outro bioproduto de alto valor agregado estudado neste trabalho são as lipases. As lipases são esterases, enzimas hidrolíticas, de grande 
representatividade comercial haja vista a ampla disponibilidade, baixo custo, elevada especificidade e, por isso, é um bioproduto de grande interesse 
industrial. A produção dos biossurfactantes e lipases ainda é um desafio, no que tange ao custo de produção e, desta forma, a utilização de fontes de 
nutrientes de baixo valor comercial pode viabilizar economicamente a aplicação desses bioprodutos em diversas áreas. Os resíduos agro-industriais, 
como por exemplo, os resíduos provenientes da indústria dos sucos de manga, que por muitas vezes são descartados no ambiente sem tratamento 
prévio, podem apresentar grande potencial como matéria-prima para produção de bioprodutos, uma vez que são ricos em nutrientes e são de baixo 
custo. Portanto, agregar valor a estes subprodutos é de interesse econômico, social e ambiental, necessitando de investigação científica e tecnológica. O 
objetivo do presente trabalho é o aproveitamento do resíduo da indústria da manga visando a produção de biossurfactante e lipase por Y. lipolytica, e 
por conseguinte, promover a diminuição dos custos de produção. A produção desses bioprodutos foi investigada tanto na fermentação submersa quanto 
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na fermentação em estado sólido. Para isso, foram averiguados os aspectos bioquímicos e morfológicos do crescimento celular, a produção de 
biossurfactante em meio de cultivo contendo resíduo agroindustrial da manga e, paralelamente, a produção de lipases e proteases nesse mesmo meio 
de cultivo. As análises realizadas para identificação de biossurfactantes consistem na medida do índice de emulsificação, tensão superficial e interfacial. 
A produção de lipase e protease foram acompanhadas pelo método espectrofotométrico. Os resultados mostraram que o resíduo do processamento 
agro-industrial do suco de manga apresenta potencial para ser utilizado como substrato para o cultivo de Y. lipolytica e obtenção de produtos 
biotecnológicos brutos com capacidade de aplicação futuras em diversos setores. 

15:00 - 15:15 1543 
Cinética de adsorção em suporte de sílica 
CONRADO BARCELLOS MONTEIRO 
PAULO WALDIR TARDIOLI / MARIA ALICE ZARUR COELHO 

Resumo 

As lipases se destacam entre os biocatalisadores mais utilizados industrialmente. Tendo seu estudo impulsionado por sua capacidade de catalisar a 
síntese de ésteres formados por glicerol, síntese de monoésteres de ácido 2,4-dimetilglutírico, transesterificação de meso-ciclopentanos dióis, síntese de 
poliéster, produção de glicerídeos altamente insaturados de ácido graxo e síntese de 2-bromo-fenil e 2-bromo-toluil ácido acético etil éster (precursor na 
síntese de analgésicos). Dentre as diversas fontes de lipase, a levedura Yarrowia lipolytica destaca-se devido a sua capacidade de produzir extrato com 
alta atividade específica. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo produzir um suporte imobilizado ativo através do estudo da cinética de 
adsorção de lipases de Y. lipolytica IMUFRJ 50682 (LYL) em suporte de sílica (IB-S60S) ativada com Octiltrietóxisilano. Para tanto, avaliou-se o tempo de 
contato das fibras com diferentes concentrações da solução enzimática em banho finito a fim de se construir a curva cinética do processo e, a partir 
desta, estabelecer um tempo mínimo necessário para a imobilização de LYL neste suporte. A atividade hidrolítica foi medida através da hidrólise do 
azeite de oliva formado através de uma emulsão com goma arábica em pH 7 onde se colocava a amostra enzimática no substrato e deixava-se em 
agitação de 200 RPM e 37°C por 5 minutos, sendo o resultado analisado através de titulação com KOH. O teor de proteína total adsorvida foi calculado 
com base na diferença entre o teor antes e após adsorção utilizando-se para tal quantificação o método de Bradford a 595 nm. A estabilidade 
operacional foi feita medindo-se a atividade do imobilizado após cada batelada de hidrolise do óleo. Para a produção da estabilidade térmica, o 
imobilizado obtido foi mantido a 60°C tendo sua atividade avaliada em tempos específicos. A adsorção atinge seu equilíbrio em menos de meia hora, 
Onde pode-se comprovar o final da imobilização através de seu rendimento. Sua estabilidade térmica apresenta um decaimento simples, e mantendo 
60% de sua atividade inicial após 8 horas. A estabilidade operacional mostra que mesmo após 10 ciclos sua atividade possui apenas pequenas variações 
se mantendo próximo de sua atividade inicial. 

15:15 - 15:30 2235 
Análise do secretoma de Trichoderma reesei, fungo alvo para a produção de bioetanol de 2ª geração 
FERNANDA TEODORO MAGALHÃES / NATHALIA OLIVEIRA B. DE NOGUEIRA / FELIPE MOURA KNOPP / FABIO CESAR S. NOGUEIRA 
GILBERTO BARBOSA DOMONT 

Resumo 

Os materiais lignocelulósicos são uma ótima opção para o aumento da produção de bioetanol, uma vez que são resíduos obtidos da produção de álcool e 
alimentos e estão presentes em abundância no Brasil [1]. Esses materiais são compostos basicamente por lignina, hemicelulose e celulose. O uso de 
microorganismos para produção de enzimas lignocelulolíticas tem se mostrado bastante eficaz na degradação desta biomassa [2]. Como objetivo, esse 
projeto pretende identificar e caracterizar as lignases, hemicelulases, celulases e outras enzimas presentes no secretoma da cultura de Trichoderma 
reesei RUTC30, um fungo filamentoso já conhecido por sua capacidade de produzir enzimas celulolíticas. Para isso, realizou-se o cultivo deste fungo com 
três dias de pré-inoculo e quatro dias de inoculo. O secretoma foi obtido por centrifugação e filtração a vácuo. As proteínas contidas neste secretoma 
foram precipitadas com TCA 10% a 4°C por 4 horas e, depois de lavado com acetona, o precipitado foi dissolvido em solução de ureia 7M e tioureia 2M. 
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As proteínas foram dosadas pelo método de Bradford e, em seguida, digeridas com tripsina modificada (Promega) por 16 horas a temperatura ambiente 
e os peptídeos resultantes foram dessalinazados e concentrados em coluna UltraMicroSpin-C18 (Harvard Apparatus). Os peptídeos foram submetidos a 
uma focalização isoelétrica no sistema IP-Phor (GE), de onde cortadas nove frações. O conteúdo de cada fração foi analisado por nano cromatografia 
líquida acoplada a um espectrômetro de massa (LTQ-Orbitrap Velos) [3]. Os dados foram analisados pelo programa ProLuCID usando o banco de dados 
de T. reesei retirado do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Foram identificadas 176 proteínas que foram classificadas quanto à localização celular, 
função molecular e processos biológicos utilizando o programa Blast2GO, baseado no Gene Ontology. Utilizando essa abordagem foi possível identificar 
diversas hidrolases, muitas delas responsáveis pela degradação de biomassa. Além disso, foram encontradas enzimas envolvidas diretamente no 
processo de degradação da celulose. Estes dados permitirão estabelecer o papel de cada enzima identificada no processo de hidrólise da biomassa bem 
como aperfeiçoar, qualitativa e quantitativamente, o processo de sua produção. 

15:30 - 15:45 2143 
Produção de Lipase e Sua Aplicação para Obtenção de Biodiesel. 
RITA DE CÁSSIA DE ARAÚJO AZEVEDO 
ARIANA FARIAS MELO /   FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA /   ANDREA MEDEIROS SALGADO 

Resumo 

O biodiesel se destaca no cenário atual por ser um combustível não tóxico, renovável, biodegradável e com baixa emissão de gases poluentes. Lipases 
são conhecidas como catalisadores de processos de hidrólise, alcoólise, esterificação e transesterificação de ésteres carboxílicos. Lipases possuem uma 
excelente atividade catalítica em meios não aquosos, o que facilita os processos de transesterificação durante a produção do biodiesel. 
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia de produção de lipase, visando alcançar uma produção da enzima com preços competitivos e 
com conversões similares à rota alcalina. No desenvolvimento do presente trabalho, inicialmente foi realizado um delineamento fatorial de 24-1 para 
avaliar a influência de cada componente do meio de cultivo, peptona, extrato de lêvedo, ácido oleico e cloreto de amônio, sobre a produção de lipase. 
Os ensaios foram realizados visando a otimização das condições de cultura, assim como testes com o extrato enzimático pré-purificado, visando sua 
aplicação à produção de biodiesel. A atividade enzimática foi verificada através do método de hidrólise do azeite em emulsão, seguida por titulação com 
NaOH. Foram obtidos os valores de atividade da lipase através do planejamento. 
Através dos resultados obtidos verificou-se que os ensaios 6 e 8, nos quais as concentrações de peptona e extrato de lêvedo se encontravam em níveis 
mais altos, apresentaram as formulações dos meios de cultura cuja as atividades enzimáticas foram as maiores, 16,92 e 19,08 U/mL respectivamente. No 
ensaio 1, no qual todas as variáveis se encontravam na menor concentração, foi observado o menor valor da atividade lipásica. 
A partir dos experimentos realizados e dos resultados obtidos pode-se perceber que uma lipase com alta atividade pode ser produzida pela Yarrowia 
lipolytica em fermentação submersa. Para o meio de cultura observou-se que componentes como peptona e extrato de lêvedo, são de grande 
importância para a produção da enzima, tendo como objetivos futuros estudar qual a menor concentração destes componentes necessária para que se 
produza uma lipase com elevada atividade, uma vez que estes são componentes com maior custo agregado na formulação do meio de cultura. 

15:45 - 16:00 1592 
Minimização de custos da produção de L-PAC por leveduras 
FABIANA MARIA BASTOS COELHO 
MARIA ALICE ZARUR COELHO /   MARIANA MIGUEZ TARDELLI GARCIA / PRISCILLA FILOMENA FONSECA AMARAL 

Resumo 

L-PAC, L-fenil-acetil-carbinol, é um importante intermediário na síntese de substâncias como a L-efedrina, pseudoefedrina, entre outras (Shukla e 
Kulkarni, 2000). Sua produção é realizada pela biotransformação do acetaldeído, obtido por meio da transformação do ácido pirúvico através da ação da 
piruvato descarboxilase; o acetaldeído e o benzaldeído são convertidos em L-PAC. Este produto pode ser obtido por leveduras. No presente trabalho 
utilizou-se como biocatalisador a cepa Saccharomyces cerevisae IMUFRJ 51600 cedida pelo Instituto de Microbiologia da UFRJ e a composição do meio 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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de produção foi desenvolvida por Zhang at el. (2008): peptona, 20 g/L; extrato de lêvedo, 10 g/L; MgSO4.7H2O, 5 g/L; CaCl2.2H2O, 0,1 g/L; 
Na2HPO4.12H2O, 35g/L; ácido cítrico, 10g/L. Visando uma maior produtividade e menor custo de produção foi realizado um planejamento experimental 
Plackett-Burman (PB-12) com sete variáveis e três pontos centrais, variando-se a concentração dos sais do meio de produção, totalizando quinze 
experimentos. Os experimentos foram realizados em erlenmeyers de 500 mL com 100 mL de meio estéreo, inoculados com células do pré-inóculo e 
incubados em shaker a 200 rpm e 30 ºC. Para o pré-inóculo foi utilizado o meio YPD (10 g/L de peptona, 20 g/L de glicose e 20 g/L de extrato de lêvedo) 
para crescimento da levedura a 200 rpm, 30 ºC por 36h. Para o planejamento experimental as concentrações máximas e mínimas dos insumos do meio 
de produção foram: peptona, 20 g/L e 5 g/L; extrato de lêvedo, 10 g/L e 2 g/L; MgSO4.7H2O, 5 g/L e 1 g/L; CaCl2.2H2O, 0,1 g/L e 0,01 g/L; 
Na2HPO4.12H2O, 35g/L e 5 g/L; ácido cítrico, 10g/L e 2g/L. As amostras foram retiradas em tempos específicos de 0hs; 3hs; 4,5hs; 7hs e 24hs após o 
início do experimento, e o benzaldeído foi adicionado após 3 hs do início do mesmo. Foram feitas análises de: (i) crescimento celular densidade ótica a 
570 nm foi convertida em peso seco de células por litro através de um fator pré-determinado, (ii) do produto L-PAC e do substrato benzaldeído em HPLC 
em uma coluna Hypesil C18 (5?m, 450x4,6mm) com acetonitrila/água (30:70) como fase móvel (1,0 mL/min) e detecção por UV a 283 nm, com tempo de 
retenção de 7 e 11 min e (iii) da glicose pelo método de glicose oxidase. Alguns resultados preliminares mostraram que com uma menor concentração 
de peptona, insumo que possui um preço elevado, é possível uma produção alta de L-PAC pela levedura, mostrando ser efetivo o planejamento de 
minimização dos custos. 

16:00 - 16:15 2563 
Avaliação do uso de Líquidos Iônicos Biocompatíveis e Solventes Eutéticos na estabilidade de proteases 
GABRIELLA NEVES RICARTE 
BERNARDO DIAS RIBEIRO / MARIA ALICE ZARUR COELHO 

Resumo 

Líquidos iônicos são solventes compostos inteiramente por íons, cátions orgânicos, como 1-alquil-3-metilimidazolinio (Cnmim), e ânions orgânicos, como 
alquilsulfatos e alquilcarboxilatos, ou inorgânicos, como cloreto e tetrafluoroborato (BF4), que apresentam ponto de fusão abaixo de 100ºC, pressão de 
vapor desprezível, alta estabilidade térmica, e a dissolução de vários compostos, indicando a possibilidade do seu uso como substituto dos atuais 
solventes orgânicos. Recentemente, novos LI e análogos estão sendo sintetizados com intuito de serem mais funcionais e biodegradáveis, além de 
menos onerosos, surgindo então os líquidos iônicos biocompatíveis, com cátions colinio (Ch), efedrínio e oxazolinio, e ânions derivados de aminoácidos, 
ácidos orgânicos e ácidos graxos, e os solventes eutéticos (deep eutectic solvents), que se formam a partir da mistura de duas substâncias, que 
apresenta um ponto de fusão menor que as substâncias sozinhas, tendo como exemplo a mistura molar 1/2 cloreto de colina (ChCl) e uréia, ou de ChCl e 
glicerol. Assim os líquidos iônicos podem ser uma alternativa ao uso de solventes na biocatálise em meios não-aquosos, podendo garantir a enzima uma 
melhor regiosseletividade e enantiosseletividade além da estabilidade química e térmica. 
Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo a avaliação da estabilidade da protease comercial Alcalase (Novozymes®) na presença de 
líquidos iônicos biocompatíveis derivados do cátion colínio e de solventes eutéticos. Os parâmetros utilizados na avaliação de 13 líquidos iônicos (cloreto 
de colina, acetato de colina, salicilato de colina, citrato de colina, succinato de colina, lactato de colina, hexanoato de colina, benzoato de colina, butirato 
de colina, malonato de colina, oxalato de colina, propionato de colina, e fenilacetato de colina) e 9 eutéticos (mistura de cloreto de colina com doadores 
de hidrogênio: glicerol, uréia, etileno glicol, ácido acético, ácido malônico, ácido oxálico, ácido fenilacético, ácido propiônico e ácido láctico) foram a 
manutenção da atividade proteásica por 30, 60 e 120 min a 25ºC em uma solução LI/Água 1/1 p/p, que foi determinada através da reação de hidrólise 
de azocaseína 0,05% p/v a pH 7,0 e 37ºC, em espectrofotômetro Shimadzu modelo UV-1800 no comprimento de onda de 428nm. Posteriormente, foram 
avaliadas a influência da concentração mássica de líquido iônico (ou solvente eutético) em solução (50, 60, 70, 80, 90, 95 e 100%) e a temperatura de 
estocagem (25, 50, 70, 90 e 110ºC). Os líquidos iônicos foram preparados através da adição lenta de um ácido orgânico sobre bicarbonato de colina 
(ChHCO3 76%) sob agitação durante 12h, e depois mantida agitação para finalizar a reação por mais 48h, sendo a água removida por liofilização. Os 
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solventes eutéticos foram preparados adicionando um composto doador de hidrogênio a ChCl em um proporção molar de 2/1, e aquecendo a mistura 
até 100ºC. 

16:15 - 16:30 2560 
Estabilidade de Lipase de Yarrowia lipolytica em Líquidos Iônicos Biocompatíveis e Solventes Eutéticos 
DIEGO DO CARMO SIMÕES 
BERNARDO DIAS RIBEIRO / MARIA ALICE ZARUR COELHO 

Resumo 

Líquidos iônicos são solventes compostos inteiramente por íons, cátions orgânicos, como 1-alquil-3-metilimidazolinio (Cnmim), e ânions orgânicos, como 
alquilsulfatos, ou inorgânicos, como cloreto, que apresentam ponto de fusão abaixo de 100ºC, pressão de vapor desprezível, alta estabilidade térmica, e 
a dissolução de vários compostos, indicando a possibilidade do seu uso como substituto dos atuais solventes orgânicos. Recentemente, novos LI e 
análogos estão sendo sintetizados com intuito de serem mais funcionais e biodegradáveis, além de menos onerosos, surgindo então os líquidos iônicos 
biocompatíveis, com cátions colinio (Ch), efedrínio e oxazolinio, entre outros, e os solventes eutéticos (deep eutectic solvents), que se formam a partir 
da mistura de duas substâncias, que apresenta um ponto de fusão menor que as substâncias sozinhas. Assim os líquidos iônicos podem ser uma 
alternativa ao uso de solventes na biocatálise em meios não-aquosos, podendo garantir a enzima uma melhor regiosseletividade e enantiosseletividade 
além da estabilidade química e térmica. 
Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo a avaliação da estabilidade da lipase originada da levedura da Yarrowia lipolytica na presença de 
líquidos iônicos biocompatíveis derivados do cátion colínio e de solventes eutéticos. Os parâmetros utilizados na avaliação de 13 líquidos iônicos (cloreto 
de colina, acetato de colina, salicilato de colina, citrato de colina, succinato de colina, lactato de colina, hexanoato de colina, benzoato de colina, butirato 
de colina, malonato de colina, oxalato de colina, propionato de colina, e fenilacetato de colina) e 9 eutéticos (mistura de cloreto de colina com doadores 
de hidrogênio: glicerol, uréia, etileno glicol, ácido acético, ácido malônico, ácido oxálico, ácido fenilacético, ácido propiônico e ácido láctico) foram a 
manutenção da atividade lipásica por 30, 60 e 120 min a 25ºC em uma solução LI/Água 1/1 p/p, que foi determinada através da reação de hidrólise de p-
nitrofenil laurato (pNFL) 560mM a pH 7,0 e 37ºC, em espectrofotômetro Shimadzu modelo UV-1800 no comprimento de onda de 410nm. 
Posteriormente, foram avaliadas a influência da concentração mássica de líquido iônico (ou solvente eutético) em solução (50, 60, 70, 80, 90, 95 e 100%) 
e a temperatura de estocagem (25, 50, 70, 90 e 110ºC). Os líquidos iônicos foram preparados através da adição lenta de um ácido orgânico sobre 
bicarbonato de colina (ChHCO3 76%) sob agitação durante 12h, e depois mantida agitação para finalizar a reação por mais 48h, sendo a água removida 
por liofilização. Os solventes eutéticos foram preparados adicionando um composto doador de hidrogênio a ChCl em um proporção molar de 2/1, e 
aquecendo a mistura até 100ºC. 
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02/10/2012 Sala A-206 

Sessão: Meio-ambiente e Gestão de Riscos 

14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Michele Schubert Pfeil  

                              Heloisa Teixeira Firmo  

                              Elaine Garrido Vazquez 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 280 
Tratamento de Lixiviado de Aterro Sanitário por Eletrocoagulação 
JULIANA CORDEIRO MOREIRA DE BRITO 
LIDIA YOKOYAMA / LADIMIR JOSE DE CARVALHO / LEILA YONE REZNIK / LAYLA FERNANDA ALVES FREIRE 

Resumo 

Os resíduos sólidos dispostos em aterros sanitários sofrem decomposição por processos físicos, físico-químicos e biológicos, que combinados com a 
umidade, seja do próprio resíduo ou das chuvas sobre o aterro, ocasionam a geração de um lixiviado conhecido como chorume. O chorume é um líquido 
escuro mal cheiroso que apresenta elevada turbidez decorrente da presença de material em suspensão e compostos orgânicos de elevada massa 
molecular, tais como, os ácidos húmicos e fúlvicos. O processo de eletrocoagulação consiste na coagulação dos materiais em suspensão através da 
passagem de corrente elétrica através de eletrodos de alumínio mergulhados no lixiviado. Este trabalho visou avaliar o processo de eletrocoagulação na 
clarificação de lixiviado de aterro sanitário. A amostra de chorume utilizado neste trabalho foi coletada no Aterro Metropolitano de Gramacho (Rio de 
Janeiro), coletado no período de julho de 2011 a abril de 2012. As condições avaliadas foram: pH (na faixa de 4 a 8), corrente (de 2 a 5 A), afastamento 
entre placas do eletrodo de Alumínio comercial (0,6 a 1,8 cm), tempo de passagem da corrente (15, 30, 45min). A avaliação da eletrocoagulação foi feita 
através do acompanhamento dos parâmetros turbidez e DQO. Para melhorar a reprodutibilidade e segurança dos resultados todos os procedimentos 
foram realizados em duplicatas. O chorume apresentou as seguintes características: pH=8,3, turbidez=34,8 NTU , cloreto=4101 mg/L e DQO de 3072 
mg/L O2 , consideradas características impróprias para descarte in natura segundo a legislação vigente (CONAMA 430/2011). Adicionou-se 2 litros do 
chorume ao sistema de eletrocoagulação variando-se uma a uma as condições citadas anteriormente. 
A princípio analisou-se a variação da faixa de pH entre 4 e 8. O pH que obteve melhor resultado foi no valor de 4, onde foi obtida uma remoção de 32% 
de DQO. Fixando-se essa condição, variou-se então a corrente, obtendo-se melhores resultados de remoção de 60% de turbidez e 63% de DQO na 
intensidade de corrente em 5A. Foi observada nessa etapa, a formação de muitos flocos com elevado tempo de decantação, optando-se assim pela 
filtração para avaliar a qualidade do tratado. Fixados os valores de pH 4 e corrente 5A, variou-se o afastamento entre placas de 0,6 a 1,8 cm, obtendo-se 
melhores resultados de remoção com 1,8cm de afastamento: remoção de 92% de turbidez e 69,7% de DQO.  

14:45 - 15:00 521 
Cotratamento de lixiviado de aterro sanitário e esgoto doméstico: aspectos cinéticos do tratamento 
biológico 
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MARIANA MATTOS PEREIRA DO NASCIMENTO / CLÁUDIA GIANNINI FERREIRA / CARLA SANT'ANNA DE OLIVEIRA 
JUACYARA CARBONELLI CAMPOS / ALEXANDRE LIOI NASCENTES 

Resumo 

A obtenção de eficiências satisfatórias em sistemas de tratamento de lixiviados, sejam eles físico-químicos ou biológicos, tem-se mostrado um problema 
de engenharia extremamente complexo e a escassez de dados e informações a respeito do tratamento de lixiviados dificulta o projeto dos sistemas de 
tratamento, que se baseiam, na maioria dos casos, em parâmetros definidos para esgotos sanitários, os quais não incorporam as peculiaridades do 
lixiviado. O cotratamento de lixiviado e esgoto doméstico vem surgindo como uma alternativa viável, embora pouco se conheça sobre sua cinética. O 
objetivo deste trabalho foi estudar os aspectos cinéticos do cotratamento de lixiviado de aterro sanitário e esgoto doméstico. A pesquisa está dividida 
em duas etapas, sendo a primeira realizada em reatores operando em regime de batelada e a segunda etapa em reatores contínuos. Em ambas as 
etapas foram utilizados reatores em escala de bancada. Na primeira etapa foram monitorados 4 reatores aeróbios em batelada com diferentes misturas 
lixiviado/esgoto (0%, 0,5%, 2% e 5%), dos quais se mediu a concentração de substrato ao longo do tempo para avaliação da forma como ocorre o 
consumo do substrato ao longo do tempo. Na segunda etapa, estas mesmas misturas alimentaram reatores contínuos, tendo-se variado o tempo de 
retenção hidráulico, de modo a serem determinadas as constantes cinéticas nas diferentes misturas lixiviado/esgoto. As relações DQO do lixiviado / DQO 
da mistura encontradas foram de 0%, 8,7%, 27,9% e 50%. Foi possível concluir que as eficiências de remoção de DQO não diferiram tanto de reator para 
reator, nem demonstraram uma tendência definida, tendo-se observado a maior eficiência para a mistura de 0,5%. Também foi possível observar que 
nas faixas estudadas não houve prejuízo significativo ao processo de tratamento. 

15:00 - 15:15 3572 
Monitoramento de Efluentes Líquidos e Gasosos em Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos 
GUILHERME OTTONI DE SOUZA 
CLAUDIO FERNANDO MAHLER / JULIANA LUNDGREN ROSE / MÁRIO GUILHERME GARCIA NACINOVIC 

Resumo 

Em qualquer linha de produção de matéria, seja ela orgânica ou inorgânica, há geração de resíduos. Em grande parte dos casos, um produto orgânico 
está contido em uma embalagem inorgânica e, ao final de seu ciclo de vida, surge a problemática: qual será a destinação final mais adequada para o 
resíduo? É nesse contexto que surgem os aterros de resíduos sólidos urbanos (RSU´s), que necessitam de um cuidado especial para que seu 
funcionamento não cause danos irreversíveis ao meio ambiente. O atual trabalho tem por objetivos: (1) monitorar as emissões geradas pela degradação 
orgânica nos RSU´s; (2) monitorar os efluentes gasosos e líquidos, e (3) verificar se estes estão de acordos com as normas estabelecidas pelo conselho 
responsável para esta ação, o CONAMA. O trabalho foi organizado da seguinte forma: foram realizadas visitas em um aterro da região metropolitana do 
RJ e, com um analisador de gases, foram medidas suas emissões gasosas. Finalmente, utilizando uma vidraria específica contendo reagentes químicos, o 
efluente líquido foi coletado em diferentes pontos, tanto dentro do aterro quanto em suas áreas de influência, para que os contaminantes presentes 
neste efluente líquido pudessem ser caracterizados. De acordo com os resultados obtidos, pode-se afirmar que o aterro encontra-se em franca 
atividade, com produção de gases (CH4, CO2, H2S, principalmente), e que alguns limites permitidos pela legislação vigente nos efluentes líquidos foram 
ultrapassados (manganês, amônia, fenóis e resíduos sedimentáveis), fato este que deverá ser considerado em qualquer projeto de sua recuperação, bem 
como de seu entorno. 

15:15 - 15:30 1508 
Hidrólise Enzimática e Digestão Anaeróbia Termofílica de Efluente de Indústria de Pescado 
JULIANA DA SILVA GARCIA MUNIZ / LARISSA LOUREIRO SALGUEIRO SILVA / TAMARA AZEVEDO SCHUELER 
JAQUELINE GRECO DUARTE / DENISE MARIA GUIMARAES FREIRE / MAGALI CHRISTE CAMMAROTA 

Resumo 
Os efluentes de indústrias de processamento de pescado apresentam elevadas temperaturas, demanda química de oxigênio (DQO) e concentração de 
óleos e graxas (O&G), e se não forem tratados e descartados de forma adequada, podem acarretar sérios danos ao ambiente. Em trabalho anterior foi 
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avaliada a aplicação de um pool enzimático, rico em lipases, como etapa anterior ao tratamento biológico anaeróbio do efluente de pescado. O pool 
enzimático foi obtido a partir de fermentação em estado sólido com o fungo Penicillium simplicissimum empregando torta de babaçu como meio de 
cultivo. O efluente contendo 1500 mg O&G/L foi hidrolisado com 0,2, 0,5 e 1,0% (m/v) de pool a 30 °C por até 18 h. Uma produção específica de metano 
2,7 vezes maior que a obtida no experimento Controle (com efluente bruto, sem hidrólise) foi obtida com 0,5% de pool e 8 h de hidrólise (216 mL CH4/g 
DQOinicial). No entanto, o estudo mencionado conduziu ambos, hidrólise enzimática e tratamento anaeróbio, sob condições mesofílicas (30ºC). 
Considerando que a lipase produzida por P. simplissicimum apresenta maior atividade a 50ºC e que o efluente de indústrias de pescado pode ser gerado 
a altas temperaturas, o objetivo deste trabalho foi avaliar hidrólise e tratamento anaeróbio a 50ºC. Um efluente sintético foi produzido de forma a 
manter as características geralmente encontradas no efluente industrial, mas sem os problemas de rápida deterioração apresentada pelo último. O 
efluente sintético foi produzido a partir de cabeças e vísceras de sardinha fresca (160 g) batidas em água destilada (400 mL) em liquidificador em 
velocidade mínima por 1 min. A suspensão obtida era posteriormente filtrada, caracterizada em termos de O&G e armazenada em freezer até sua 
utilização. No momento dos ensaios a suspensão era descongelada e diluída para se obter a concentração desejada de 1500 mg O&G/L no efluente. 
Reações de hidrólise foram realizadas com diferentes concentrações do pool enzimático (3,2; 6,4 e 13,4 U/mL) e tempos de reação (4, 8, 16, 20 e 24h). 
Após a seleção do tempo de reação suficiente para a hidrólise, efluentes bruto e pré-tratados foram levados à avaliação da remoção de DQO e produção 
de biogás em biorreatores anaeróbios de bancada (frascos tipo penicilina de 100 mL). Ambas as fases foram conduzidas a 50°C. Melhores resultados 
foram obtidos com 4 h de hidrólise e menores concentrações de enzima, uma vez que tanto 13,4 U/mL quanto 6,4 U/mL apresentaram valores similares 
de produção de ácidos livres (17,8 µmol/mL e 16,4 µmols/mL, respectivamente) e 3,2 U/mL ficou um pouco abaixo (9,7 µmol/mL). Nos testes de 
biodegradabilidade anaeróbia, verificou-se que a produção de biogás estabilizou em 3 d (contra 12 d nos experimentos a 30ºC). Embora esta produção 
nos ensaios com pré-hidrólise tenha sido maior que no Controle, o valor obtido foi menor que a 30ºC. Melhores resultados serão obtidos após um longo 
processo de adaptação e enriquecimento do lodo com espécies termofílicas. 

15:30 - 15:45 1492 

Avaliação da ozonização e o3/uv acoplado com membranas no tratamento de efluentes da indústria de 
petróleo visando reúso 
RAFAEL COSTA ESTEVES 
THIAGO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO / ANA CLAUDIA CERQUEIRA / MARCIA WALQUIRIA DE CARVALHO DEZOTTI 

Resumo 

Neste trabalho é investigado o processo O3/UV acoplado com membranas de osmose inversa (OI) visando adequar o efluente aos padrões de reuso. O 
efluente utilizado provém de uma unidade de biodisco da refinaria Gabriel Passos (REGAP) da Petrobras. Os ensaios foram realizados em um reator 
fotoquímico com volume útil de 2 L, camisa de resfriamento e tubo interno de quartzo, no qual foram utilizadas lâmpadas UV-C germicidas nas potências 
de 15, 55 e 95 W. A faixa de concentração de ozônio empregada no trabalho é de 3-10 mg/L para a fase gasosa e a vazão de gás utilizada de 1 L/min. O 
efluente foi caracterizado através de análises de demanda química de oxigênio (DQO), pH, condutividade, turbidez, absorbância no comprimento de 
onda de 254 nm (ABS-254), nitrogênio amoniacal, sólidos suspensos totais e carbono orgânico total (COT). A partir da caracterização observou-se uma 
grande quantidade de sólidos suspensos totais que poderia reduzir o fluxo da membrana de osmose inversa e uma etapa prévia de  
coagulação/floculação foi necessária para remoção de sólidos. Após a caracterização foram realizados os ensaios com reações de O3/UV e alíquotas 
foram retiradas em intervalos regulares de tempo durante a reação no reator fotoquímico de modo a acompanhar a degradação da 
matéria orgânica presente no efluente. Os parâmetros analisados após POA as reações foram pH, condutividade, Cor, ABS254, COT e amônia. O processo 
O3/UV obteve baixas remoções de COT, entre 10-20%, conseqüência da natureza recalcitrante da matéria orgânica presente no efluente. A adição de 
H2O2 (C:H2O2 = 1:2) conseguiu atingir 80% de remoção de COT. O efluente tratado foi encaminhado para a etapa de OI que apresentou alta eficiência 
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de remoção de sais, aproximadamente 95%, adequando o efluente aos padrões de reuso mais exigentes. O processo O3/H2O2/UV se mostrou eficiente 
como pré-tratamento para a etapa de OI, evitando a queda acentuada do fluxo de permeado. 

15:45 - 16:00 1539 
Emprego de Modelos de AQR no Estudo de Acidentes Ampliados 
FERNANDA TOURINHO SANTOS/ LUCIANA SCHIRMER MAURICIO / ISABELA SCHMIDT TAGOMORI 
CARLOS ANDRE VAZ JUNIOR 

Resumo 

O crescimento experimentado pela indústria química, sobretudo a partir da década de 70, trouxe avanço tecnológico, geração de empregos, bens e 
renda para inúmeras regiões do planeta. Porém, com a introdução de processos cada vez mais complexos e maiores capacidades de produção, algumas 
preocupações vieram à tona. Motivadas por um histórico de acidentes ampliados envolvendo o setor, autoridades internacionais atentaram para 
necessidade da criação de políticas de gerenciamento de risco, responsabilidade social e atuação responsável. O Brasil registrou acidentes industriais 
com graves consequências a população e a imagem do setor. A explosão do parque de esferas da Refinaria de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em 
1972, e o vazamento de gasolina seguido de incêndio, em 1984, na Vila Socó, São Paulo, foram decisivos na construção da imagem de todo o setor frente 
a sociedade. O crescimento desordenado da população nas proximidades das zonas industriais, a adoção tardia de medidas legais para o licenciamento 
de atividades de elevado risco, a falta de conscientização da necessidade de se investir em prevenção e segurança, e a ausência de um planejamento de 
emergência envolvendo empresas, órgãos públicos e população local, contribuiram para que os acidentes trouxessem consequências catastróficas. 
O presente estudo tem por objetivo avaliar a dinâmica de acidentes envolvendo emissão de gases e vapores tóxicos, e como esses eventos afetam a 
população vizinha. O estudo baseia-se na análise de um acidente ocorrido em maio de 2011. O vazamento de cloro em uma planta de cloro-soda 
localizada no munícipio de Maceió, Alagoas, durou cerca de 35 minutos, causando intoxicação em mais de 130 pessoas de bairros próximos a planta 
industrial. 
Confrontando os danos causados a população e as propriedades toxicológicas da substância envolvida, estimou-se a quantidade de material vazado 
fazendo uso de modelos fonte e dispersão. Estes modelos são tradicionalmente empregados na Análise Quantitativa de Risco (AQR). Os dados dos 
modelos foram obtidos a partir das condições meteorológicas típicas da região, assim como informações disponibilizadas pela imprensa, pela própria 
empresa e demais órgãos responsáveis. 
O emprego da AQR de forma reversa, conforme empregada aqui, ajuda no estudo de acidentes, colaborando para entender suas causas principais, assim 
como sua dinâmica de evolução. Ao compreender um acidente, mais do que buscar culpados, busca-se prevenir que o mesmo cenário se repita. A 
construção de um plano de resposta a emergência também pode basear-se no estudo efetuado, delimitando previamente áreas que deveriam ser 
evacuadas em caso de novo acidente. 

16:00 - 16:15 748 
Estudo do Comportamento Geotécnico de Composto 
LEO BORGES DA CONCEICAO 
LUIZA CANTUARIA COSTA / CLAUDIO FERNANDO MAHLER / JULIANA LUNDGREN ROSE 

Resumo 

A disposição dos resíduos sólidos urbanos em solo a céu aberto sem qualquer tipo de tratamento, como ocorre nos denominados lixões ou vazadouros, 
ainda é uma prática predominante no Brasil, que possui como principal forma de disposição final os aterros sanitários. 
Esta forma de disposição direta dos resíduos no solo, porém, está proibida no Brasil por força de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos em vigor 
desde 2010. Com isso, as áreas que antes eram ocupadas por estes lixões ficam disponíveis para futura utilização da sociedade, e é necessário o 
conhecimento das características e do comportamento geotécnico desse solo gerado pela decomposição dos resíduos sólidos para viabilizar ou não a 
ocupação dessas áreas. 
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O objetivo do presente trabalho consiste na determinação dos parâmetros de resistência ao cisalhamento para o composto do resíduo sólido. Os 
resultados nos fornecerão informações sobre as intervenções que poderão ser feitas no terreno, tipo de obra que poderá ser construída no local, a 
capacidade de carga que poderá ser imposta ao solo, dentre outras. 
Para os ensaios, serão utilizadas 3 (três) tipos de amostras de composto originado da compostagem de resíduos sólidos urbanos provindos da Usina de 
Triagem e Compostagem do Cajú, no Rio de Janeiro. A primeira amostra composta por grãos menores que 2mm, a segunda por grãos entre 2mm e 9mm 
e a terceira por grãos maiores que 9mm. 
Os ensaios consistirão na análise granulométrica, através do ensaio de granulometria, no ensaio de compactação, para determinação da umidade ótima, 
e no ensaio triaxial, a partir dos corpos de prova, para determinação da resistência. 
Os resultados obtidos inicialmente para a resistência ao cisalhamento serão cuidadosamente analisados, levando em consideração que se trata de uma 
material não convencional, formado por partículas de diversas formas e de diferentes composições. A determinação da resistência poderá nos fornecer 
uma boa aproximação do comportamento geotécnico desse material em constante decomposição. 

16:15 - 16:30 1291 

Ensaios Conduzidos em Laboratório de Aterros Estaqueados Sobre Solos Argilosos Moles com Malha 
Geossintética 
KARINE TRAJANO DA SILVA 
MAURICIO EHRLICH 

Resumo 

O Avanço da urbanização e o crescimento da população implicam numa diminuição de espaços físicos adequados que sirvam de moradia para os 
habitantes. Por este motivo muitos terrenos que antes eram considerados impróprios para a construção devido às suas características, tornam-se a 
opção mais viável. Para isso é necessário que se crie técnicas de construção capazes de se adaptar ao solo disponível. 
Com o enfoque em construção de aterros estaqueados sobre solos argilosos mole (solos que sofrem grande deformação com a aplicação de carga), o 
projeto no geral objetiva a análise do comportamento desses aterros sendo esses estruturados com geogrelha (geossintético). Esta análise é necessária 
para o entendimento e a evolução do método em questão. 
São conduzidos estudos de laboratório avaliando deslocamentos verticais do maciço, deformações e trações no reforço, tensões totais atuantes sobre os 
capitéis. Tais parâmetros são mensurados com o uso de equipamentos com tecnologia ímpar. Dentre eles pode-se citar as células de carga e os 
medidores de deslocamento vertical. Os resultados obtidos são comparados com os resultados oriundos de métodos de dimensionamento usuais. 
Foi constatado que a aparelhagem utilizada para as medições são capazes de satisfazer as necessidades de medições do projeto. Todos os equipamentos 
fornecem valores de acordo com o esperado, podendo então obter parâmetros que serão analisados posteriormente, desde que os aparelhos se 
encontrem devidamente calibrados. 
Referência: 
SARAMAGO, R. P. (2002), Estudo da Influência da Compactação no Comportamento de Muros de Solo Reforçado com a utilização de Modelos Físicos, 
Tese D. Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 294 p. 
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8:30 - 8:45 2823 

O Monitoramento de Canais de Leitura Eletrônica do Calorímetro de Telhas do Experimento ATLAS no 
CERN 
ANDRESSA ANDREA SIVOLELLA GOMES 
LUIZ PEREIRA CALOBA / CARMEN LUCIA LODI MAIDANTCHIK 

Resumo 

O sistema de aquisição do calorímetro Hadrônico de Telhas (TileCal) do detector ATLAS é constituído por aproximadamente 10.000 canais de leitura 
eletrônica. As fotomultiplicadoras (em inglês, photomultipliers ou PMTs) detectam a luz produzida pelas colisões e a convertem em sinais de corrente 
elétrica proporcionais a energia depositada pela partícula. A alimentação da eletrônica de aquisição do TileCal é realizada através de fontes de baixas e 
altas tensões. É fundamental identificar canais defeituosos para certificação da qualidade dos dados gerados durante toda a operação. 
Os equipamentos do detector ATLAS foram testados individualmente e, depois, em conjunto. Na fase de comissionamento, todo o aparato científico foi 
testado de forma integrada no local de realização do experimento para garantir o bom desempenho do detector quando a fase de operação fosse 
iniciada. Ao final desta fase, a bolsista desenvolveu o sistema Monitoring and Calibration Web System (MCWS) através do qual a colaboração tem acesso 
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a lista de PMTs conhecidamente problemáticas e respectivas complicações, que podem ter diferentes causas, como por exemplo, falhas na alimentação 
do canal ou na transmissão de dados ou na conversão da luz em sinais de corrente, dentre outras. A análise dos colaboradores do TileCal começa após a 
aquisição de um determinado número de eventos, quando o processo de reconstrução é iniciado. Esta etapa gera gráficos que são posteriormente 
analisados englobando diferentes eventos em um determinado período de tempo. Ao final de cada análise a referência de canais conhecidamente 
problemáticos pode ser alterada através da inclusão ou exclusão de PMTs quando, por exemplo, um determinado canal é substituído. O MCWS apóia a 
análise exaustiva dos milhares de canais, facilitando o trabalho dos integrantes do TileCal ao possibilitar a atualização desta referência através de simples 
seleções das opções oferecidas na interface. O histórico das diversas atualizações também pode ser acompanhado através do sistema desenvolvido. 
Atualmente o experimento ATLAS encontra-se na fase de operação. Instalado a 127 metros abaixo do solo, os equipamentos adquirem altos índices de 
radiação a baixas temperaturas. A troca ou reparo das peças ficam restritos a aberturas anuais, quando o colisor de partículas é desligado e 
consequentemente a radiação diminui e a temperatura aumenta. Os altos índices de radiação retidos pelo detector durante a operação faz com que o 
equipamento sofra perda de qualidade ao longo do tempo. Além disso, novas tecnologias que podem aprimorar seu desempenho surgem. Portanto, a 
próxima fase prevê a 'atualização' dos equipamentos que compõem o detector e requer uma reavaliação do processo de análise de dados, que também 
poderá sofrer alterações. O trabalho atual da bolsista corresponde ao aprimoramento das funcionalidades do sistema MCWS para atender às demandas 
dos novos procedimentos relacionados à qualidade de dados do TileCal. 

8:45 - 9:00 2662 
Uma análise da economia energética em computadores virtualizados 
BERNARDO DE CAMPOS VIDAL CAMILO 
LUIS HENRIQUE MACIEL KOSMALSKI COSTA / MARCELO LUIZ DRUMOND LANZA 

Resumo 

Nos últimos anos, a economia de energia vem ganhando importância em todos os âmbitos sociais. Nos ambientes de pesquisa, isso não poderia ser 
diferente: inúmeros pesquisadores, das mais diversas áreas de conhecimento, se reúnem e criam grupos para tentar atenuar o consumo energético 
desenfreado da atualidade. O objetivo desse trabalho é ajudar nesse processo. Com enfoque na área de computação, esse estudo analisa o consumo 
energético de um computador pessoal em função da utilização dos recursos computacionais oriunda de transferências de dados através da rede. Esta 
análise visa identificar potenciais soluções para economia de energia. 
Para atingir seu objetivo, o estudo propôs e realizou uma série de medidas enérgicas em um cenário que, além de transferência de dados através da 
rede, envolvia processamento para o encaminhamento de mensagens entre duas redes locais diferentes. Essas medidas permitiram testar e avaliar o 
desempenho e o consumo energético. Inicialmente, surgiram propostas de testes simples, envolvendo apenas mudanças na carga da rede, nas 
frequências e no número de núcleos do processador da máquina que realiza o encaminhamento (nó central do ambiente de testes). 
Os resultados iniciais indicaram a necessidade da utilização de cenários mais complexos para a realização das medidas. Nesse sentido, o próximo passo 
será a utilização de máquinas virtualizadas. A virtualização permitirá um controle mais apurado dos parâmetros envolvidos nas medidas. Com isso, será 
criado o cenário ideal para os testes e consequentemente para o estudo proposto. 
Como resultados, pretende-se prever a influência que os parâmetros estudados exercem no consumo energético dos computadores. Assim, esse 
trabalho poderá servir como base na busca de políticas de comportamento ótimas para as mais diversas aplicações. 

9:00 - 9:15 1076 

Mecanismo de Verificação de Consistência de Modelos de Linha de Processsos de Software no Sistema de 
Críticas Oráculo 
BRUNO TERUMITSU G. C. HASHIMOTO 
ELDANAE NOGUEIRA TEIXEIRA / CLAUDIA MARIA LIMA WERNER 
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Resumo 

Durante a fase de modelagem de um projeto de software, é necessário prevenir a geração de uma representação incompleta e inconsistente, visando 
evitar a propagação de erros de custos crescentes e dificuldades de correção no futuro. Representações formais, ou semiformais, podem ser utilizadas 
como uma abordagem para conceber e verificar a consistência na construção de modelos. No entanto, tendo em vista a dificuldade de implementar 
mecanismos de verificação de notações formais, esta opção se torna pouco viável. Como uma alternativa a utilização de representações formais existe a 
verificação de consistência através de um sistema de críticas 
O Oráculo [1] é um sistema de críticas desenvolvido dentro do grupo de reutilização da COPPE/UFRJ. Esta ferramenta monitora as ações de modelagem 
de um usuário dentro de um ambiente de reutilização denominado Odyssey [2]. Em caso de execução de uma operação inconsistente com um conjunto 
de regras de modelagem adotado, notificações são enviadas a fim de que a modelagem seja ajustada de acordo com o padrão desejado. 
O ambiente Odyssey consiste em uma infraestrutura de reutilização de software a partir de abordagens sistemáticas, como Engenharia de Domínio e 
Linha de Produtos de Software. O ambiente sofreu uma extensão para apoiar uma abordagem de Engenharia de Linha de Processos de Software [3]. 
Com isso, o ambiente tornou-se mais flexível, permitindo o acréscimo de uma estrutura de reutilização de processos de software, através da modelagem 
de características. Tal atualização, no entanto, não foi acompanhada pelo Oráculo, havendo a necessidade da implementação da verificação de regras de 
boa formação para tal modelo. Essas regras consistem de um conjunto de restrições e propriedades que visam direcionar a construção e a verificação de 
consistência de um modelo de características do domínio de processos de software. 
Para a realização desta tarefa, foi realizado o estudo das regras de boa formação para a modelagem de Linha de Processos de Software [3], além do 
estudo do funcionamento interno do ambiente Odyssey e do sistema Oráculo. Feito isso, iniciou-se a etapa de construção dos algoritmos de verificação, 
que foram então adicionados aos já existentes para adaptar o sistema Oráculo a detecção de inconsistências na modelagem de Linha de Processos de 
Software. O objetivo final é auxiliar o usuário na construção de modelos consistentes e de acordo com as regras estabelecidas. 
[1] DANTAS, A.R., CORREA, A.L., WERNER, C.M.L., 2001, Oráculo: Um Sistema de Críticas para a UML. In: XV Simpósio Brasileiro de Engenharia de 
Software SBES, Caderno de Ferramentas, pp. 398-403, Rio de Janeiro, RJ , Outubro. 
[2] ODYSSEY, 2012, Projeto Odyssey, In: http://reuse.cos.ufrj.br/odyssey 
[3] TEIXEIRA, E. N., 2011, OdysseyProcess-FEX: Uma abordagem para modelagem de variabilidades de linha de processos de software. Dissertação de 
M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

9:15 - 9:30 2746 

Sistema para Monitoração e Atualização de Constantes de Calibração dos componentes de um Calorímetro 
de Altas Energias 
RAFFAELA DE CASTRO CUNHA 
CARMEN LUCIA LODI MAIDANTCHIK / JOSÉ MANUEL DE SEIXAS 

Resumo 

O CERN (Organização Européia para Pesquisa Nuclear) é um dos maiores e mais respeitados centros de pesquisa científica do mundo. Dispõe de 
instrumentos como aceleradores de partículas e detectores. O LHC (Large Hadron Collider) é o maior acelerador de partículas do mundo onde 
encontram-se acoplados seis detectores de partículas. A UFRJ colabora com o experimento ATLAS (A Toroidal LHC AparatuS) e um de seus subsistemas é 
o TileCal (Calorímetro de Telhas), responsável por realizar a medição da energia liberada pelas partículas após as colisões. O TileCal é dividido em quadro 
barris, cada um contendo 64 módulos, os quais possuem em torno de 47 canais de leitura, cada. 
Para monitorar o funcionamento dos componentes do detector, durante a operação, são realizados periodicamente testes de calibração, cujos 
resultados são reconstruídos, armazenados e depois analisados. Para permitir a visualização e análise destes dados por parte dos físicos, de forma 
intuitiva e eficiente, a equipe de software da UFRJ desenvolveu 7 sistemas baseados em tecnologia Web. Quando ocorre o caso de um canal ou módulo 
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do TileCal ficar descalibrado, sua leitura ficará comprometida. Ao mesmo tempo, a calibração física dos equipamentos só pode ser realizada uma vez ao 
ano, visto que o LHC encontra-se em condições de difícil acesso. Para solucionar este problema, é feita a alteração das constantes de calibração de 
acordo com os problemas reportados após a análise dos resultados de testes que são executados para cada canal. 
Para acessar e atualizar as constantes de cada canal, o procedimento realizado anteriormente consistia na execução de scripts, demandando muito 
tempo, principalmente em razão da quantidade de constantes que devem ser monitoradas (são cerca de 8 para cada canal, o que resulta em mais de 80 
mil valores), além de exigir conhecimento prévio específico do avaliador. O objetivo do trabalho da aluna foi, portanto, desenvolver um Sistema Web 
que facilitasse e tornasse mais eficiente o monitoramento e a análise das constantes de calibração dos canais, e permitisse atualizá-los de forma rápida e 
intuitiva, de maneira integrada aos sistemas existentes. 
O sistema foi desenvolvido utilizando o framework Django, que permite um desenvolvimento rápido com código simples e compacto, e hospedado no 
servidor Web do Cern. 

03/10/2012 Sala A-202 

Sessão: Computação e Tecnologias da Informação 

08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Ricardo Guerra Marroquim 

                              Luiz Felipe Assis  

                              Paulo Cezar Martins Ribeiro 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 3780 

Implementação de Técnicas de Otimização de Processos pela Estratégia do Caminho Viável no Simulador 
EMSO 
RAFAEL BARBOSA CAMPOS 
ARGIMIRO RESENDE SECCHI / EVARISTO CHALBAUD BISCAIA JUNIOR /LEONARDO POUBEL ORENSTEIN 

Resumo 

Neste trabalho é feita uma análise comparativa entre métodos de otimização que utilizam a técnica do caminho viável com aqueles que utilizam a do 
caminho inviável acoplados a um simulador de processos. Na técnica do caminho viável, as variáveis de decisão são somente um subconjunto das 
variáveis especificadas do simulador e a cada iteração do otimizador tem-se uma solução que satisfaz as equações do modelo do processo. Na técnica do 
caminho inviável, as variáveis de decisão são todas as variáveis do problema e uma solução viável é garantida somente após a convergência do 
otimizador. Foi resolvida uma coletânea de exemplos de otimização de processos da literatura e implementados no simulador EMSO (Environment for 
Modeling, Simulation and Optimization) a fim de avaliar critérios de comparação (como robustez, número de avaliações da função objetivo, etc.) entre 
os métodos utilizados. Os exemplos selecionados possuem diferentes características, tais como, dimensão do problema de otimização, não linearidades, 
não convexidades, número de restrições de desigualdade, modalidade da função objetivo e sensibilidade à estimativa inicial. O método do ponto interior 
foi escolhido para solucionar os problemas de otimização selecionados e estabelecer uma métrica de comparação entre as duas técnicas. Os resultados, 
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em comparação àqueles obtidos pela estratégia do caminho inviável, têm mostrado equivalência entre as duas técnicas em relação à precisão obtida, no 
entanto o tempo de simulação é significativamente maior para o caminho viável devido ao esforço computacional extra demandado pela necessidade de 
realização de uma simulação a cada iteração. A técnica do caminho viável tem se mostrado mais eficiente na resolução de problemas em que o número 
de variáveis de decisão é apenas um pequeno conjunto dentro daquele de todas as variáveis ou quando se tem interesse em resultados intermediários 
da simulação ou mesmo quando se deseja manter inalteradas variáveis especificadas no processo. 

8:45 - 9:00 4072 
Implementação Computacional de um Algoritmo para Otimização Não-Linear com Restrições em SciLab. 
HELENA BORGES COELHO 
JOSE HERSKOVITS NORMAN 

Resumo 

Com a evolução das máquinas e o uso da informática cada vez maior, a engenharia tem obtido maior precisão e velocidade no processamento de 
informações, o que tornou indispensável o uso de ferramentas computacionais pelo engenheiro. Uma das ferramentas mais utilizadas atualmente é o 
MATLAB, um software de modelagem matemática, por sua simplicidade de programação e por possuir diversas funções inclusas. 
Recentemente foi desenvolvido o SciLab, também um software para computação numérica, por pesquisadores do INRIA (Institut National de Recherche 
en Informatique et en Automatique) e do ENPC (École Nationale des Ponts et Chaussées), mantido atualmente pelo Consorcio SciLab. Esse software 
surge como uma boa alternativa ao MATLAB por ter distribuição livre e código aberto, e já é usado em ambientes industriais e instituições de ensino pelo 
mundo. 
O objetivo do trabalho foi a tradução de rotinas de um determinado algoritmo da linguagem MATLAB para SciLab. O algoritmo utilizado é um método 
matemático desenvolvido pelo professor José Herskovits, o FAIPA - Feasible Arc Interior Point Algorithm, que constitui um modelo para otimização de 
projetos de engenharia e para análise de problemas estruturais. Para melhor compreensão das rotinas foi feito um estudo de métodos de otimização e 
do programa SciLab. Após a tradução o programa foi avaliado com exemplos teste e os resultados numéricos foram comparados aos do MATLAB, 
comprovando, assim, sua eficácia. 

9:00 - 9:15 1350 
Cômputo de Órbitas Periódicas de Equações Algébrico-Diferenciais Usando os Pacotes AUTO e EMSO 
BERNARDO ARCOVERDE VIEIRA BUSSE 
ARGIMIRO RESENDE SECCHI / PRIAMO ALBUQUERQUE MELO JUNIOR 

Resumo 

Muitos modelos matemáticos de processos químicos resultam, em sua concepção, em sistemas de equações algébrico-diferenciais (EAD's), usualmente 
não lineares. Modelos com essas características podem apresentar dependência complexa com seus parâmetros, apresentando multiplicidade de 
estados estacionários, ciclos limites, entre outros comportamen¬tos não-lineares. Esses são problemas para os simuladores de processo comerciais 
conhecidos, por não serem capazes de detectar aquelas particularidades e por apresentarem limitações quanto ao tratamento de EAD's. A aplicação da 
análise de diagramas de bifurcação em projetos e otimização das condições de operação de processos pode ser observada em inúmeros casos onde a 
análise de estabilidade é muito importante como, por exemplo, nos processos de produção de etanol que apresenta diferen¬tes problemas durante sua 
operação (Astudillo e Alzate, 2011). Visando a resolução desses problemas, foi desenvolvida uma nova versão do software AUTO (Doedel et al., 1997), 
ferramenta capaz de obter os múltiplos estados estacionários e construir diagramas de bifurcação para sistemas de equações diferenciais ordinárias, 
chamada AUTO 2000 DAE, que é capaz de trabalhar com sistemas de EAD's de índice menor que 2 (Von Clausbruch et al., 2009). No entanto, essa 
ferramenta ainda não é capaz de realizar o cômputo de órbitas periódicas para sistemas EAD's. O objetivo desse trabalho é a alteração do código AUTO 
2000 DAE a fim de que este seja capaz de realizar o cômputo de órbitas periódicas e aprimorar a integração desse sof¬tware com o simulador de 
processos EMSO - Environment for Modeling, Simulation and Optimization (Rodrigues et al., 2009), através da inclusão de uma etapa de normalização 
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das variáveis e parâmetros para facilitar a convergência de métodos numéricos utilizados pelo AUTO e da inclusão de uma rotina de redução de índice 
diferencial para o tratamento de sistemas de EAD's implementados no EMSO. O modelo de um CSTR com camisa de resfriamento é utilizado para testar 
a metodologia e o módulo computacional desenvolvidos, mostrando que as modificações propostas foram bem sucedidas. 
[1] Astudillo, I.C.P.; Alzate, C.A.C. Importance of stability study of continuous systems for ethanol production. Journal of Biotechnology, 151, 1, 43-55, 
2011. 
[2] Doedel, E. et al. AUTO: Continuation and Bifurcation Software for Ordinary Differential Equations, Concordia University, Montreal, 1997. 
[3] Von Clausbruch, B.C.; Biscaia Jr., E.C.; Melo, P.A. Stability Analysis of Differential-Algebraic Equations in AUTO_DAE, Computer Aided Chemical 
Engineering, 21, 297-302, 2006. 
[4] Rodrigues, R.; Soares, R.P.; Secchi, A.R. Teaching Chemical Reaction Engineering Using EMSO Simulator, Computer Applications in Engineering 
Education, v. 1, p. 1-12, 2009. 

9:15 - 9:30 3445 
Métodos numéricos aplicados a sistema com um grau de liberdade para análise 
LUIZA DE MESQUITA ORTIZ 
WEBE JOAO MANSUR / WELLINGTON LUÍS ASSIS PEREIRA 

Resumo 

Os problemas não-lineares têm adquirido grande relevância nas últimas décadas, devido em parte ao rápido crescimento dos recursos computacionais, e 
por representarem mais corretamente a realidade dos fenômenos em estudo. A análise não-linear difere da análise linear não somente por exigir uma 
formulação teórica mais complexa, como também demandar por soluções numéricas com maior custo computacional, quando comparada com o caso 
linear. 
A análise dinâmica de modelos não lineares mais realistas, onde existem vários graus de liberdade, é bastante utilizada nas ciências exatas, como por 
exemplo, em engenharia e física. Embora na prática se deseje obter a solução para esse tipo de problema, pode-se com boa aproximação, resolver um 
sistema equivalente, mais simples, com um grau de liberdade para obtenção das respostas ao longo do tempo. Dentro deste contexto, o objetivo do 
presente trabalho consiste no estudo e implementação de métodos numéricos de integração ou marcha no tempo, com intuito de obter a solução 
dinâmica de problemas com um grau de liberdade para análise linear e não linear. Neste trabalho são considerados os métodos de marcha no tempo 
explícitos e implícitos clássicos, tais como, Diferença Central e Newmark, respectivamente. Já para a análise não linear, será utilizado o método iterativo 
de Newton-Raphson em conjunto com os métodos de avanço no tempo para obtenção das soluções. 

9:30 - 9:45 1032 
Plataforma para Autoria de Jogos Simples 
PEDRO MENEZES RIBEIRO DE SOUZA 
CLAUDIO ESPERANCA / RODRIGO TINOCO FIGUEIREDO 

Resumo 

O projeto tem como objetivo facilitar a criação de jogos simples por pessoas sem conhecimento na área de programação. Parte-se do princípio que o 
autor fornece uma especificação da lógica do jogo através de um arquivo de configuração e de uma série de imagens. Um programa de simulação jogo lê 
o arquivo de configuração e os arquivos com imagens e se encarrega de apresentar a interface do jogo ao usuário, gerando animações, processando 
interações e, de forma geral, assegura-se que as regras do jogo são seguidas. Presentemente, o protótipo do programa simulador está escrito na 
linguagem de programação Processing, similar à linguagem Java, sendo que o arquivo de configuração segue uma sintaxe XML (eXtended Markup 
Language), com um esquema específico para suportar os elementos do jogo tais como cenas, animações, regras de transição entre cenas, etc. Embora a 
confecção de arquivos XML seja bem suportada por editores de texto especializados, planeja-se a médio prazo construir um programa especializado de 
autoria que permita ao usuário especificar os principais elementos do jogo de forma mais amigável. 
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O objetivo a longo prazo do projeto consiste em permitir a professores das áreas mais variadas, o emprego desta plataforma para a criação de jogos 
didáticos, livros interativos e outras ferramentas que facilitem a transmissão de conhecimento ao aluno. Como prova de conceito para a plataforma, 
estão sendo criados jogos educacionais para o curso de Farmácia voltado ao estudo de processos imunológicos, sendo também planejadas aplicações 
similares para o curso de Arquitetura, relacionadas ao estudo de Projeto arquitetônico. 

03/10/2012 Sala A-203 

Sessão: Instrumentação e Dispositivos Eletrônicos 

08:30 – 09:305h 

Coordenadores: Jose De Jesus Rivero Oliva  

                              Maria Alice Zarur Coelho  

                              Marcos Vicente De Brito Moreira 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 3759 
Gerenciamento de Alarmes em uma Planta de Polietileno 
BEATRIZ SOLÉ BICACO 
MAURICIO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR / ROSSANA ODETTE MATTOS FOLLY 

Resumo 

No início da década de noventa, as empresas petroquímicas brasileiras intensificaram seus investimentos na automatização de suas plantas, trazendo, 
dessa forma, inúmeras facilidades de operação e otimização de seus processos, o que levou a um aumento na produção das mesmas, além de melhorar 
a qualidade dos produtos. 
Com o surgimento dos sistemas digitais, a inclusão de um novo alarme passou a ser apenas uma questão de configurar um limite para o mesmo. Em 
função dessa facilidade o número de alarmes configurados aumentou drasticamente. 
Devido ao aumento no número de alarmes configurados, começou a ser cada vez mais comum ocasiões em que os operadores são apresentados a uma 
grande quantidade de alarmes durante situações anormais. Esse tipo de situação pode ser identificada em vários acidentes graves ocorridos na última 
década. Um exemplo é o caso da explosão da refinaria de Mildford Haven no Reino Unido em 24 de julho de 1994, que resultou em prejuízo de 48 
milhões de libras esterlinas, dois meses de interrupção da operação da unidade, além de multas e processos judiciais envolvendo os 26 funcionários 
feridos durante esse acidente. 
O incidente nuclear em Three Mile Island também teve como uma de suas causas a incapacidade dos operadores da unidade em identificar o que estava 
realmente acontecendo em função do grande número de alarmes gerados, telas de operação mal projetadas e falha na análise de risco de modificações 
de processo. Esse tipo de situação levou à identificação do projeto de gerenciamento de alarmes como uma área de grande importância para a operação 
segura de qualquer processo. 
O gerenciamento dos alarmes de uma planta industrial envolve não apenas a segurança das plantas e dos trabalhadores, mas também a proteção ao 
meio ambiente e à imagem das empresas. 
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O objetivo do presente estudo é aplicar ferramentas de gerenciamento de alarmes ao processo de modo a detectar alarmes mais frequentes (bad 
actors), alarmes mal configurados, intermitentes, redundantes, falsos alarmes e alarmes em cascata. 
A planta petroquímica estudada consiste em uma unidade de produção de polietileno, que é obtido pela reação entre as moléculas de eteno.  

8:45 - 9:00 1515 
Circuito Integrado para Compressão de Imagens no Plano Focal utilizando Tecnologia CMOS 0.18 um 
VITOR ROSA MEIRELES ELIAS 
JOSE GABRIEL RODRIGUEZ CARNEIRO GOMES / ANTONIO PETRAGLIA 

Resumo 

Em um trabalho realizado anteriormente, projetamos, fabricamos e testamos um sensor de imagem CMOS (complementary metal-oxide silicon) capaz 
de realizar a compressão das imagens na mesma área de silício onde é feita a conversão foto-elétrica associada à formação dos pixels. O algoritmo de 
compressão de imagens utilizado é aplicado de forma independente sobre cada bloco com 4x4 pixels do sensor, que tem um total de 32x32 pixels. Foi 
utilizado o processo de fabriacação de 0.35 um (micrômetros) da AMS (AustriaMikroSystems). Este projeto foi validado experimentalmente através da 
captura de fotografias e do levantamento de características ópticas e elétricas do sistema. 
Neste trabalho, apresentamos considerações sobre possíveis melhorias a serem aplicadas ao projeto anterior na medida em que ele é transferido para 
um processo de fabricação mais moderno da AMS, em que as menores dimensões dos dispositivos atingem 0.18 um. Dentre estas melhorias, as 
principais são: utilização de espelhos de corrente em cascode, inclusão de conversores A/D para comparação entre as imagens comprimidas e não-
comprimidas, aumento da complexidade da transformada linear utilizada para redução do número de amostras por bloco de pixels, e desenvolvimento 
de dicionários de quantização vetorial atualizados e adaptados ao novo sistema de compressão de imagens. São mantidas algumas características do 
sistema anterior, tais como a representação em níveis de cinza, a representação de níveis médios por DPCM (differential pulse-code modulation) e a 
compressão de dados no domínio da frequência com base em quantização vetorial. 

9:00 - 9:15 600 

Principais Pesquisas da Termografia em Materiais Compósitos - Análise da Capacidade de Detecção e 
Melhores Configurações de Ensaio 
VITOR MANOEL DE ARAUJO SILVA 
MARCELLA GROSSO / JOAO MARCOS ALCOFORADO REBELLO 

Resumo 

A termografia vem sendo amplamente empregada nas indústrias aeroespacial, automobilística e petrolífera para avaliação de descontinuidades em 
materiais compósitos. Os defeitos mais comuns de serem encontrados são falta de adesivo, falta de adesão, porosidades e delaminações. Em dutos, por 
exemplo, os defeitos acontecem principalmente na fase de montagem necessitando uma constante avaliação nesta etapa. Já em materiais utilizados em 
outros setores, é possível ocorrer defeitos a partir impactos mecânicos, podendo causar acidentes de grandes proporções além de prejuízos financeiros. 
A termografia é uma técnica não destrutiva que se baseia na distribuição de temperaturas na superfície do corpo, tendo duas modalidades: ativa ou 
passiva. Na termografia ativa, o material é aquecido por fontes externas que podem ser: sopradores térmicos, lâmpadas halógenas, flashes de alta 
potencia, microondas e etc. Em resposta a esta excitação, o corpo inspecionado emite ondas na frequência do infravermelho que são captadas pela 
câmera termográfica. Através de um software do próprio equipamento, esses dados são convertidos em dados de temperatura, formando as imagens 
termográficas. Na presença de alguma descontinuidade, a temperatura neste ponto será diferente do restante do material, sendo esse gradiente de 
temperatura o principal mecanismo de detecção de defeitos. Entre as principais vantagens da técnica estão a sua rapidez de inspeção, capacidade de 
detecção de defeitos superficiais, sub-superficias e internos além da isenção do preparo das superfícies na maioria dos ensaios. 
O trabalho pretende mostrar as principais pesquisas realizadas com a termografia nos mais variados setores de aplicação de materiais compósitos. Serão 
avaliados os principais tipos de defeitos e seus tamanhos, bem como as melhores configurações utilizadas nos ensaios. 
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9:15 - 9:30 1673 
Estudo do Efeito de Capacitâncias Parasitas no Projeto de Filtros Analógicos em Circuitos Integrados 
THIAGO VALENTIN DE OLIVEIRA 
ANTONIO PETRAGLIA / CARLOS FERNANDO TEODOSIO SOARES 

Resumo 

À medida que a microeletrônica se desenvolve, torna-se possível projetar circuitos integrados (CIs) cada vez menores. Como o custo por área para 
construção de um CI é bem alto, o projetista deve minimizar, ao máximo, o layout de seu projeto físico [1]. No entanto, a evolução da tecnologia de 
fabricação de CIs, que permite uma grande quantidade de dispositivos eletrônicos construídos muito próximos entre si, aumenta a probabilidade de 
ocorrerem certas influências entre eles. 
O elemento crítico nesta situação é evitar que trilhas de metais dentro do CI se cruzem. Milhares de trilhas em até quatro camadas de metal estão 
distribuídas pela área do chip e, em cada cruzamento destas trilhas, uma capacitância parasita se manifesta. Outro tipo de capacitância parasita, 
também inconveniente, é a de cross-talk, que surge quando duas trilhas são dispostas paralelamente no layout do circuito. 
O estudo se foca em um chip desenvolvido no laboratório de Processamento Analógico e Digital de Sinais (PADS), cuja função é estimar razões de 
capacitâncias, usando filtros estruturalmente passa-tudo a capacitores chaveados e tecnologia CMOS [2]. Neste caso especial, a influência de 
capacitâncias parasitas pode prejudicar seriamente o funcionamento do circuito, uma vez que capacitores que apareçam em paralelo com aqueles do 
circuito original podem mudar de forma significativa a razão de capacitâncias do circuito. 
Neste sentido, visamos otimizar o layout de futuros projetos, buscando identificar problemas referentes ao surgimento de capacitâncias parasitas, que 
culminam em uma resposta em frequência do filtro diferente da esperada. Os circuitos desenvolvidos são simulados considerando trilhas ideais 
(esquemático) e trilhas com as devidas capacitâncias parasitas mensuradas (extraído). A comparação dos resultados nos permite estimar o efeito - 
geralmente pejorativo - que essas capacitâncias geram nos circuitos eletrônicos. 
[1] C. Saint e J. Saint, IC Layout Basics: A Practical Guide, McGraw-Hill, 2002. 
[2] A. Petraglia e C. F. T. Soares, A technique for accurate capacitance ratio measurements in CMOS integrated circuits. In: XVI Ibership Workshop, Foz do 
Iguaçú, Proceedings of IWS´2010, 2010. 

03/10/2012 Sala A-204 

Sessão: Petróleo e Gás Natural 

08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Regina Celia Reis Nunes  

                              Cristina Tristao De Andrade  

                              Maria De Fatima Vieira Marques 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 824 Otimização de sistema para detecção amperométrica em linha de H2S em meios porosos 
LUIS FERNANDO SABINO DE OLIVEIRA 
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YURE GOMES DE CARVALHO QUEIROS / ELIZABETE FERNANDES LUCAS 

Resumo 

Na indústria de petróleo e especificamente na exploração de um poço há a produção de H2S, sendo importante seu controle, tanto para a manutenção 
da integridade dos componentes metálicos do sistema de produção, transporte e armazenamento, quanto para a segurança dos processos envolvidos 
nestas etapas do sistema produtivo. Este composto pode estar na forma gasosa ou mesmo solúvel em água e também pode ser liberado para a 
atmosfera, sob a forma de gás, sob certas condições, causando danos à saúde dos seres vivos. Deste modo, justifica-se o desenvolvimento de técnicas 
destinadas ao controle de produção de H2S. A amperometria é a técnica empregada para a quantificação e monitoramento em fluxos contínuos deste 
composto. O objetivo deste trabalho foi implantar um sistema de detecção em linha, com uma interface capaz de armazenar dados captados on-line. A 
solução contaminante deve ser deslocada por um conjunto ligado em série, contendo um medidor de pressão e um eletrodo íon-seletivo Ag/AgCl2. Este 
mesmo conjunto foi acoplado à entrada de uma matriz rochosa, que foi submetida ao aquecimento, simulando as condições de operação na indústria de 
petróleo. Junto à saída da matriz rochosa, foi acoplado o mesmo conjunto de medidores, sendo possível realizar o monitoramento das medidas geradas 
de entrada e saída do meio poroso. A interface de aquisição de dados foi feita com um logger de armazenamento ligado ao conjunto de medidores e o 
mesmo a um computador central, onde foi instalado o software AMR wincontrol, capaz de realizar uma leitura dinâmica das medidas geradas sem a 
interrupção do processo. A implementação do sistema mostrou-se eficiente, sendo capaz de: (i) quantificar variações bem pequenas nas concentrações 
de contaminantes; (ii) monitorar os perfis de pressões nos meios porosos, permitindo o deslocamento de soluções sem a interferência do oxigênio, e, o 
mais relevante, (iii) quantificar o contaminante sob deslocamento em fluxo contínuo. 

8:45 - 9:00 2446 
Análise cinética e termodinâmica da formação e dissociação de hidratos de CO2 
INGRID AZEVEDO DE OLIVEIRA 
JOAO FRANCISCO CAJAIBA DA SILVA /   AMARO GOMES BARRETO JUNIOR 

Resumo 

Hidratos de gás natural são sólidos cristalinos compostos de moléculas de água e uma molécula de espécies presentes no gás. O conhecimento desses 
compostos e o estudo científico dos mesmos vêm sendo feito desde 1810. A formação desses sólidos cristalinos ocorre pelo aprisionamento das 
moléculas que compõem o gás natural nas cavidades formadas através de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Porém, a formação desse 
composto ocorre apenas em condições de baixas temperaturas (268-303K) e alta pressão (0.1-80 MPa), ou seja, condições encontradas nos dutos de 
escoamento de óleo e gás produzidos em unidades de extração em águas profundas, resultando na incrustação, podendo levar a efeitos drásticos, como 
a perda do poço.. Por esta razão, o conhecimento de mecanismos de formação e dissociação de hidratos é um aspecto chave para a produção de óleos 
leves e de gás natural em águas profundas. Basicamente, a formação de hidratos passa por duas etapas principais descritas pela nucleação de células 
cristalinas e pelo crescimento destas estruturas. 
A indústria do petróleo vem utilizando o conceito de inibição termodinâmica, que interfere na solubilidade principalmente de hidrocarbonetos leves e 
CO2 em água. O uso desta estratégia exige a injeção de inibidores, como etanol e monoetileno glicol (MEG) no poço. No entanto, esta alternativa 
demanda o uso de grandes volumes de destes inibidores, o que pode tornar a produção inviável. Alternativamente, a inibição cinética tem sido usada e 
estudada e tem apresentado grande potencial de aplicação. Neste caso, são usados polímeros de baixo peso molecular com propriedades tensoativas 
para interferir nos mecanismos de aglomeração e nos mecanismos cinéticos de nucleação e crescimento, aumentando o tempo de indução. Esta 
alternativa tem se mostrado mais econômica, visto que a quantidade de inibidor necessária é consideravelmente menor que aquela usada para inibição 
termodinâmica. 
O objetivo principal deste trabalho corresponde à validação de uma unidade experimental para estudo da formação e dissociação de hidratos de CO2. 
Para atingir este objetivo foi utilizado um vaso reacional para alta pressão da Buchiglassuster (V.0,5L e max. 200bar) com sistema mecânico de agitação e 
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controle de torque, um termostato Unistat Tango Huber para o controle de temperatura, uma linha de pressão de CO2 e uma bomba do tipo seringa 
Teledyne Isco (Min. 1bar - Max. 500bar). 
Neste trabalho estão sendo comparados métodos de monitoramento da transição de fases em questão, tanto na etapa de formação, quanto na etapa de 
dissociação, baseados em perfis transientes de espalhamento e absorção de luz na faixa do ultravioleta (UV) e do infravermelho próximo (NIR), e no 
acompanhamento da pressão do reator e do torque 

9:00 - 9:15 4105 
Sistema de Ancoragem Offshore para Plataformas Flutuantes 
LUCAS DE OLIVEIRA SUPLINO 
MAX SUELL DUTRA 

Resumo 

A exploração do petróleo em águas profundas e ultra profundas representa uma serie de desafios tecnológicos a serem superados pelas empresas do 
setor, de maneira a tornar máxima a confiabilidade do processo de exploração e mínimo o seu custo. Um desses desafios é a fixação das plataformas 
flutuantes em alto mar a despeito das cargas ambientais as quais estas estarão constantemente sujeitas. As plataformas flutuantes surgiram para 
substituir as plataformas fixas cuja utilização em lâminas d'água profundas e ultra profundas tornou-se inviável devido a dificuldades de instalação e 
preço. 
O sistema de fixação por ancoragem é um sistema de posicionamento estacionário largamente utilizado apresentando bons resultados, nele utilizam-se 
moorings que são fixados no fundo do mar funcionando como ancoras para as plataformas flutuantes proporcionando estabilidade e segurança. 
Nesse projeto estudou-se a criação de um sistema que auxilie a fixação desses moorings quando essa não ocorre da maneira prevista devido a alguma 
irregularidade no processo de instalação, situação na qual mooring é muitas vezes abandonado devido à dificuldade de resgate. 
Inicialmente a âncora foi projetada a partir da análise de informações sobre os sistemas de ancoragem utilizados atualmente, tendo-se em vista que ela 
deveria ser auxiliada por um sistema interno possibilitando sua instalação no local definido em caso de problemas no processo de instalação. 
A partir desse projeto inicial âncora foi modelada computacionalmente e testada através de simulações para a avaliação de seu comportamento físico 
em ambiente marinho, onde ela estará exposta a grandes pressões e a cargas ambientais contrarias, as quais deverá resistir durante e após o processo 
de instalação, além dos esforços realizados pela plataforma na superfície. O material mais adequado para convecção da âncora foi definido levando-se 
em conta resistência a corrosão, resistência a grandes pressões, impacto ambiental e relação custo beneficio. Depois o método de elementos finitos foi 
utilizado, considerando-se a geometria da âncora e o material especificado, as modificações necessárias foram feitas visando-se chegar ao modelo de 
funcionamento esperado nas condições previstas. 

9:15 - 9:30 1705 
Avaliação de Dutos Submarinos em Vãos Livres sobre Fundo Batimétrico 
ELISA SILVA BELISÁRIO 
BRENO PINHEIRO JACOB / FABRICIO NOGUEIRA CORREA 

Resumo 

Acompanhando a crescente explotação de petróleo em águas profundas, vem sendo instalados dutos submarinos para escoar a produçãoa partir do 
poço.Essas operações envolvem riscos de danos, agregados em seus custos de instalação e manutenção. A fim de atenuar esses riscos há um esforço 
para que o dimensionamento dos dutos seja realizado atendendo as verificações das normas técnicas existentes, garantindo a integridade e durabilidade 
dos dutos. 
A disposição desses dutos no fundo batimétrico pode fazer com que apareçam configurações de equilíbrio em vãos livres, submetidos a cargas de onda e 
correnteza. Estas cargas hidrodinâmicas, ao propiciarem o escoamento transversal do fluido sobre a superfície da tubulação, geram o desprendimento 
de vórtices, que por sua vez, somados às imperfeições do fundo batimétrico e a rigidez do duto culminam em oscilações (denominas 'Vortex Induced 
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Vibration'- VIV), gerando tensões internas e esforços de flexão. A repetição dessas ações ao longo dos anos pode comprometer a vida útil da tubulação 
com fadiga ou flambagem local. 
Resultados apresentados anteriormente, relacionados a uma implementação preliminar de uma ferramenta incorporando critérios de avaliação 
propostos na recomendação prática DNV-RP-F105, já haviam indicado que a ferramenta desenvolvida apresenta resultados satisfatórios, condizentes 
com resultados obtidos manualmente utilizando a formulação proposta pela DNV-RP-F105. 
Neste trabalho, prossegue-se com estudos nessa linha, implementando em um programa codificado em Fortran os cálculos de parâmetros de resposta 
de um trecho de tubulação sujeito a ações de VIV; acrescentando novos critérios propostos na DNV-RP-F105, e ilustrando a incorporação do programa 
na ferramenta de otimização de rotas de dutos denominada OtimRota. 

9:30 - 9:45 1677 

Simulação Dinâmica do Comportamento de Sistemas Flutuantes para Produção de Petróleo Offshore por 
Modelos Equivalentes Simplificados 
FELIPE ABREU MAZZEI 
FABRICIO NOGUEIRA CORREA / BRENO PINHEIRO JACOB 

Resumo 

A importância econômica do petróleo incentivou o avanço da tecnologia de exploração de combustíveis fósseis no mar, e com a evolução da prospecção 
de petróleo em lâminas d'água profundas foram desenvolvidos diversos sistemas flutuantes offshore para exploração, produção ou armazenamento de 
petróleo. 
Tais sistemas são baseados em plataformas flutuantes, mantidas em posição por sistemas de ancoragem, e conectadas a risers para atender 
satisfatoriamente aos requisitos essenciais de explotação. 
A utilização de sistemas offshore cada vez mais complexos tornou necessária a utilização de métodos computacionais avançados para a análise dinâmica 
dos diversos componentes do sistema. Neste trabalho serão utilizados métodos de integração do domínio do tempo para a análise de vibrações em 
modelos massa-mola-amortecedor que representam as principais características físicas do sistema offshore a ser estudado. 
Entre os objetivos deste projeto de pesquisa, destaca-se a implementação de métodos de integração numérica no domínio do tempo, visando à análise 
de vibrações em sistemas offshore e auxiliando na compreensão do comportamento dinâmico desses sistemas através de modelos expeditos com um ou 
vários graus de liberdade. Os métodos numéricos desenvolvidos foram aplicados para a simulação de casos típicos de sistemas offshore, gerando 
resultados que foram comparados com um programa de análise acoplada que envolve modelos mais complexos, desenvolvido pelo LAMCSO - Lab. de 
Métodos Computacionais e Sistemas Offshore, PEC/COPPE, em parceria com a Petrobras. 
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03/10/2012 Sala A-205 

Sessão: Computação e Tecnologias da Informação 

08:30 – 09:30h 

Coordenadores: Fernando Pereira Duda  

                              Antonio Carlos Fernandes 

                              Ricardo Tadeu Lopes 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 4055 
Gerência remota de comutadores por software Open vSwitch 
IGOR DRUMMOND ALVARENGA 
OTTO CARLOS MUNIZ BANDEIRA DUARTE 

Resumo 

As técnicas de virtualização de redes de computadores são fundamentais para experimentação de novas arquiteturas para a Internet, constituindo uma 
possível solução pluralista para a Internet do futuro [1]. Dentre as diferentes plataformas de virtualização existentes, Xen e OpenFlow têm particular 
sucesso na comunidade científica. A primeira é responsável pela virtualização de máquina, enquanto a segunda é responsável por virtualização de fluxos. 
Contudo, a criação de redes de testes baseadas nessas plataformas ainda apresenta desafios, como a criação e gerenciamento de redes virtuais [2]. 
O Grupo de Teleinformática e Automação (GTA - UFRJ) propõe e desenvolve uma rede de testes interuniversitária baseada em Xen e OpenFlow, bem 
como um conjunto de ferramentas que simplificam sua gerência [3]. Esta rede utiliza o comutador por software Open vSwitch como como infraestrutura 
de conexão, já que esta solução implementa a virtualização de fluxos com OpenFlow [4]. 
Este trabalho propõe uma ferramenta baseada em uma interface web, capaz de gerenciar fluxos na rede, exibir a topologia e árvore cobertura da rede 
Open vSwitch, criar e gerenciar múltiplas redes virtuais entre máquinas virtuais Xen, coletar e exibir estatísticas referentes ao processamento, memória 
e uso de rede de cada máquina física, virtual e dos elementos de interconexão. 
A ferramenta proposta é específica para criação e gerenciamento de redes virtuais, enquanto a maioria das ferramentas existentes são voltadas para 
consolidação de servidores e, portanto, gerenciam servidores em máquinas virtuais. São apresentados resultados de análise de desempenho da 
ferramenta em diferentes cenários de interconexão, que incluem resultados de tempo de reconfiguração e de desempenho de redes virtuais. 
[1] Moreira, M., Fernandes, N., Costa, L., e Duarte, O. (2009). Internet do futuro: Um novo horizonte. Minicursos do Simpósio Brasileiro de Redes de 
Computadores-SBRC 2009, pages 1-59. 
[2] Mattos, D. M. F., Fernandes, N. C., da Costa, V. T., Cardoso, L. P., Campista, M. E. M., Costa, L. H. M. K., e Duarte, O. C. M. B. (2011b). OMNI: 
OpenFlow MaNagement infrastructure. In 2011 International Conference on the Network of the Future (NoF'11), pages 52-56, Paris, France. 
[3] Mattos, D.M.F., Mauricio, L.H., Cardoso, L.P., Alvarenga, I.D, Ferraz, L.H.G. e Duarte, O.C.M.B. - "Uma Rede de Testes Interuniversitária a com Técnicas 
de Virtualização Híbridas", in Salão de Ferramentas do XXX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC, Ouro Preto, 
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MG, Brazil, 2012. 
[4] Pfaff, B., Pettit, J., Koponen, T., Amidon, K., Casado, M., e Shenker, S. (2009). Extending networking into the virtualization layer. Proceedings of the 
8th ACM Workshop on Hot Topics in Networks (HotNets-VIII), New York City, New York, 2009. 

8:45 - 9:00 1414 
Desenvolvimento de aplicativo de localização de ônibus em uma rede tolerante a atrasos e desconexões 
FÁBIO OLIVEIRA BAPTISTA DA SILVA / VITOR BORGES COUTINHO DA SILVA 
MIGUEL ELIAS MITRE CAMPISTA / LUIS HENRIQUE MACIEL KOSMALSKI COSTA 

Resumo 

A crescente demanda de acesso à Internet impulsiona a criação de novas formas de roteamento nas redes de acesso, como é o caso das redes tolerantes 
a atrasos e desconexões (Delay/Disruption Tolerant Networks - DTNs) [1, 2]. Uma rede DTN realiza comutação de mensagens e armazenamento 
persistente dos dados nó a nó, ou seja, cada nó da rede deve ser capaz de receber e armazenar mensagens completas até que seja possível encaminhá-
las. 
Este trabalho tem como objetivo a criação de um aplicativo para localização de veículos (inicialmente para ônibus) que funcione dentro de um cenário 
de rede DTN infraestruturado ou híbrido, já que combina nós fixos e móveis. 
O cenário empregado possui três tipos de nós DTN: a estação central, os nós fixos (roteadores em paradas de ônibus) e os nós móveis no interior dos 
ônibus. Para construção de um cenário inicial, é necessário pelo menos, três nós fixos, dois nós móveis e uma central, para que a central possa localizar 
os ônibus que se movem ao longo dos nós fixos. 
Os nós DTN possuem diferentes formas de roteamento. No cenário deste trabalho, são usadas duas formas dependendo do nó em questão: o 
roteamento estático da central até os nós fixos, já que a central conhece todos os nós fixos de antemão, e o roteamento epidêmico entre os nós fixos e 
móveis, já que os nós DTN descobrem seus vizinhos de forma dinâmica. 
A operação do aplicativo de localização é divida em duas etapas principais: apresentação e confirmação. A apresentação consiste no envio de 
informações do ônibus (identificação do ônibus, do fixo ao qual o ônibus está associado e a hora) para a central cada vez que o ônibus se associar a um 
fixo. 
A confirmação é enviada no sentido inverso. A central prevê os nós fixos mais próximos ao ônibus e envia a esses nós uma mensagem. Em cada uma das 
mensagens é inserida uma indicação, para que o nó fixo seja capaz de identificar para qual ônibus a mensagem se destina. Logo, cabe ao nó fixo 
encaminhá-la de forma epidêmica a todos os vizinhos a fim de chegar ao ônibus. 
Espera-se com a aplicação proposta a redução do fluxo de dados na rede, assim como, uma diminuição no número de replicações feitas pelo cenário na 
comunicação da central com os ônibus. O desempenho do aplicativo, o fluxo e o número de replicações serão testados em laboratório, em um cenário 
de testes, e poderá ser avaliado em um cenário real em construção dentro da própria UFRJ, tendo como primeiro ponto fixo, o ponto de ônibus do 
prédio de letras, aonde já se encontra um protótipo. 
Referências: 
[1] Oliveira, C. T., Moreira, M. D. D., Rubinstein, M. G., Costa, L. H. M. K., e Duarte, O. C. M. B. - Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões, em 
Minicursos do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC, Capítulo 5, pp. 203-256, Belém, PA, Brasil, maio de 2007. 
[2] Cerf, V., Burleigh, S., Hooke, A., Torgerson, L., Durst, R., Scott, K., Fall, K. e Weiss, H. - Delay-Tolerant Networking Architecture, RFC 4838, abril de 
2007. 

9:00 - 9:15 2076 
Implementação de um Sistema de Monitoramento Colaborativo de Trânsito utilizando Redes IEEE 802.11 
em Cidades Inteligentes 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

104 

 

IGOR MACEDO QUINTANILHA 
LUIS HENRIQUE MACIEL KOSMALSKI COSTA / JOSÉ GERALDO RIBEIRO JUNIOR 

Resumo 

Este projeto visa a implementação de um sistema de monitoramento de trânsito utilizando redes IEEE 802.11, para a difusão rápida e com menor custo 
das condições das vias. Optou-se pelo uso desta tecnologia de rede sem-fio para o monitoramento, pois tem como grandes vantagens o baixo consumo 
energético, o grande número de usuários que utilizam smartphones e o crescente número de projetos que oferecem acesso à Internet em áreas urbanas 
utilizando o padrão IEEE 802.11. 
O sistema de monitoramento colaborativo de trânsito implementado, detecta a movimentação dos veículos utilizando apenas informações já disponíveis 
na rede, os quadros de sonda do padrão IEEE 802.11. Já a propagação da tabela com as condições de trânsito utiliza uma conexão UDP (User Datagram 
Protocol) entre cliente e ponto de acesso. Como se trata de uma rede de monitoramento colaborativa há a necessidade de executar uma aplicação tanto 
no cliente quanto nos pontos de acessos para a propagação correta dos dados. É da aplicação do cliente a responsabilidade de receber, processar, 
propagar as informações e atualizar as tabelas de condição de trânsito existentes nos veículos e nos pontos de acesso. A transmissão da condição da via 
para a central, caso esta exista, é responsabilidade da aplicação do ponto de acesso. 
O primeiro problema apontado pelo grupo de pesquisa foi o desenvolvimento de uma interface web amigável. Para a solução deste problema optou-se o 
uso de uma API (Application Programming Interface) pela facilidade no manuseio e manutenção. A API escolhida foi a do Google Maps por possuir a 
maior comunidade, atualizações periódicas e melhor precisão em seus mapas. Utilizando o serviço de direções e de polilinhas desta API foi possível junto 
com PHP, MySQL, Javascript, apresentar ao usuário as condições de trânsito em um mapa mostrando linhas vermelhas, amarelas e verdes, para as 
condições boas, médias e ruins de trânsito, respectivamente. 
Outros desafios até o momento foram: determinar se há tráfego, pois os pontos de acesso não podem tratar da mesma forma o fluxo de carros parados 
em um engarrafamento e o momento que não existem carros na via e como realizar o sincronismo dos relógios de diferentes locais. 
O atual estágio do projeto está em desenvolver uma solução para o sincronismo e a dispersão das tabelas de trânsito entre pontos de acessos e clientes, 
fazendo o uso de quatro rotinas no servidor: detecção de novo cliente, envio das condições de trânsito, recebimento da tabela atualizada, envio dos 
dados para o servidor. No cliente, as rotinas são: envio de requisição para o ponto de acesso, calcular velocidade no trecho, receber tabela do ponto de 
acesso, atualizar e enviar as diferenças de dados para o ponto de acesso. 

9:15 - 9:30 2652 
Rede Interuniversitária de Testes para a Internet do Futuro 
LUCAS HENRIQUE MAURICIO 
OTTO CARLOS MUNIZ BANDEIRA DUARTE 

Resumo 

A virtualização de redes de computadores é fundamental para a experimentação de novas arquiteturas para a Internet [1]. Dentre as técnicas de maior 
sucesso, podem-se citar o Xen e o OpenFlow. O Xen [2] é uma ferramenta de virtualização dos recursos de computadores que permite a criação de 
roteadores virtuais de baixo custo. O OpenFlow [3] permite a virtualização de fluxos de forma isolada e oferece maior programabilidade a rede. 
As redes virtuais têm como principal desafio o seu controle. Para isso o GTA desenvolveu duas ferramentas de controle e gerência, o VNEXT [4] e o OMNI 
[5]. Com a união dessas duas ferramentas, torna-se possível a gerência de redes virtuais híbridas, baseadas nas tecnologias Xen e OpenFlow. 
Este trabalho propõe uma rede de testes interuniversitária que ofereça facilidade no gerenciamento e na interligação entre as universidades para que 
ela possa ser usada em testes para o desenvolvimento de propostas para a Internet do Futuro. As ilhas de testes são constituídas de computadores 
pessoais de baixo custo onde são executadas as ferramentas OMNI e VNEXT para virtualizar a rede. As ilhas são geograficamente distribuídas, então há a 
necessidade de interligá-las através da Internet utilizando redes virtuais privadas (VPNs) e túneis GRE. Com a rede de testes é possível criar, destruir e 
migrar elementos virtuais, assim como garantir isolamento e provimento de qualidade de serviço (QoS) entre as diversas redes virtuais. 
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Referências: 
[1] Moreira, M.D.D., Fernandes, N.C., Costa, L.H.M.K. e Duarte, O.C.M.B. - Internet do Futuro: Um Novo Horizonte, em Minicursos do Simpósio Brasileiro 
de Redes de Computadores - SBRC, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2009 
[2] N. Egi, A. Greenhalgh, M. Handley, M. Hoerdt, L. Mathy, and T. Schooley.- Evaluating Xen for router virtualization. ICCCN, 2007 
[3] McKeown, N., Anderson, T., Balakrishnan, H., Parulkar, G., Peterson, L., Rexford, J., Shenker, S., e Turner, J. Openflow: Enabling innovation in campus 
networks. ACM SIGCOMM Computer Communication, 2008 
[4] Moraes, I.M., Pisa, P.S., Carvalho, H.E.T., Alves, R.S., Ferraz, L.H.G., Ferreira, T.N., Couto, R.S., da Silva Neto, D.J., da Costa, V.P., Lage, R.A., dos Santos, 
L.V., Fernandes, N.C., Campista, M.E.M., Costa, L.H.M.K. e Duarte, O.C.M.B. - VNEXT: Uma Ferramenta de Controle e Gerenciamento para Redes Virtuais 
Baseadas em Xen, publicado no Salão de Ferramentas do XXIX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC, Campo 
Grande, MS, Brasil, 2011 
[5] Mattos, D.M.F., Fernandes, N.C., Cardoso, L.P., da Costa, V.T, Mauricio, L.H., Barretto, F.P.B.M., Portella, A.Y., Moraes, I.M., Campista, M.E.M., Costa, 
L.H.M.K. e Duarte, O.C.M.B. - OMNI: Uma Ferramenta para Gerenciamento Autônomo de Redes OpenFlow, em Salão de Ferramentas do XXIX Simpósio 
Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC, Campo Grande, MS, Brasil, 2011 
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03/10/2012 Sala A-206 

Sessão: Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva 

08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Luis Henrique Maciel Kosmalski Costa  

                              Jules Ghislain Slama  

                              Roberto Machado Correa 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 620 
Redução de Vibrações de Lajes 
VANESSA COUTINHO SILVA 
CARLOS MAGLUTA / NEY ROITMAN / PAULA FARENCENA VIERO 

Resumo 

Hoje em dia devido ao emprego de novas técnicas e materiais, encontram-se cada vez mais estruturas esbeltas, e com isso mais flexíveis, ou seja, mais 
propícias a oscilações. Portanto, vem sendo estudado há algum tempo formas de reduzir essas vibrações, e este é o principal objetivo desta pesquisa: 
buscar meios para reduzir vibrações excessivas, através de diversos dispositivos entre eles o aumento do amortecimento dessas estruturas e com isso 
obtendo uma estrutura mais segura e confortável para sua utilização. 
Para desenvolvimento desta pesquisa, foi projetada e construída, no Laboratório de Estruturas da COPPE/UFRJ, uma laje que permitirá verificar uma 
metodologia para a redução dos níveis de vibrações que considera a aplicação de uma força de compressão distribuída uniformemente no plano da 
placa. Este procedimento impõe um efeito de não linearidade à estrutura conduzindo a uma redução dos níveis de vibrações. 
A estrutura é composta por uma placa de alumínio com 5mm de espessura e dimensões 1,78x2,28m encaixada nas bordas por perfil U de aço, onde são 
fixados parafusos em toda a sua extensão, representando os apoios. Esta placa será submetida a forças de compressão de diferentes intensidades pela 
tração de cabos de aço fixados por cantoneiras. 
Inicialmente considerou-se a placa como bi-engastada através do ajuste dos parafusos ao longo da menor dimensão. A placa foi instrumentada com 
acelerômetros e aplicaram-se pequenos impactos na estrutura. Estes testes possibilitaram a identificação das frequências naturais da placa. 
A modelagem numérica foi realizada através do programa Ansys, onde se definiu a geometria da placa assim como suas propriedades e seus apoios. 
A primeira análise realizada foi a Modal para a placa bi-engastada através da qual foram obtidas as frequências naturais da estrutura e seus respectivos 
modos de vibração. Também foram realizados testes e modelagem para a estrutura engastada em todas as extremidades. 
Na segunda etapa, foram aplicadas cargas axiais de compressão à placa pela tração dos cabos de aço fixados por cantoneiras na placa. Uma comparação 
dos resultados experimentais com os numéricos mostrou que havia discrepância entre eles, tornando-se necessário rever os critérios adotados na 
modelagem numérica. 
Atualmente, estão sendo realizados diversos estudos e testes numéricos para que se possam definir as possíveis causas dessas divergências. A primeira 
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consideração que está sendo feita é uma análise dinâmica não linear. 
Os resultados obtidos desta pesquisa poderão ser utilizados na otimização de estruturas existentes e naquelas que venham a ser construídas, tanto sob 
o aspecto de conforto humano, quanto de segurança. 

8:45 - 9:00 250 

Análise do desempenho acústico em unidade habitacional de médio/alto padrão com base nos requisitos 
da norma nbr15575 
ANÁLIA TORRES MARTINS / MARCELA RODRIGUES POTTING/ BRUNA MOREIRA SERRA DE SOUSA 
ELAINE GARRIDO VAZQUEZ/ LUIS OTAVIO COCITO DE ARAUJO 

Resumo 

Um fator de grande destaque para o setor da construção civil, em relação a exposições de opiniões e ao investimento no desenvolvimento de estudos 
em torno do desempenho das edificações foi o lançamento, em maio de 2008, da norma de desempenho NBR 15575 - Edifícios Habitacionais de até 
cinco pavimentos. A norma de desempenho brasileira vem passando por um processo de revisão e sua exigibilidade foi prorrogada para início de 2013. 
Entre os itens responsáveis pela prorrogação estão a questão de conforto térmico e acústico, a questão também da vida útil de projeto e a escassez de 
laboratórios e profissionais qualificados para realização de ensaios. Construtoras, sindicatos e pesquisadores têm buscado abordar os pontos positivos, 
negativos, benefícios e dificuldades trazidos pela norma de desempenho, buscando desenvolver propostas que se adequem as novas exigências, para 
efetiva implementação da norma. 
Este trabalho de pesquisa surgiu através da parceria de uma empresa do ramo da construção civil com professores e alunos da UFRJ. Apesar da norma 
exigir a adequação em diversos requisitos, o tema do estudo foi direcionado para o desempenho acústico. Na NBR 15.575 esta temática encontra-se 
dividida em três principais elementos construtivos: pisos, cobertura e vedações verticais. 
A pesquisa tem como objetivo abordar de maneira mais clara e objetiva as premissas estabelecidas pela norma, na parte de desempenho acústico, 
através da elaboração de um procedimento de ensaio de campo para os três principais elementos construtivos. Também é escopo da pesquisa a 
aplicação deste procedimento em um estudo de caso, com medição in loco, em uma unidade habitacional de médio/alto padrão, para a análise do 
desempenho acústico, com a aferição dos requisitos que constam na norma de desempenho. Os resultados obtidos foram comparados com os 
parâmetros descritos, a fim de verificar se o empreendimento está conforme ou não. 
Utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica onde as fontes de referência, foram as normas nacionais e internacionais, artigos, teses de 
mestrado e doutorado, trabalhos publicados sobre o assunto por entidades conceituadas, tais como o CIB e o IPT. O sindicato da construção, o 
SindusCon, também foi uma importante referência de pesquisa para a elaboração do trabalho. 
Espera-se que os resultados desta pesquisa possam facilitar a aplicação da norma na parte de desempenho acústico nas edificações e demonstrar a 
importância da sua aplicação no Brasil para a evolução do setor. 

9:00 - 9:15 248 

Influência dos planos de retirada do escoramento remanescente nas deformações das lajes de concreto 
armado 
LINEKER BIS HOFFMANN / LUCAS ZURLI MONTEIRO / PEDRO VINICIUS MOREIRA MONTEIRO/ THIAGO SOUZA DE LIMA 
LUIS OTAVIO COCITO DE ARAUJO / ELAINE GARRIDO VAZQUEZ 

Resumo 

A aceleração do crescimento da indústria da construção civil tem instigado o surgimento de novos processos e métodos construtivos voltados à 
otimização dos prazos na execução de obras de construção. A antecipação de etapas construtivas, sem as devidas análises, tem provocado certa 
apreensão do setor. Em se tratando das estruturas de concreto armado, as conseqüências podem se repercutir no desempenho da mesma, bem como 
no dos demais subsistemas que se apresentem na sua interface. 
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Este trabalho voltou-se a uma das etapas do processo de produção de estruturas de concreto armado que carece, ainda, de avaliações pormenorizadas, 
qual seja, o posicionamento e retirada dos escoramentos remanescentes. Objetivou, portanto, analisar a validade das prescrições para retirada do 
escoramento remanescente adotadas por uma construtora atuante em todo o território brasileiro. Através de mensurações em campo, orientadas por 
um procedimento previamente definido, foram analisadas as deformações de um grupo de lajes idênticas, sujeitas a planos de retiradas de escoramento 
distintos. 
Confrontando-se os planos de retirada de escoramento com as deformações obtidas, poderão ser propostas novas orientações quanto à realização desta 
etapa, com o intuito final de mitigar as deformações excessivas das lajes estruturais, bem como de todos os seus impactos negativos decorrentes.  

9:15 - 9:30 623 
Caracterização de cargas dinâmicas geradas por atividades humanas 
SUELEN DE OLIVEIRA PAIXÃO 
CARLOS MAGLUTA / PAULA FARENCENA VIERO / NEY ROITMAN  

Resumo 

De um modo geral as estruturas civis atuais são projetadas para resistir a cargas estáticas. No entanto, em alguns casos, devem-se levar em conta os 
efeitos de cargas dinâmicas que podem ser geradas por atividades humanas, etc. O desejo de se obter estruturas mais esbeltas e flexíveis exige uma 
redução em suas frequências naturais tornado-as suscetíveis as cargas dinâmicas, pois essas freqüências podem se aproximar das de excitação. Portanto, 
é de grande importância a verificação do comportamento dinâmico das estruturas, bem como a descrição das cargas dinâmicas que atuam sobre elas. 
Estas cargas podem produzir elevados níveis de vibrações causando desconforto humano, além de pôr em risco a segurança da própria estrutura. 
O objetivo desta pesquisa é caracterizar as cargas dinâmicas geradas por atividades humanas do tipo andar. Este tipo de carregamento é preconizado 
por algumas normas técnicas internacionais, porém, em alguns casos, a aplicação dessas normas conduz a resultados distintos, o que sugere um estudo 
mais detalhado da aplicação destas normas. 
Nesta pesquisa foi utilizada um estrutura mista projetada e construída, com vigas metálicas em perfil I para as longarinas e transversinas e um tabuleiro 
em concreto armado com dimensões 12.20 m x 2.20 m x 0.10 m. Os apoios da estrutura são móveis de maneira a alterar a rigidez da mesma e, com isto, 
a sua freqüência natural. Desta forma, é possível avaliar como a interação entre o homem e a estrutura afeta o nível de carregamento. 
Foram realizadas análises teórica e numérica da estrutura, segundo uma modelagem adequada, visando estimar as suas frequências naturais em função 
do vão da plataforma e obter a resposta da estrutura, em qualquer ponto, ao se aplicar cargas harmônicas em diferentes posições. Além disto, foram 
realizados cálculos da aceleração máxima atuante na estrutura, estabelecidos pelas normas existentes, submetida a um fluxo contínuo de pedestres nas 
situações rígida e flexível. Após a avaliação do desempenho dinâmico da estrutura foram feitas as verificações de conforto segundo os critérios vigentes. 
Com os resultados concluiu-se que as normas e recomendações mais antigas são muito mais conservadoras do que as recentes metodologias, que 
conseguiram absorver as pesquisas mais modernas sobre o tema. 
Futuramente serão realizados testes com indivíduos caminhando sobre a estrutura mista para a descrição das cargas e posterior análise da interação 
homem-estrutura. 
Será também realizada a descrição matemática da carga humana baseada nas medições dos testes experimentais com indivíduos e a partir desta 
descrição gerar aleatoriamente uma proposta de carregamento da atividade andar e comparar com as preconizadas pelas normas técnicas existentes. 

9:30 - 9:45 249 
Novo modelo de projeto de produção para execução de edificações em alvenaria estrutural 
SABRINA TAVARES FERREIRA / THALES LIMA FERNANDES / RAUL LEONARDO G. DE A. MENEZES / LEONARDO BRETAS PEREIRA 
LUIS OTAVIO COCITO DE ARAUJO / ELAINE GARRIDO VAZQUEZ 

Resumo A escassez de mão de obra se coloca, atualmente, com um dos principais gargalos do setor de construção civil. Muitas empresas começam a tratar a 
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tecnologia construtiva em seus empreendimentos objetivando a proposição de sistemas, processos e métodos construtivos menos dependentes de mão 
de obra experiente. 
Dentre deste contexto é que se propõe este trabalho. Desenvolvido no âmbito de um projeto de pesquisa, que tem uma grande construtora brasileira 
como parceira, entendeu-se que um dos caminhos para mitigar o problema seria o de contar com quadros profissionais ingressos de outros setores 
produtivos. Para tanto, além de um programa de capacitação próprio, haveria a necessidade de projetos de produção capazes de serem facilmente 
compreendidos por uma mão de obra menos experimentada. 
Assim, este trabalho objetiva a proposição de um novo modelo de apresentação de projetos para produção, neste caso, específicos à execução de 
alvenaria estrutural. Após revisar a literatura e, tomando uma obra em execução como laboratório, propôs-se, aplicou-se e validou-se um novo modelo 
de projeto de produção. A eficácia na aplicação deste modelo pode ser verificada a partir dos prazos, qualidade e produtividade alcançados pela equipe, 
quando comparados os valores referenciais de mercado. 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

110 

 

 

03/10/2012 Sala A-201 

Sessão: Energias Renováveis 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Jose Miguel Bendrao Saldanha  

                              Ricardo Tadeu Lopes 

                              Antonio Carlos Fernandes 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 552 
Aspectos Técnicos e Econômicos de Projetos de Linhas de Transmissão Longas no Brasil 
MARIO GUERREIRO RIBEIRO 
ROBSON FRANCISCO DA SILVA DIAS 

Resumo 

A grande concorrência dos leilões de transmissão de energia implica em uma diminuição da receita anual das empresas ganhadoras dos mesmos. Assim 
o governo, que estipula através de estudos esta receita, acaba contratando um serviço mais barato. Ou seja, a eficiência técnica dos serviços prestados é 
um fator preponderante para que as empresas ganhadoras alcancem lucros satisfatórios neste ambiente de grande deságio dos leiloes, que por vezes 
chega a beirar a casa dos 40 %. Por este motivo os projetos de engenharia nesta área devem buscar um menor custo global possível, com o objetivo de 
uma maximização de lucro. Cada leilão tem sua particularidade e restrição à maneira como serão construídas as linhas e como as mesmas serão 
operadas. Mas em importantes leiloes recentes, a tecnologia que será empregada na construção das mesmas não foi especificada, o que deixa uma 
margem para a entrada de novas tecnologias e inovações. 
É neste contexto que o trabalho ´´Aspectos Técnicos e Econômicos de Projetos de Linhas de Transmissão Longas no Brasil´´ entra. Foram analisados 
durante os estudos, aspectos relativos a: custo de investimento; custo de perdas; riscos de variações de custo de investimentos e de perdas; prazos de 
execução; taxas de nacionalização; impacto ambiental; além de aspectos mecânicos de construção das estruturas das torres. São analisadas linhas de 
transmissão convencionais e linhas não-convencionais, tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua, baseando-se em rotinas 
computacionais desenvolvidas no software Mathematica. 
A principal contribuição desse trabalho é a comparação técnica e econômica de diversas soluções para transmissão em longas distâncias. Além da 
apresentação de uma metodologia para a desenvolvimentos das análises desses aspectos citados anteriormente. 
Referências: 
[1] C. Portela and M. C. Tavares, Modeling, simulation and optimization of transmission lines. Applicability and limitations of some used procedures, in 
IEEE PES T&D 2002 - Transmission and Distribution. São Paulo: IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers, 2002, pp. 1-38. 
[2] C. M. Portela and S. Gomes Jr., Analysis and optimization of non-conventional transmission trunks considering new technological possibilities, VI 
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SEPOPE - Symposium of Specialists in Electrical Operational and Expansion Planning, 1998. 
[3] E. H.Watanabe, M. Aredes, and C. Portela, Energy and Environment - Technologial Challenges for the Future. Tokyo, Japan: Springer-Verlag, 2001, ch. 
Electric Energy and Environment: Some Technological Challenges in Brazil, pp. 10-40. 39. 
[4] Aredes, M.; Dias, R.; Da Cunha De Aquino, A.F.; Portela, C.; Watanabe, E.; , Going the Distance, Industrial Electronics Magazine, IEEE , vol.5, no.1, 
pp.36-48, March 2011. 

10:15 - 10:30 226 
Projeto Aerodinâmico de Turbina Eólica 
AMANDA BRIGGS DA SILVA 
SU JIAN 

Resumo 

A energia eólica representa uma opção conhecida para geração de energia. É uma fonte renovável, limpa, capaz de gerar grande quantidade de potência 
elétrica com custos relativamente baixos, tanto em implementação quanto em manutenção. Outra vantagem é que a energia eólica não necessita de 
muito espaço, podendo dividir seus terrenos com agricultura e criação de gado, o ser implementada offshore. 
Turbinas eólicas são equipamentos utilizados para extrair a energia cinética 
do vento e transformá-la em energia elétrica. Para isso, o projeto aerodinâmico do rotor da turbina deve ser realizado de forma a maximizar sua 
eficiência.  
O trabalho proposto tem como objetivo projetar as pás do rotor de uma turbina eólica de eixo horizontal. Dados alguns parâmetros iniciais, como 
potência nominal desejada, velocidade estimada do vento, número de pás, entre outros, são calculadas a rotação atingida pela turbina, a geometria das 
pás, os esforços atuantes o rotor, com e sem inclusão de perdas, e as curvas de desempenho da turbina em condições normais de operação. 

10:30 - 10:45 3992 
Solução da Equação da Cinética Pontual Unidimensionalmente em Reatores Nucleares 
LUCAS GIEHL DE OLIVEIRA 
FERNANDO CARVALHO DA SILVA / AQUILINO SENRA MARTINEZ 

Resumo 

A humanidade se vê cada vez mais dependente da energia elétrica. Dessa crescente necessidade de energia vêm a busca por novas e melhores fontes. 
Fonte essas cada vez mais eficazes e baratas. Uma das alternativas energéticas mais famosas é a energia nuclear, que vêm ganhando espaço no mundo 
tanto por ser rentável quanto por ser um ícone de desenvolvimento tecnológico. A parte mais importante das plantas energéticas nucleares é o reator 
nuclear. Visando então,entender o funcionamento e poder assim aproveitar melhor essa fonte de energia, é necessário desenvolver modelos para 
explicar e monitorar o que ocorre dentro do reator de plantas energéticas nucleares. 
Um bom modelo para iniciar o estudo e entendimento dos reatores nucleares é o Time-Dependent 'Slab' Reactor. Um reator nuclear de comportamento 
regido pela equação de difusão de nêutrons , com apenas uma velocidade. Este modelo de reator é apenas teórico pois se trata de um reator 
unidimensional . Este modelo é útil por introduzir muitas dos conceitos da análise dos reatores nucleares uma vez que sua geometria contribui bastante 
para a solução da equação da difusão nêutrons. 
Nesse caso , a equação será unidimensional, portanto, pode ser resolvida analiticamente. Com a solução analítica podemos compreender melhor o fluxo 
de nêutrons dentro do reator. Assim, conseguimos quantizar e otimizar as quantidades de material dentro do reator a fim de produzir mais energia 
consumindo menos material nuclear. Com o consumo menor de material nuclear, o preço do kWh produzido pela planta diminui aumentando o lucro 
energético desta. Outro fator importante é a menor produção de rejeitos nucleares contribuindo assim menos para a poluição e diminuindo um grande 
estigma da indústria nuclear como um todo. 
O principal intuito desse trabalho é então desenvolver analiticamente a solução da equação de difusão de nêutrons unidimensional .Com os resultados 
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obtidos, compararemos estes com modelos numéricos para a solução dessa mesma equação e também da equação tridimensional da difusão de 
nêutrons. Depois de comparados, podemos determinar o quanto a equação da difusão unidimensional pode nos dizer sobre o reator nuclear e também 
o quão acurado é o modelo de reator que escolhemos para basear nossos estudos.  

10:45 - 11:00 4126 
Critérios preliminares de seleção de imagens SAR para aplicação em correntes de maré 
FERNANDA ALICE FERREIRA GONÇALVES 
RAFAEL MALHEIRO SILVA DO AMARAL FERREIRA / OTTO CORREA ROTUNNO FILHO 

Resumo 

Em virtude da crescente demanda energética mundial e em busca de medidas renováveis para mitigação dos impactos ambientais causados no processo 
de produção de energia, despertou-se o interesse na conversão da energia das correntes de maré para geração de eletricidade, sendo necessário um 
estudo rigoroso dos locais favoráveis a esse tipo de aproveitamento. 
A partir de imagens de radar de abertura sintética (SAR) é possível detectar o campo de correntes de maré e suas respectivas intensidades no instante 
de imageamento e assim avaliar o respectivo potencial energético do local. Atualmente existem duas técnicas emergentes de processamento de 
imagens SAR para este objetivo: Análise da anomalia de centróide Doppler e interferometria along-track SAR. Visto que a obtenção das correntes de 
maré é relativa apenas ao instante de imageamento, surge a necessidade de um monitoramento temporal considerando as revisitas do satélite, de 
forma a cobrir outros campos de corrente típicos de diferentes fases do ciclo de maré. O objetivo da pesquisa é desenvolver critérios com a finalidade de 
fazer prognósticos de correntes de maré para tomada de decisão no processo de aquisição de imagens SAR. O intuito é excluir situações de correntes de 
baixa intensidade que podem não ser detectadas pelo imageamento dos satélites. Foi selecionado como estudo de caso o rio Pará e a baía do Maracanã, 
para os quais foram desenvolvidos critérios de seleção das imagens de Radarsat-1 e Radarsat-2, sendo as primeiras disponíveis em acervo, enquanto as 
demais serão adquiridas em conformidade com o prognóstico de correntes mais intensas no horário de imageamento. 
A metodologia baseia-se primeiramente na previsão de marés, utilizando as constantes harmônicas de duas estações maregráficas, Belém e Salinópolis, 
obtidas através das fichas publicadas pela FEMAR. As estações selecionadas são aquelas que por sua posição geográfica melhor representavam o 
comportamento das marés no interior do rio Pará e na região costeira próxima a baía do Maracanã. Para previsão de correntes foi utilizado os dados 
resultantes da previsão de marés, correspondendo às variações do nível da maré em função do tempo. Deste modo, é possível identificar os momentos 
relativos às preamares diárias de cada estação. 
Com a ajuda das cartas de correntes de maré publicadas pela Marinha do Brasil, foi compatibilizado o horário em que foram adquiridas as imagens de 
Radarsat-1 e o horário previsto da passagem do satélite Radarsat-2, com a defasagem horária das correntes em relação a preamar local. Desse modo, 
para conclusão da pesquisa foi elaborado um ranking com três diferentes intervalos de intensidade de corrente, no qual imagens classificadas com 
maiores graus são mais favoráveis à aquisição. A posterior aplicação da técnica de detecção de correntes através das imagens de satélites SAR 
selecionadas possibilitará a elaboração de uma carta de corrente de maré, similar aquelas produzidas convencionalmente. 
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03/10/2012 Sala A-203 

Sessão: Novos Materiais 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Elcio Ribeiro Borges  

                              Claudinei De Souza Guimaraes  

                              Maria Helena Miguez Da Rocha Leao 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 862 
Membranas de Matriz Mista para Separação de Oxigênio 
BRUNO DA SILVA GONCALVES ALVES 
SANDRO EUGÊNIO DA SILVA / CRISTIANO PIACSEK BORGES / HELEN CONCEICAO FERRAZ 

Resumo 

Os processos tradicionais de produção de oxigênio a partir de ar atmosférico, destilação criogênica e PSA (Pressure-Swing-Adsorption), tem um gasto de 
energia muito elevado. Com o objetivo de reduzir o custo de produção de oxigênio, novos métodos de separação vêm sendo pesquisados. Uma das 
alternativas são os processos de separação de gases por membranas. Mas, para algumas separações as propriedades de transporte das membranas 
poliméricas não são suficientes. Por isso o desenvolvimento de novos materiais, como as membranas de matriz mista (MMM), vem sendo estudado. 
Essas membranas combinam propriedades de partículas inorgânicas e da matriz polimérica. As MMM com zeólitas combinam a seletividade e 
permeabilidade das zeólitas com o baixo custo e a facilidade de processamento das membranas poliméricas. Assim os objetivos deste trabalho são o 
preparo e a caracterização das propriedades morfológicas e de transporte (permeabilidade e seletividade) das MMM densas planas para separação de 
O2/N2. Investigou-se também a o preparo de membranas na forma de fibra oca. As MMM planas foram produzidas pela técnica de mistura de solução e 
posterior evaporação do solvente, onde como matriz polimérica foi utilizado o polímero poliuretana (PU) e zeólitas 4A e 5A. As membranas de fibra oca 
foram produzidas através do processo de precipitação por imersão utilizando extrusão tripla, utilizando PU para obtenção da pela densa e Poli(éter 
sulfona)(PES) para formação do suporte microporoso. Para caracterização morfológica utilizou-se a técnica de microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) e espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). A caracterização das propriedades de transporte das MMM foi realizada 
através de testes de permeação dos gases O2 e N2, puros. Através das fotomicrografias das MMM planas observou-se uma dispersão das partículas na 
matriz, porém houve formação de aglomerados e precipitação das partículas durante o processo de secagem. Fibras ocas compostas de PU sobre o 
suporte poroso de PES foram obtidas com sucesso. Observou-se uma boa adesão entre a pele e o suporte. Através do FTIR identificou-se o tipo de 
interação entre o polímero e a partícula. Nos testes de permeação de gases verificou-se um aumento máximo de 76% no valor da seletividade 
relativamente à membrana de PU pura, porém sem aumento expressivo na permeabilidade de O2. Os valores de permeabilidade encontrados nas MMM 
foram de 0,6-1,2 Barrer para N2 e 3,0-4,3 Barrer para O2. As fibras ocas preparadas não apresentaram seletividade, evidenciando a presença de defeitos 
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na estrutura das membranas utilizadas. Estratégias para melhorar o desempenho destas membranas estão sendo investigadas. 

10:15 - 10:30 151 
Ensaios experimentais em componentes estruturais de um modelo de ponte em material compósito 
ARTHUR PEIXOTO CURI 
ANA MARIA ABREU JORGE TEIXEIRA /  MICHELE SCHUBERT PFEIL 

Resumo 

Materiais compósitos de matriz polimérica reforçados com fibras possuem excelente relação resistência mecânica por unidade de peso específico, 
resistência à corrosão e resistência à fadiga; desse modo, atendem a características essenciais às pontes de emergência, como facilidade de transporte, 
tempo reduzido de montagem e desmontagem, durabilidade e pouca manutenção. 
O projeto de Ponte desmontável em material compósito de fibra de vidro, desenvolvido no Laboratório de Estruturas e Materiais da COPPE, foi iniciado 
na tese de doutorado da eng. Ana Maria Teixeira (2007) e tem sido testado e aprimorado desde então. Trata-se de uma estrutura modular com vão de 
até 30m e capaz de suportar carregamento de até 250 kN, composta por duas vigas treliçadas, transversinas e sistemas de contenção lateral. Análises do 
comportamento da ponte já foram feitas através de ensaios experimentais em componentes estruturais e em modelo reduzido na escala de 1:2,3. Os 
perfis pultrudados de fibra de vidro utilizados na construção do modelo foram submetidos a ensaios de queima e de resistência à compressão centrada e 
seus resultados contribuíram para o acervo de dados a respeito do material, com valores de fração volumétrica de fibras, de módulo de elasticidade e 
tensões de ruptura. Ensaios foram realizados também em amostras da liga de alumínio utilizada na produção dos nós, assim como em modelo reduzido 
da treliça completa. 
Os resultados experimentais foram comparados aos valores encontrados na literatura e aos calculados segundo a Regra das Misturas. Alguns dos valores 
não conferiram e observou-se que os resultados discrepantes estão relacionados a diferentes modos de ruptura do material. Nos corpos de prova, 
qualquer excentricidade na aplicação das cargas de compressão provoca tensões de cisalhamento, às quais o perfil pultrudado não oferece grande 
resistência, levando o perfil a uma ruptura no sentido longitudinal. Ainda assim, no ensaio da treliça completa, a carga de ruptura superou os valores 
obtidos anteriormente, demonstrando que as adaptações contribuíram para o desempenho da estrutura. 
Com as informações acumuladas experimentalmente pode-se identificar melhorias necessárias para eventual produção e uso efetivo da ponte 
desmontável, ou mesmo na concepção de sistemas estruturais semelhantes que utilizem o material compósito de matriz polimérica reforçado com 
fibras. 
REFERÊNCIAS: 
TEIXEIRA, Ana Maria Abreu Jorge, 2007; Ponte Desmontável em Material Compósito de Fibra de Vidro, Tese de Doutorado, Programa de Engenharia 
Civil, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 
PFEIL, M. S., TEIXEIRA, A.M.A.J., BATTISTA, R.C.; Experimental Tests on GFRP Truss Modules for Dismountable Bridges, Composite Structures 89 (2009), 
70-76, Elsevier. 
KELLER, Thomas, 2003; Use of Fibre Reinforced Polymers in Bridge Construction, Structural Engineering Documents, IABSE. 
BODIG, Jozsef, JAYNE, Benjamin A., 1982; Mechanics of Wood and Wood Composites, Van Nostrand Reinhold Company. 

10:30 - 10:45 1782 
Envelhecimento de fluorelastômero em biodiesel 
TAIS PEREIRA DE LEMOS 
MARYSILVIA FERREIRA DA COSTA / LUIZA MARIA SIQUEIRA SANCIER OLIVEIRA / ANTONIO FRANCISCO JUNIOR 

Resumo 
Fluorelastômeros são materiais que se destacam por suas propriedades de resistência a altas temperaturas (quando comparado aos elastômeros não 
fluorados), resistência química, à inflamabilidade, à óleos e solventes derivados do petróleo, dentre outros. Deste modo, esses elastômeros são 
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projetados para que possam vedar e resistir com segurança às condições de funcionamento dos conjuntos onde são aplicados. 
Há vários tipos de fluorelastômeros e o que os diferencia, entre outros parâmetros, é o teor de flúor contido em suas cadeias. À medida em que se 
aumenta esse teor é possível aumentar a resistência química do polímero, porém com comprometimento de algumas propriedades como, por exemplo, 
a resistência à flexão em baixas temperaturas e aumento da deformação permanente à compressão. 
O objetivo deste trabalho é analisar a variação de certas propriedades mecânicas de um tipo de elastômero fluorado (Viton - ) quando em contato com 
biodiesel. Para isso, os elastômeros, na forma de mantas, serão previamente cortados na geometria desejada (discos e dogbone) de acordo com a 
normas específicas para cada ensaios (ISO 37 e ISO 11346). Posteriormente os materiais serão imersos em biodiesel de soja (B5, B20 e B100), utilizando-
se frascos de vidro especialmente fabricados para essa finalidade, que serão mantidos a temperatura de 35°C em banho Maria. Os materiais serão 
retirados após períodos de 5, 15, 45 e 90 dias. Serão então avaliados quanto à variação de massa (em balança analítica Gehaka AG-200), tração e 
compressão (Instron 5582) e compressão contínua (contínuos compression set) (Elastocon) em temperatura de 120, 140, 160, 180°C. 
Referências: 
http://www.biodieselbr.com/biodiesel/definicao/o-que-e-biodiesel.htm, acessado em 14/05/2012 
http://amigonerd.net/trabalho/14630-tecnologia-de-obtencao-dos-elastomeros, acessado em 14/05/2012 
http://www.borrachaatual.com.br/materiatecnica/29/materia_tecnica_29c.pdf, acessado em 14/05/2012 

10:45 - 11:00 1717 
Estudo de Modificadores de Asfalto: Montmorilonita 
MIEKA ARAO 
LAURA MARIA GORETTI DA MOTTA / SANDRA ODA 

Resumo 

O número de veículos nas vias vem aumentando cada vez mais, o que demanda maior resistência do pavimento, porém, os projetos inadequados e mal 
executados favorecem o surgimento de defeitos como a fadiga e a deformação permanente. A modificação de ligantes tem como objetivo a melhoria 
das propriedades mecânicas das misturas asfálticas. O material estudado é a OMMT (montmorilonita organofílica, hidrofóbica ou modificada). Esse 
material é um argilo-mineral que tem sido muito estudado na área da nanotecnologia, com a modificação de nano compósitos, e foram encontrados 
resultados significativos nas propriedades reológicas de produtos como pneus e polímeros. A pesquisa é dividida em duas partes: a primeira consiste na 
adição de 3% de montmorilonita, em massa, no ligante 50/70 da Refinaria Duque de Caxias, fazendo os ensaios reológicos no ligante puro e modificado e 
comparando os resultados; a segunda parte é composta pela compactação dos corpos de prova com os dois tipos de ligantes para avaliar os resultados 
dos ensaios mecânicos. Até o presente momento foi realizada apenas a primeira parte. Foram feitos os ensaios reológicos de Penetração, Ponto de 
Amolecimento, Viscosidade Brookfield, Separação de Fase e Recuperação Elástica. A partir dos resultados encontrados, podemos concluir que o ligante 
modificado é do tipo 30/45, sua temperatura de Ponto de Amolecimento diminuiu e é mais viscoso. Assim, na próxima parte, será necessário fazer a 
compactação dos corpos de prova com esses dois tipos de ligantes para chegar a uma conclusão mais detalhada. 
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03/10/2012 Sala A-204 

Sessão: Petróleo e Gás Natural 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Jose De Jesus Rivero Oliva  

                               Marcos Vicente De Brito Moreira  

                               Maria Alice Zarur Coelho 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 406 
Modelagem de uma intermitência severa para um escoamento bifásico em sistema submarino flowline-riser 
MÁRCIO BRUNO CASTRO PEREIRA 
SU JIAN / THEODORO ANTOUN NETTO 

Resumo 

Slug é um fenômeno comum que pode ocorrer em poços produtores de hidrocarbonetos, no caso em que o escoamento exista nos estados líquido e 
gasoso durante a produção do reservatório. Porém, no caso de slug severo, chamado neste trabalho de intermitência severa, a sua dimensão pode ser 
muito maior que nos slugs comuns. 
Tal fenômeno interrompe o estado de fluxo estacionário previamente estabelecido e modifica a vazão dos fluidos produzidos, alternando entre a 
produção de líquido e uma alta taxa de produção de gás. No caso em que um duto se encontra em um terreno submarino montanhoso, ou quando o 
pipeline se encontra inclinado negativamente em um sistema pipeline-riser offshore, pode-se dar início à formação do fenômeno de intermitência 
severa. Nesse caso, a parte mais baixa do pipeline acumula líquido, bloqueando a passagem de gás, o que leva a uma compressão do mesmo. 
A quantidade de líquido ao fim do pipeline aumenta, assim como no riser, já que há fluxo de líquido abaixo do gás bloqueado. Paralelamente, a pressão 
do gás bloqueado pelo líquido aumenta, à medida que mais gás proveniente da formação é incorporado à linha de produção, sem que haja escoamento 
desse gás. Quando a pressão do gás se torna superior à pressão hidrostática da coluna de líquido localizado no riser, o gás sobe, empurrando a coluna de 
líquido que se encontra à frente e aumentando a velocidade da fase líquida. Quando todo o gás alcança o separador, o riser se encontra preenchido 
completamente por líquido, e a pressão no pipeline atinge seu valor máximo. 
O objetivo desse trabalho é modelar matematicamente o fenômeno de intermitência severa, de forma a compreender melhor as variáveis relevantes 
para a formação de tal fenômeno. Adicionalmente, serão propostos e avaliados alguns métodos de remediação, de forma a controlar a formação da 
intermitência severa. 

10:15 - 10:30 1813 
Simulação Computacional e Análise por Elementos Finitos de Escoamentos em Tubos 
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DO AMARAL 
FERNANDO ALVES ROCHINHA 

Resumo O projeto consiste em analisar o perfil de deposição de partículas sólidas presentes em um fluido, na parede interna de uma tubulação, ao longo de um 
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escoamento. Para começar a trabalhar, foi necessário escolher um software computacional de simulação para modelar o problema. Após a definição do 
projeto e a familiarização com seus conceitos, houve um estudo explorando as funções do software de simulação de problemas multifísicos COMSOL 
(www.comsol.com). 
O programa apresenta dezessete módulos específicos para diversas áreas físicas diferentes. Para o nosso problema apenas seria necessário o módulo 
CFD (Computational Fluid Dynamics, ou, Dinâmica Computacional dos Fluidos), que simula diversos tipos de escoamento, compressível ou 
incompressível, laminar ou turbulento, entre outros. 
Para chegar a uma solução o COMSOL parte do Método dos Elementos Finitos (MEF) que consiste na divisão do domínio de integração em um número 
finito de pequenas regiões, transformando o problema contínuo em discreto. Essa divisão do domínio é denominada 'malha', que é composta de arestas 
e nós (pontos de interseção das arestas). Portanto, em nosso projeto devemos otimizar a malha para alcançar um resultado compatível com o problema, 
ou seja, com uma variação pequena em comparação ao método analítico, porém,de preferência, com um esforço computacional não tão grande. 

10:30 - 10:45 2698 
Modelagem Numérica da Formação de Cone de Água em Reservatórios de Petróleo 
RONNYMAXWELL SILVA GOMES DE SANTANA 
PAULO COUTO 

Resumo 

Durante o estágio de desenvolvimento dos campos de petróleo, a vazão de produção de petróleo pode ser controlada na cabeça do poço equipado, mas 
ela pode ser substancialmente afetada por uma série de fatores de controle mais difícil, dentre os quais, a formação de cones d'água. 
A água (por apresentar maior mobilidade do que o óleo) pode vir a se deslocar mais rapidamente do que este, invadindo a zona de canhoneados de óleo 
e alterando as vazões de produção de hidrocarbonetos a níveis reduzidos, ocasionando um maior esforço para contenção e destino da água produzida. 
O presente trabalho, em estágio inicial de desenvolvimento, tem por objetivo a análise da formação de cone d'água em um reservatório com forma de 
setor cilíndrico simplificado, modelado no software Mathematica. Partindo-se de um sistema bifásico óleo-água e usando o modelo Black-Oil, 
desenvolvem-se as soluções das equações que regem o fenômeno de deslocamento de fluidos em um reservatório. 
Com a modelagem numérica, pretende-se observar a formação do cone de água em algumas situações de vazão de produção e com os resultados 
obtidos pretende-se avaliar métodos para uma produção de óleo mais eficiente, como por exemplo, encontrar a posição mais vantajosa para se 
canhonear a região produtora dada a posição do contato óleo-água, a fim de tornar a produção mais eficiente, poupando gastos para cimentar e 
recompletar a região. 
Como o trabalho se iniciou a pouco tempo, espera-se como resultado para este ano a definição dos modelos matemático e físico, juntamente com a 
revisão bibliográfica sobre o tema para, então, no próximo ano, apresentar os resultados das simulações, compararando os resultados analíticos com 
dados experimentais para fins de verificação, validação e aperfeiçoamento do modelo e compreensão do problema.  

10:45 - 11:00 495 

Detecção de Falhas em Soldas Longitudinais Tubulares Através de Simulação por Ultrassom Utilizando o 
Software CIVA 
FABIO AUCAR FRANÇA 
JOAO MARCOS ALCOFORADO REBELLO / MARIANA BURROWES MOREIRA GUIMARAES 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo inicial o estudo, avaliação e aplicação do software de simulação computacional para ensaios não destrutivos por 
ultrassom convencional chamado CIVA®, com o intuito de planejar, monitorar e melhorar a confiabilidade da inspeção. Os ensaios não destrutivos, ou 
END, que são aplicados em soldas de costura em tubos cuja aplicação é o setor offshore, são regidos de acordo com requisitos técnicos da Report: DNV-
OS-F101 e da Norma: ISO 3183. Neste trabalho será estabelecida uma metodologia de utilização do software CIVA® de simulação computacional para 
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aplicação em soldas longitudinais realizadas pelo processo de Arco Submerso de modo que seja possível planejar uma nova inspeção com parâmetros 
otimizados fornecidos pelo software em questão. Como objetivo final, esse trabalho não visa substituir completamente o planejamento experimental 
pela simulação computacional, mas sim evidenciar a simulação como poderosa ferramenta quando se objetiva agilizar e aperfeiçoar a etapa de 
planejamento de inspeção. 
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03/10/2012 Sala A-205 

Sessão: Biotecnologia 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Cristina Tristao De Andrade  

                               José Luiz Neto  

                               Regina Celia Reis Nunes 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 383 

Propriedades de blendas de amido termoplástico/polietileno preparadas com diferenças na sequência de 
adição dos componentes 
MARIO JORGE MARQUES FIGUEIRA JUNIOR / MARWIN MACHAY INDIO DO BRASIL DO CARMO 
CRISTINA TRISTAO DE ANDRADE / WILLIAN HERMOGENES FERREIRA 

Resumo 

Os polietilenos representam 64% da produção dos plásticos sintéticos e são usados para a manufatura de embalagens, as quais são descartadas em 
tempo muito curto. Resistentes à ação de microrganismos, acumulam-se em aterros sanitários e na natureza. A taxa de degradação do polietileno é 
lenta, e pode variar de dez a trinta anos. Dentre as alternativas para minimizar o impacto ambiental, tem tido destaque o uso de materiais parcialmente 
biodegradáveis, desenvolvidos a partir da mistura compatibilizada com o amido. A principal razão para o desenvolvimento de pesquisas nessa área deve-
se ao fato de que, se o componente biodegradável está presente em quantidades suficientes, e se é removido por microrganismos, o componente 
sintético pode perder a sua integridade. Nesse trabalho, misturas de amido de milho (Corn Products) e de polietileno de baixa densidade (LDPE, 
Polietilenos União), na composição 70:30, foram preparadas por extrusão em presença de LDPE maleatado (Dow Brasil) e de 5% de montmorilonita 
organicamente modificada. Em todos os casos, pré-misturas amido/glicerol foram preparadas em misturador convencional, com o glicerol adicionado 
sempre no teor de 25%, em relação ao peso seco do amido. Como esperado, as propriedades mecânicas de todos os híbridos resultantes foram 
superiores àquelas do amido termoplástico, processado sob as mesmas condições. No entanto, as propriedades térmicas e as taxas de 
biodegradabilidade diferiram entre si, assim como a aparência dos filmes, ao final dos 120 dias dos testes de imersão em terra ativada com resíduos 
vegetais. 

10:15 - 10:30 3342 
Otimização Operacional de Fotobiorreator para Produção de Biomassa Algal 
MARIANA BITTAR / YURI PAIXAO DE ALMEIDA 
JOSE LUIZ DE MEDEIROS / OFELIA DE QUEIROZ FERNANDES ARAUJO / MARTA CRISTINA PICARDO 

Resumo 
busca por novas fontes energéticas tem se expandido na direção de biocombustíveis. A produção deste combustível renovável tem sido comumente 
proposta a partir de oleaginosas e seus bagaços. Contudo, por envolverem culturas agrícolas normalmente destinadas a alimentos, acabam gerando uma 
competição entre os mesmos. 
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Neste cenário, surgem as microalgas como matéria prima alternativa para a produção de biocombustíveis. Especificamente, o biodiesel derivado de 
microalgas apresenta como vantagens frente ao diesel de origem fóssil o armazenamento de energia solar como energia química via fotossíntese, o 
sequestro de CO2 decorrente deste armazenamento de energia solar produzindo biomassa, as microalgas apresentam altas taxas de crescimento 
quando comparadas com cultivo de oleaginosas, alta produtividade em uma gama diversificada de produtos. Somem-se a estes aspectos, o fato do 
cultivo de microalgas não representar agressão à biodiversidade e não sofrerem os efeitos de sazonalidade comuns a vegetais superiores. Também digno 
de destaque é o fato de, por crescerem em fotobiorreatores (ou lagoas) podem ser cultivadas em áreas inférteis e degradadas, e poderem usar água 
salobra, o que significa não competir com o uso industrial ou no consumo humano. 
Com e motivação de avançar tecnologicamente no emprego desta matéria prima na produção de energia renovável, o trabalho aborda a modelagem e 
otimização da operação de fotobiorreatores, expandindo modelo matemático de PACKER et al[1]. O modelo resultante foi submetido a otimização dos 
seus parâmetros para descrever o comportamento da microalga Isochrysis galbana, devido as suas altas concentrações de lipídios e facilidade de cultivo. 
O ambiente de desenvolvimento empregado foi o MATLAB 7.1 (The Mathworks Inc). Na sintonia do modelo, os perfis dinâmicos experimentais para 
variáveis como concentração de microalgas, nitrato, clorofila e lipídios foram empregados para regressão não linear dos parâmetros envolvidos nas 
equações diferenciais do modelo matemático proposto. O modelo responde a avariáveis de entrada como concentração de nitrato, intensidade 
luminosa e concentração de CO2 no gás alimentado. Como respostas, destacam-se a taxa de crescimento da microalga e a taxa de síntese de lipídios. A 
regressão não linear foi realizada com a minimização do somatório do resíduo quadrático entre as respostas experimentais e os valores calculados pelo 
modelo. Na otimização, foi empregada a função fminsearch do Toolbox de Otimização do MATLAB. 
O modelo calibrado aos dados experimentais foi empregado em algoritmo de otimização para maximizar a produtividade de lipídios, submetido a 
restrições de suprimento de CO2 e Nitrogênio. A ferramenta mostrou-se capaz de explorar as condições operacionais do fotobiorreator para maximizar 
os objetivos de produção. 

10:30 - 10:45 1131 
Otimização da produção de PHB por Bacillus sp. usando glicerol como fonte de carbono 
FELIPE ONÓRIO DA SILVA OLIVEIRA 
ARGIMIRO RESENDE SECCHI / EVARISTO CHALBAUD BISCAIA JUNIOR /  TITO LIVIO MOITINHO ALVES /  TAFAREL DE AVILA FERREIRA 

Resumo 

O poli(3-hidroxibutirato) (PHB) é um polímero biodegradável, biocompatível, com propriedades mecânicas similares ao polietileno e poliestireno. É 
acumulado em grânulos intracelulares por diversas bactérias, sendo sintetizado a partir de vários tipos de substrato. Para o microorganismo, ele tem a 
função de reserva energética e de carbono. 
Apesar das propriedades comercialmente e ambientalmente interessantes deste biopolímero, seu custo de produção é ainda relativamente elevado 
para que possa competir com o mercado de plásticos derivados do petróleo (1). Dentre os fatores importantes para a redução do custo de produção por 
via fermentativa, pode-se citar o preço do substrato usado, a concentração celular alcançada ao final do processo, e a razão entre a massa de PHB 
acumulado e a massa total de células obtida (2). 
O presente trabalho objetivou a produção otimizada do biopolímero em um biorreator em batelada alimentada utilizando a bactéria Bacillus sp., por 
possuir características interessantes para aplicação industrial, como tolerância a temperatura e pressão osmótica altas, o que significa que pequenos 
distúrbios nestas variáveis não geram grandes perturbações no processo, além de apresentar um rápido crescimento celular (3). Esse microorganismo é 
capaz de sintetizar PHB a partir de glicerol, um substrato potencialmente barato devido ao fato de ser produzido em grande escala como subproduto da 
produção de biodiesel. 
Foi selecionado da literatura um modelo matemático fenomenológico (3) e, após adaptado para descrever o processo em batelada, seus parâmetros 
foram estimados com o uso de dados experimentais. Foram quantificados no meio as concentrações de massa celular, glicerol, nitrogênio, PHB, oxigênio 
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dissolvido e pH ao longo das fermentações. Uma política de alimentação de substrato foi selecionada através de uma otimização dinâmica em malha 
aberta usando um algoritmo híbrido acoplando o método do enxame de partículas com o de Levenberg-Marquardt. Os dados obtidos 
experimentalmente foram comparados com os resultados do modelo e também comparados com a literatura, mostrando que é possível aumentar a 
produtividade de biopolímero com uma política ótima de alimentação de glicerol. 

10:45 - 11:00 1593 

Estudo da cinética de crescimento de Saccharomyces cerevisiae IM-UFRJ 51600 para minimização do meio 
rico YPD. 
BEATRIZ MARCI NEVES / VANESSA VICTOR FURTADO 
MARIANA MIGUEZ TARDELLI GARCIA / PRISCILLA FILOMENA FONSECA AMARAL 

Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a cinética de crescimento da levedura Saccharomyces cerevisiae IM-UFRJ 51600, cedida pelo Instituto de 
Microbiologia da UFRJ, em meio de cultivo YPD (Yeast Extract Peptone Dextrose: Extrato de lêvedo, 10 g/L; Peptona, 20 g/L; Glicose, 20 g/L), visando a 
redução de custo de produção do biocatalisador para obtenção de L-Phenylacetilcarbinol, um intermediário farmacêutico utilizado na produção de 
efedrinas. Foi escolhido o meio de cultivo YPD para a propagação do biocatalisador devido a sua riqueza em nutrientes e por ser um meio em que a 
levedura se adapta melhor (Miguez et al, 2003). A partir da composição de nutrientes do meio YPD, reduziram-se as concentrações das fontes de 
vitaminas e nitrogênio até não haver variação na cinética de crescimento celular. O crescimento celular foi realizado por 48 h, utilizando agitador 
rotatório (shaker) com agitação de 200 rpm à temperatura de 30 ºC . O crescimento celular e o consumo de substrato foram monitorados a cada 2 horas 
através de métodos espectrofotométricos: a biomassa por densidade ótica a 570 nm e seu valor convertido pra peso seco de célula por litro através de 
um fator pré-determinado e o substrato, a partir de uma alíquota livre de células (centrifugada) pelo método de glicose oxidase. As concentrações de 
peptona testadas foram: 10 g/L; 5 g/L; 2,5 g/L; e 0 g/L. Outras fontes de nitrogênio também foram testadas: sulfato de amônia e ureia, substituindo a 
peptona. A concentração mínima de peptona para o crescimento da cepa foi 2,5 g/L. Fixando a concentração de peptona em 2,5g/L, testou-se diferentes 
concentrações de extrato de levedo: 5 g/L e 2,5 g/L. A concentração de 5 g/L foi a concentração mínima de extrato de levedo. Em experimentos futuros 
serão realizadas alterações na fonte de glicose do meio, utilizando melaço, que tem um custo reduzido frente a glicose pura utilizada até então. Com 
estes resultados, conclui-se que foi possível minimizar as concentrações de peptona e extrato de levedo em oito e quatro vezes, respectivamente, 
reduzindo o custo do meio de cultivo.  
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03/10/2012 Sala A-206 

Sessão: Meio-ambiente e Gestão de Riscos 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Luiz Carlos Magalhães Palermo  

                               Jules Ghislain Slama  

                               Roberto Machado Correa 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 2829 

Estudo da descontaminação de mercúrio em efluentes hídricos utilizando adsorventes a base de fosfato de 
cálcio 
MARIANNE ZANON ZOTIN 
VERA MARIA MARTINS SALIM 

Resumo 

Decorrente do rápido e desordenado crescimento populacional, industrial e econômico das grandes cidades, a degradação ambiental é fator 
preocupante no cenário internacional do século XXI. A poluição de corpos hídricos confirma-se como um dos mais alarmantes casos devido, entre outros 
fatores, a já comprovada escassez de água potável em diversos países. 
Apontado como um dos metais pesados que exige maior atenção e controle ambiental o mercúrio apresenta a especificidade de adquirir diferentes 
formas na natureza. Assim, embora a maioria das emissões, antropogênicas ou não, conterem mercúrio na sua forma elementar como vapor na 
atmosfera, a sua difusão se estende para solos e corpos hídricos devido à oxidação e posterior deposição do metal. 
Diante deste risco, cada vez mais expressivo, se faz necessário o desenvolvimento de processos para a remoção segura do metal devido à sua alta 
toxicidade. Entre eles, destaca-se o processo de adsorção. 
Assim, tendo em vista a preocupação acerca os danos ambientais causados pelo mercúrio, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver e testar 
adsorventes a base de fosfato de cálcio para descontaminação de efluentes hídricos com mercúrio. 
Para desenvolvimento deste trabalho, diferentes testes de adsorção foram realizados utilizando dois adsorventes a base de fosfato de cálcio sendo um 
hidroxiapatita pura (Hap) e outra hidroxiapatita modificada com cobre (2,6% Cu/Hap). Estes adsorventes fora testados em soluções sintéticas contendo 
entre 20 e 180 ppm de Hg2+. Para determinação de Hg2+ foi utilizado o equipamento FIMS-400 da empresa Perkin Elmer, cujo princípio do método de 
análise é a Espectrometria de Absorção Atômica. ¬¬Utilizou-se, o software STATISTICA® para ajustar os pontos experimentais pelo método dos mínimos 
quadrados e traçar as isotermas de sorção, usando o modelo de Langmuir. Usando este modelo foi determinada a constante de adsorção (Ka) e 
capacidade máxima adsorvida (Qmáx) dos adsorventes testados. Além disso, foram estudadas a cinética de sorção e a influência do teor de cobre no 
processo adsortivo. 
Realizados os testes, obteve-se para a hidroxiapatita pura os valores de 28,4 mg(Hg)/g(Hap) e 0,017 L/g para capacidade máxima adsorvida e constante 
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de adsorção, respectivamente. Para a 2,6% Cu/Hap foi obtido o valor de 18,9 mg(Hg)/g(Hap) para capacidade máxima de adsorção e de 0,042 L/g para 
constante de adsorção. 
Estes resultados mostram que a modificação com cobre revelou-se eficaz em promover uma maior interação mercúrio-hidroxiapatita; no entanto, o teor 
de cobre não mostrou influência significativa no desempenho do adsorvente. Finalmente, os estudos da cinética de sorção revelaram que o mecanismo 
de remoção predominante é, provavelmente, o de adsorção de Hg2+ nos radicais PO42-. 
Os resultados obtidos são concordantes com a literatura, e ratificam a capacidade de adsorventes a base de fosfato de cálcio para remoção de mercúrio 
em efluentes hídricos.  

10:15 - 10:30 2888 
Degradação do pesticida 2,4D utilizando ozônio combinado com peróxido de hidrogênio 
MATEUS LODI SEGATTO 
FABIANA VALERIA DA FONSECA ARAUJO / YSRAEL MARRERO VERA 

Resumo 

O pesticida 2,4D é um dos mais utilizados no controle de pragas na agricultura. Devido ao seu grande uso, há uma significativa preocupação quanto à sua 
contaminação nos recursos hídricos, em função da lixiviação para os rios e lagos e também do descarte de efluentes provenientes das indústrias 
produtoras. Dessa forma é de extrema importância o estudo de tecnologias de tratamentos para amenizar este impacto no meio ambiente. 
Dentre as alternativas presentes para tratamento de efluentes, os processos oxidativos avançados (POA) são considerados os métodos mais eficientes na 
degradação de organoclorados. O ozônio se decompõe de forma rápida em oxigênio e radical hidroxila, altamente oxidante, que é o principal objetivo 
dos processos oxidativos avançados. 
O objetivo deste estudo foi avaliar o processo de degradação utilizando ozônio combinado com peróxido de hidrogênio. 
Os ensaios foram realizados em batelada,utilizando um ozonizador e um medidor de ozônio acoplado a um reator de 2 litros, mantendo a entrada de 
oxigênio em 5L/min no ozonizador e a entrada de ozônio no reator de 2L/min. Foram estudadas diferentes concentrações iniciais de H2O2, em meio 
alcalino. A cada 30 minutos eram retiradas aliquotas para analise de absorvância e concentração de 2,4D residual. 
Os resultados indicaram o processo O3/H2O2 e efetivo da degradação do pesticida estudado. Foi possivel alcançar remoções superiores a 90% em 
aproximadamente 60 minutos de reação em praticamente todas as condições estudadas. Também ocorreu uma efetiva degradação do carbono orgânico 
total presente na amostra. 

10:30 - 10:45 3028 
Análise Quantitativa de Riscos em uma Unidade de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito 
VITOR CERSOSIMO ESPOSITO 
MARCIO NELE DE SOUZA /   CARLOS ANDRE VAZ JUNIOR 

Resumo 

  A sociedade demanda quantidades crescentes de energia e dentre as principais fontes energéticas atualmente em uso encontra-se o gás natural. A 
demanda deste vem apresentando aumento exponencial ao longo dos últimos anos, graças ao seu alto rendimento, baixo custo e pequena geração de 
poluentes quando comparado com outras opções. 
Para suprir essa demanda energética e garantir flexibilidade na distribuição global, o número de terminais de estocagem e regaseificação de GNL pelo 
mundo tende a aumentar significativamente nos próximos anos. A exportação de gás natural na forma líquida apresenta inúmeras vantagens técnicas e 
operacionais quando comparado ao transporte na forma gasosa. Porém, exige a instalação de terminais de liquefação na origem e de regaseificação no 
destino. 
Este estudo consiste na análise quantitativa de riscos (AQR) decorrentes da instalação e operação de unidade de regaseificação de Gás Natural Liquefeito 
(GNL). O estudo tem por objetivo identificar possíveis acidentes, cujas repercussões possam colocar em risco a saúde e segurança dos trabalhadores e da 
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população presente no entorno das instalações. Danos às instalações e ao meio ambiente também serão considerados. Análise de Riscos busca assim 
avaliar os riscos impostos pelos novos empreendimentos à população externa, circunvizinha às instalações, representado pela estimativa dos riscos 
individuais e sociais para os cenários de acidentes classificados como críticos ou catastróficos. A partir da realização da AQR é possível não apenas 
estimar o risco, mas ainda verificar sua aceitabilidade. O conceito aceitabilidade de risco é avaliado usando como referência as normas brasileiras. 
Por ser complexa, a AQR não é aplicada para todos os cenários de risco encontrados, mas apenas para aqueles de risco mais crítico. Assim, após análise 
inicial de todos os sistemas previstos em uma unidade de regaseificação, foi utilizada metodologia de Análise Preliminar de Perigos (APP), a fim de 
identificar os possíveis cenários de acidente em cada sistema, avaliando suas causas e efeitos para o meio ambiente e pessoas, e propondo medidas para 
redução dos riscos, quando necessárias. Para os cenários acidentais de maior risco foi então aplicada metodologia de Análise Quantitativa de Riscos, com 
objetivo de avaliar quais as consequências e o risco impostos pelo empreendimento, às comunidades circunvizinhas. 

10:45 - 11:00 1964 
Avaliação térmica e morfológica de resíduos de folhas do Centro de Tecnologia/UFRJ 
MARISTELA DUARTE FUJIMOTO / FELIPE PRAXEDES 
CHEILA GONCALVES MOTHE / HENRIQUE FONSECA FILHO / MICHELLE GONCALVES MOTHE 

Resumo 

  Uma das principais preocupações de instituições governamentais e sociedade são referentes à problemática do lixo urbano e resíduos industriais. A 
busca por tecnologias de aproveitamento, recuperação e tratamento desses resíduos tem motivado a reflexão na contextualização cultural e estudos de 
forma a minimizar a problemática em questão. A dificuldade de geração de energia, devido aos escassos recursos, aliada a um alto consumo energético, 
favorece a estratégia de reciclagem dos materiais e seu reaproveitamento. Nesse sentido o Centro de Tecnologia da UFRJ vêm desenvolvendo 
programas ambientais, tais como, Recicla CT, CT Consciente e CT Verde, no sentido de educação ambiental, conscientização e desenvolvimento de 
tecnologias para o reaproveitamento dos recursos disponíveis no CT. 
O objetivo do presente trabalho foi a caracterização por análise térmica e avaliação morfológica por microscopia de força atômica (AFM) de amostras de 
folhas de amendoeira, bananeira, e palmeira, gentilmente cedidas pelo programa CT Verde, que informou a produção trimestral de resíduos de folhas de 
743 kg em 2011 no Centro de Tecnologia. 
Dentre as técnicas utilizadas a análise térmica permite a avaliação da composição e estabilidade das folhas. A técnica de AFM permite o estudo das 
características morfológicas e estruturais em escala nanométrica permitindo uma boa resolução da imagem, através da varredura por sonda que permite 
a visualização e a manipulação de amostras, baseando-se na carga elétrica dos átomos e na força de atração e repulsão da ponta da sonda com a 
amostra. 
Os resultados das imagens de AFM permitiram uma visualização em escala nanométrica das folhas, na qual a amostra de folha de amendoeira mostrou 
uma significativa heterogeneidade com relevo na sua superfície. A amostra de folha de bananeira exibiu uma microestrutura homogênea e a amostra da 
folha de palmeira apresentou alta rugosidade na superfície. 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

125 

 

 

03/10/2012 Sala A-201 

Sessão: Energias Renováveis 

14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Delson Braz  

                              Iene Christie Figueiredo  

                              Paulo Fernando Ferreira Frutuoso E Melo 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 647 

Equipe Solar Brasil - Desenvolvimento de fontes alternativas de energia através da participação em 
competições de barcos movidos à energia solar, a nível nacional e internacional. 
LEONARDO SALLES RUIVO DE BARROS / THIAGO GOMES VASCONCELOS OLIVEIRA / WERNER WESLEY DE BARROS / THIAGO ALVES 
MEIRA / IGOR VIEIRA BASTOS / ALESSANDRO SA DOS SANTOS / VINICIUS DE MOURA CHAVES 
WALTER ISSAMU SUEMITSU 

Resumo 

A Equipe Solar Brasil - ESB - é um grupo formado com o intuito 
de agregar alunos das diversas áreas de ensino da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro para desenvolver tecnologia aplicada a embarcações 
solares, divulgando e incentivando o uso de fontes limpas de energia 
através de eventos e participação nas competições da categoria no 
Brasil e no exterior, mais especificamente, no Desafio Solar Brasil e 
suas etapas, e a Dong Solar Challenge, respectivamente. 
Com uma organização calcada no compartilhamento do conhecimento entre 
as diversas equipes de tecnologia na Universidade, de embarcações 
solares ou não, a equipe apresenta um diferencial em relação aos times 
anteriores. Todo o sistema organizacional baseia-se no incentivo a 
seleção e integração de novos membros para o enriquecimento do 
processo de desenvolvimento, bem como a já prevista manutenção na 
continuidade de um trabalho que tende a se estender no decorrer das 
etapas das competições, congressos e demais eventos de divulgação 
científica. 
Além disso, é prevista a recuperação e aprimoramento de todas as 
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embarcações de times filiados a ESB e, principalmente, o 
desenvolvimento de uma nova geometria que possa tornar-se competitiva 
novamente no cenário internacional, agregando toda a nova pesquisa na 
área elétrica-eletrônica que está sendo conduzida para permitir o 
máximo aproveitamento de todos os componentes embarcados e sua 
perfeita sincronia com a equipe de suporte e piloto. 
Esse cenário é hoje uma perspectiva extremamente otimista, porém 
suportada pelo alto nível técnico a que se deve alcançar através dessa 
nova abordagem. 
Com o apoio da própria Universidade e de empresas idôneas da área 
marítima, tecnológica e ambiental, a ESB tende a se firmar como 
referência para a pesquisa de aplicações dessa matriz energética e, 
acima de tudo, como principal representante carioca e brasileira no 
meio de corridas de regularidade de barcos movidos a energia solar. 
Objetivos e métodos utilizados 
Fabricar Casco Solar Otimizado 
Testar resistência ao avanço de casco solar; 
Fazer desenho conceitual do casco de planeio; 
Fazer desenhos de produção do casco e lista de material; 
Fabricar modelo e molde do casco; 
Fabricar forma e preparar laminação do casco; 
Escrever e publicar artigo sobre ferramenta de projeto; 
Desenvolver Sensoriamento e Gerenciamento de Energia 
Programar interface dos sensores e gerenciamento de energia com o piloto; 
Desenvolver display de informações para o piloto ; 
Desenvolver software de gerenciamento da embarcação para tablet 
instalado no painel da embarcação ; 
Desenvolver Equipamentos de Eletrônica de Potência 
Desenvolver modulador de tensão e energia PWM para motor de Corrente 
Contínua, utilizando componentes IGBT; 
Fabricar e programar controle de velocidade; 
Testar PWM quanto a eficiência e confiabilidade; 
Desenvolver PWM com componentes MOSFET ; 
Testar e comparar as duas opções; 
Projetar sistema de controle dos módulos foto-voltaicos; 
Desenvolver Sistema de Controle e Monitoramento de Baterias. 
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Medir curvas de Carga, Temperatura, Tensão, Corrente de Descarga 
características do banco de bateria Lithium Polymero; 
Desenvolver método de medição do coeficiente de Peukert para determinação do 
Desenvolver equipamento de monitoramento individual e equalização de 
carga das celulas, proteção contra sobrecarga e sobredescarga da 
bateria 

14:45 - 15:00 3428 
Preparação de Eletrólito por Colagem de Fita para Aplicação em Pilha a Combustível de Óxido Sólido 
NICOLE VILLALVA VILARDO 
CRISTIANE ABRANTES DA SILVA / PAULO EMILIO VALADAO DE MIRANDA 

Resumo 

A colagem de fita é um dos meios de conformar barbotinas, que são suspensões cerâmicas com elevados teores de sólidos e aditivos orgânicos, em 
lâminas finas, sendo a técnica dominante na produção de eletrólito de pilha a combustível de óxido sólido (PaCOS)[1]. A etapa mais crítica deste 
processo é a preparação da barbotina[2]. Este trabalho tem como principal objetivo produzir placas cerâmicas densas de zircônia estabilizada com 8% 
molar de ítria (ZEI) por colagem de fita utilizando barbotinas com diferentes formulações. As fitas verdes obtidas foram analisadas quanto ao seu 
comportamento térmico (secagem e sinterização) e permitiu estabelecer o efeito do processamento sobre as propriedades microestruturais. As 
barbotinas foram preparadas em duas etapas. Na primeira, o pó cerâmico de ZEI foi cominuído em um moinho de bolas planetário com água deionizada 
e ligante. Na etapa seguinte, foram adicionados plastificante e álcool e a mistura foi homogeneizada. A barbotina foi transferida para um béquer, 
adicionado anti-espumante e mantida sob agitação magnética em um dessecador para a desaeração. Após deposição, obteve-se como produto um filme 
flexível que foi cortado e sinterizado. A identificação e quantificação das fases cristalinas foram realizadas por difração de raios X (DRX) e através do 
refinamento pelo método de Rietveld. O refinamento evidenciou a presença da estrutura cúbica tipo fluorita como fase majoritária que atende as 
condições requeridas de condutividade iônica. O comportamento térmico da fita cerâmica verde foi avaliado através de análises termogravimétrica e 
térmica diferencial (TG/ATD) a fim de determinar as condições da primeira rampa do tratamento térmico de sinterização para a eliminação de materiais 
orgânicos. A microestrutura das placas foi analisada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) de seção transversal e de superfície. As micrografias 
revelaram elevado grau de densificação que impede a permeação dos gases[3]. As placas de zircônia estabilizada com ítria produzidas apresentaram 
características condizentes para aplicação como eletrólito de pilha a combustível de óxido sólido. 
Referencias 
[1] T. Dias, D.P.F. Souza, Revista Matéria, 13 (2008) 448. 
[2] R.E. Mistler, E.R. Twiname, Tape Casting: Theory and Practice. The American Ceramic Society, Westerville, Ohio, 2000. 
[3] Z. Shen, X. Zhu, S. Le, W. Sun, K. Sun, International Journal of Hydrogen Energy, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.04.022.  

15:00 - 15:15 3045 
Bancade de Teste de Biocombustíveis em Motores de Combustão Interna 
CÉSAR CUNHA PACHECO 
ALBINO JOSE KALAB LEIROZ / NAUBERTO RODRIGUES PINTO 

Resumo 

O papel dos biocombustíveis na geração de potência mecânica tem ganhado importância como alternativa da sociedade moderna aos combustíveis 
fósseis. No Brasil, um dos reflexos diretos deste panorama tem sido o aumento significativo da frota de veículos bicombustíveis nos últimos anos. 
Dessa forma surge a necessidade frequente de garantir que o uso eficiente destes combustíveis baseado na quantificação e a comparação da geração de 
potência e do consumo de combustível para diferentes condições. 
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Bancadas dinamométricas se apresentam como poderosa ferramenta experimental, pois se tratam de equipamentos responsáveis pela avaliação de 
parâmetros de funcionamento de motores em condições controladas e reprodutíveis de teste. 
O objetivo deste trabalho é levantar dados de utilização de biocombustíveis em Motores de Combustão Interna Alternativos a partir de ensaios 
dinamométricos. Uma bancada de teste para ensaios de motores será implementada a partir da recuperação física de um dinamômetro e de 
instrumentação necessária para medições de torque, rotação e emissões gasosas de produtos de combustão. 
Uma revisão da literatura pertinente ao teste de motores em bancadas foi realizada e as principais referências utilizadas serão apresentadas. Uma 
descrição das etapas e das soluções técnicas adotadas na da recuperação física do dinamômetro será discutida. A especificação do sistema de 
instrumentação e de aquisição de dados gerados será abordada diante do tipo de testes a serem realizados. Resultados típicos de testes de motores em 
dinamômetro serão apresentados e discutidos. 

15:15 - 15:30 3822 
Avaliação do Comportamento da Densidade e Viscosidade de Óleos Vegetais com a Temperatura. 
ANA CAROLINA MAZOTO DE ALMEIDA /   GUSTAVO ARAUJO DA COSTA 
SILVIA MARIA ZANINI SEBRAO /   RAQUEL MASSAD CAVALCANTE 

Resumo 

Este trabalho visa validar modelos teóricos, encontrados na literatura, para a previsão da densidade e da viscosidade de óleos vegetais. A avaliação dos 
modelos analisados foi realizada comparando os dados de densidade e viscosidade obtidos pelos respectivos modelos com os dados de densidade e 
viscosidade obtidos experimentalmente. A densidade das amostras foi determinada através de um densímetro digital da marca Anton Paar, modelo 
DMA 4500, do Laboratório do GIPQ / Ladeq da Escola de Química. As medidas foram realizadas segundo a norma ASTM D 4052, modificando-se apenas a 
temperatura, a qual variou de 20oC a 80ºC em intervalos de 5ºC. A viscosidade dos diferentes óleos vegetais foi obtida experimentalmente em um 
reômetro Brookfield do laboratório GIPQ / Ladeq da Escola de Química. As medidas de viscosidade foram obtidas segundo a norma ASTM D-5293, na 
faixa de temperatura de 20oC a 80ºC, obtidas em intervalos de 5 ºC. Os modelos de Dutt, Pedersen e Peng-Robinson exigem parâmetros críticos das 
espécies presentes no óleo vegetal, dados que não foram obtidos experimentalmente. Esses parâmetros foram obtidos utilizando o modelo de 
contribuição de grupo elaborado por Marrero-Gani. Para a matéria-prima, mistura de triglicerídeos foram utilizados os modelos de mistura de Lee-Kesler 
e Pedersen, juntamente com o software Matlab. Para a densidade os modelos usados foram equação de estado Peng-Robinson e o método da 
Regressão Linear e para a viscosidade, os modelos foram: Vogel, Pedersen, Dutt, e ASTM. A densidade foi bem prevista pela metodologia da regressão 
linear. 

15:30 - 15:45 459 
Divulgação do Projeto FALE – UFRJ 
RENATA HAMILTON DE RUIZ / JULIANA ZAKIE FAYAD GOMES 
WALTER ISSAMU SUEMITSU 

Resumo 

Atualmente, vive-se um momento em que a exploração dos recursos naturais pela humanidade tem aumentado continuamente em taxas maiores do 
que o planeta é capaz de repor. O possível escasseamento de recursos trouxe à tona a discussão a respeito da preservação do meio ambiente e da 
importância do desenvolvimento sustentável. De forma a alcançar este ideal, torna-se necessário alterar o padrão de consumo da sociedade 
estabelecida, tanto em relação ao consumo material quanto energético. 
Foi buscando divulgar as novas descobertas na área de Fontes Alternativas de Energia que surgiu, como iniciativa da Decania do Centro de Tecnologia da 
UFRJ, o Projeto FALE, em abril de 2008. Trata-se de um Programa de Mapeamento da Pesquisa em Fontes Alternativas de Energia, que visa identificar e 
divulgar pesquisas, empresas e profissionais que atuem na área. Procura-se, com esta iniciativa, otimizar a produção de conhecimento na área, através 
da intensificação da interação entre os atuantes. 
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A primeira etapa do Projeto foi criar um espaço virtual no qual os pesquisadores pudessem cadastrar-se, contribuindo com informações sobre os 
projetos em que atuam, suas competências e interesses, ou seja, divulgando seu trabalho, e, simultanemente, entrando em contato com outros 
profissionais de áreas afins. 
O ano de 2012 representou um grande passo para o Projeto, com a realização do Segundo Seminário FALE, que aconteceu nos dias 20 e 21 de março, e 
contou com a presença de docentes da UFRJ, discentes, pesquisadores e políticos, além de representantes de empresas que se encontram na Ilha do 
Fundão, no Parque Tecnológico da UFRJ. 
É um Projeto que está destinado a crescer, e as próximas etapas envolvem sua expansão para além da UFRJ, buscando integrar outras universidades do 
Estado do Rio de Janeiro e, futuramente, do Brasil. 
O presente trabalho tem por objetivo divulgar a existência do Projeto para a Universidade e para a comunidade científica, de modo a atrair maior 
número de pessoas envolvidas com o tema. 

15:45 - 16:00 1500 

Membranas compósitas de poli(éter éter cetona) (speek) sulfonada com incorporação de dióxido de 
titânio (tio2) utilizando processo sol-gel in situ para aplicações em células a combustível 
TAMIRYS RODRIGUES DOS SANTOS 
AILTON DE SOUZA GOMES / JOSE CARLOS DUTRA FILHO 

Resumo 

As economias industriais do mundo vêm buscando alternativas viáveis e opções de geração de energia mais eficientes e ambientalmente amigáveis, 
visando um futuro energético sustentável. Neste contexto, a tecnologia de células a combustível baseada em eletrólitos poliméricos surge como 
potencial solução, sendo vislumbrada como a fonte de energia do futuro. Esses dispositivos são capazes de transformar a energia química de um 
combustível em energia elétrica, de forma mais eficiente e pouquíssimo poluente, característica cada vez mais desejada na geração de energia 
alternativa. 
Diante disso, o presente manuscrito tem como objetivo descrever resumidamente o estudo da influência da incorporação de dióxido de titânio (TiO2), 
utilizando a técnica sol-gel in situ, sob a morfologia, condutividade protônica e propriedades térmicas de polieletrólitos híbridos a base de poli(éter éter 
cetona) sulfonada (sPEEK) para aplicações em células a combustível. 
Os eletrólitos poliméricos foram preparados a partir da dissolução de sPEEK (grau de sulfonação em torno de 58%) em metil-1 pirrolidona-2 (NMP) sob 
agitação magnética moderada e aquecimento. A incorporação de TiO2 foi realizada via processo sol-gel, adicionando-se tetrabutóxido de titânio 
(Ti(BUO)4 e acetilacetona (ACAC) (relação molar adequada ao processo) à solução de sPEEK, a temperatura ambiente, sob agitação magnética. Em 
seguida, a solução foi vertida em uma placa de petri e levada a secagem em placa de aquecimento para remoção do excesso de NMP. Ao término, um 
tratamento térmico nos filmes foi realizado em estufa a vácuo. Todo o procedimento de dissolução e mistura foi realizado sob atmosfera controlada de 
nitrogênio. 
As membranas híbridas de sPEEK/TiO2 foram testadas quanto à absorção de água e etanol, perda de massa por análise termogravimétrica (TGA) e 
condutividade protônica por espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). Além disso, as membranas foram investigadas quanto a sua morfologia 
por espectrometria de absorção na região do infravermelho (FTIR-ATR) e difração de raios-X (DRX). Os resultados mostraram que houve uma boa 
incorporação de TiO2 na matriz polimérica, além de melhora nas propriedades térmicas e mecânicas, bem como boas condutividades protônicas em 
relação ao padrão comercial Nafion, indicando que o material tem potencial para utilização em células a combustível. 

16:00 - 16:15 1490 
Membranas condutoras de prótons feitas de poli(éter éter cetona) /ZrO2 e membranas condutoras de 
prótons feitas de poli(éter éter cetona) /ZrO2/H2O para utilização em células a combustível 
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LUISA MENEZES LEON PERES 
AILTON DE SOUZA GOMES / JOSE CARLOS DUTRA FILHO 

Resumo 

O projeto tem como objetivo a preparação e caracterização de membranas híbridas de SPEEK 57% com variação sistemática do conteúdo de dióxido de 
zircônio (ZrO2) e também com quantidades relativas de água deionizada utilizando o método sol-gel, in situ. Foram preparadas membranas compósito 
de SPEEK contendo ZrO2 nas concentrações de 2, 4, 6 e 8% e membranas de igual composição porém com a adição de água em sua estrutura. As 
técnicas de caracterização escolhidas foram a espectroscopia de impedância com 100% de hidratação em água, variando a temperatura e ensaios de 
sorção em água deionizada e etanol 20%. 
Para a síntese das membranas de concentrações 2, 4, 6 e 8% de ZrO2, o SPEEK foi seco em estufa a 70 °C durante 10 horas em um processo à vácuo. 
Preparou-se uma solução 10% p/p de SPEEK em dimetil sulfóxido (DMSO) sob aquecimento e agitação magnética até dissolução total do polímero. Para 
a produção das membranas utilizou-se percentagens de ZrO2 variando de 2% a 8% e a quantidade de acetil acetona utilizada foi obtida usando a relação 
molar de 1 tetrapropóxido de zircônio (Zr(PrO)4)--4,28 ACAC. Em outro béquer colocou-se a determinada quantidade de ACAC que foi deixado em banho 
de gelo até atingir 0 °C. A quantidade determinada de Zr(PrO)4 foi adicionada ao bécher e a mistura foi imediatamente vertida sobre a solução de SPEEK 
e DMSO. A solução foi mantida sob agitação por uma hora em atmosfera de nitrogênio. Após este período a solução foi filtrada e vertida em uma placa 
de Petri aquecida à 70 °C por 24 horas. Por último a membrana foi colocada em estufa a 70 °C para ocorrer a secagem, durante 72 horas. 
Para a síntese das membranas que possuem água em sua composição além dos demais compostos citados a cima o processo é o mesmo, porém há a 
adição de 0,1g de água para cada 1g de SPEEK utilizado. Esta adição ocorre após a etapa de adição de ACAC e Zr(PrO)4. Pretende-se caracterizar as 
amostras por espectroscopia de impedância e ensaios de sorção em água deionizada e etanol 20%. 
Em uma prévia dos resultados de impedância para a membranas de SPEEK/ ZrO2 pode-se observar que as medidas de condutividade aumentam com a 
temperatura e que à medida que se aumenta a proporção de óxido de zircônio na membrana, até certo ponto ocorre também um acréscimo da 
condutividade e, em seguida, um decréscimo na mesma. Com a porcentagem de 4% de ZrO2, acredita-se ter ocorrido uma melhor organização da rede 
tridimensional sendo alcançado assim um ajuste fino. 
Desse modo, foi possível verificar a possibilidade de aperfeiçoar futuras membranas feitas de SPEEK para aplicações em células a combustível 
controlando a nanoestrutura do material através da incorporação do óxido de zircônio. 

16:15 - 16:30 724 
Síntese de carbonatos a partir de poliós e ureia catalisada por óxidos metálicos 
THIAGO DE JESUS FARIA 
ALEXANDRE CARNEIRO SILVINO /   MARCOS LOPES DIAS 

Resumo 

Com a demanda cada vez maior por fontes de energia renováveis, o biocombustível vem ganhando cada vez mais importância nesta busca. Porém a sua 
produção tem como subproduto o glicerol, que é um poliálcool utilizado em grandes quantidades no processamento de tabaco, alimentos e cosméticos. 
No entanto, com a previsão de crescimento da produção de biodiesel este glicerol gerado não será totalmente absorvido por estas indústrias, e isto vem 
incentivando a pesquisa por novas utilizações para este co-produto. O 1,4-butanodiol é outra molécula que vem despertando grande interesse pela sua 
versatilidade e facilidade de obtenção. Sendo um derivado do ácido succínico, esta molécula faz parte dos "building blocks" de interesse industrial assim 
como o glicerol. Pensando nisso este projeto se propôs a desenvolver novas rotas para a obtenção de policarbonatos, tendo como ponto de partida o 
glicerol ou o 1,4 butanodiol, utilizando a uréia como reagente, que é um produto de grande disponibilidade e baixo custo, na presença de um óxido 
metálico. Com estes objetivos, foram desenvolvidas rotas de obtenção de carbonatos cíclicos, com potencial uso como monômeros. Na rota 1 o 
monômero desejado é o carbonato glicerol que foi obtido pela reação do glicerol com a uréia catalisada por óxidos metálicos. Já na rota 2 foram feitas 
duas reações intermediárias, inicialmente foi obtido o cloreto de glicerila através da reação do glicerol com ácido clorídrico e posteriormente com fenol, 
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obtendo-se o fenóxido de glicerila e por fim, uma reação com a uréia levou à formação do carbonato desejado. A rota 3 foi estabelecida através da 
reação do 1,4-butanodiol com a uréia, com a intuito de se obter o carbonato de tetrametileno. Todos os produtos foram analisados e caracterizados por 
infravermelho (FTIR) e ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN-1H). 

03/10/2012 Sala A-202 

Sessão: Nanotecnologia 

14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Ana Maria Rocco  

                              Renato Machado Cotta 

                              Jose Luis Lopes Da Silveira 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 3635 
Síntese de nanopartículas de Fe0 para degradação de substâncias recalcitrantes 
BEATRIZ DE AZEVEDO XAVIER THODE 
LIDIA YOKOYAMA /   FABIANA VALERIA DA FONSECA ARAUJO / FELIPE SOMBRA DOS SANTOS 

Resumo 

A extração de recursos naturais e o advento da sintetização de um maior número de substâncias químicas, atualmente, causam uma preocupação cada 
vez maior devido à presença de substâncias recalcitrantes e xenobióticas, no meio ambiente. Por este motivo, diversos trabalhos vêm desenvolvendo 
processos para a utilização de nZVI, a fim de degradar essas substâncias, envolvendo os processos oxidativos avançados. Este trabalho está voltado para 
a síntese e a caracterização das nanopartículas de ferro zero (nZVI). A síntese de nZVI é citado na literatura (SUN et al., 2007; SOUZA, 2007, KIM et al., 
2009). A reação envolvida no processo de sinterização é mostrada a seguir: 
4Fe^(+3)+3BH_4+9H_2 O ?4Fe^0? +3H_2 BO^(3-)+ 12H^++6H_2 
Nela, volumes iguais (100 mL) dos reagentes, FeCl3 (0,18M) e NaBH4 (0,94M) são adicionados a um sistema, com temperatura controlada. 
Primeiramente, FeCl3 é adicionado a um frasco de fundo chato com três bocas. Depois o NaBH4 é introduzido ao sistema sob uma vazão de 0,828 mL/s. 
Após isso, o conjunto fica sob agitação (350 - 400 rpm), por 30 min. O pH do sistema é ajustado para valores entre 9,5 e 10,0, utilizando-se NaOH. O 
ajuste do valor de pH propicia o deslocamento da reação acima no sentido direto, consumindo assim, os íons hidrônios presentes em solução e gerando 
nZVI. A utilização de um dispersante (etilenoglicol) e um complexante (ácido cítrico) contribui para a sinterização de nZVI com tamanho menor. Ao 
término da reação as amostras foram filtradas; lavadas (solução alcoólica (5%) e; finalmente, armazenadas em suspensão, a fim de evitar a oxidação. As 
amostras então serão caracterizadas por diferentes técnicas, tais como, analisador de tamanho de partícula (Malvern), com auxílio de ultrassom por 180 
segundos; Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), conforme é citado na literatura (SUN et al., 2006). 
O projeto encontra-se na fase de caracterização das amostras pelas metodologias mencionadas e espera-se que a faixa de obtenção do tamanho de 
partículas, esteja situada entre 10-100 nm. Todavia, é relevante mencionar, que o manuseio da amostra durante os procedimentos experimentais desta 
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etapa é de extrema complexidade, pois o simples contato da nZVI com a atmosfera ambiente gera a sua oxidação em Fe+3. E isso, provocará alterações 
em todas as características do material, como, a morfologia e a composição. Os resultados de caracterização estão sendo conduzidos e serão 
apresentados em trabalhos futuros. 
Referencias bibliográficas 

14:45 - 15:00 1716 
Produção e Caracterização de Filmes Finos de HMDSO em Substrato de Silício e Cobre 
RAFAELLA R. T. PERDONE COUTINHO 
RENATA ANTOUN SIMAO / MARTA DUARTE DA FONSECA 

Resumo 

Filmes produzidos a partir de hexametildisiloxano são transparentes e apresentam propriedades físicas e químicas fortemente dependentes dos 
parâmetros de deposição, podendo ser utilizados como recobrimentyos antirefletivos em filmes ópticos. A deposição CVD é um dos métodos mais 
comuns na produção de filmes finos, em que reações fisico-químicas transformam moléculas gasosas em material sólido (filme) sobre o substrato. Para 
isso, é utilizada uma câmara de deposição a vácuo que, pela técnica de CVD (Chemical Vapor Deposition), deposita o HMDSO (hexametildisiloxano) sobre 
substratos de silício (Si) e cobre (Cu) simultaneamente, objetivando a produção de amostras de filmes finos.Tais filmes foram produzidos no anodo e no 
catodo do equipamento, com diferentes tempos e potenciais de deposição. Os filmes foram caracterizados química e morfologicamente, e também 
quanto à sua molhabilidade com diferentes líquidos. 
Para a produção dos filmes, os substratos de silício foram imersos em acetona e limpos em aparelho de ultrassom, enquanto as placas de cobre 
utilizadas foram lixadas e polidas. Posteriormente, os substratos foram fixados no anodo e no catodo do reator, bombeado a uma pressão de 0,01 Pa, 
vaporizando o HMDSO até atingir uma pressão de 10 Pa. 
Os tratamentos a plasma foram feitos a diferentes tempos e potenciais de autopolarização, visando espessuras similares. 
A influência do tratamento de plasma na hidrofobicidade e na oleofobicidade dos filmes foi determinada por medidas de ângulos de contato de água e 
diodometano, respectivamente. A estrutura dos filmes depositados foi estudada pelos gráficos obtidos através de análises por FTIR, Raman e AFM. A 
morfologia dos filmes será analisada por outros métodos até a conclusão do trabalho. 

15:00 - 15:15 3475 
Preparação e caracterização de nanocompósitos à base de PLA/TiO2/NTC 
RAQUEL COUTO DE AZEVEDO GONCALVES MOTA 
FELIPE FORTES DE LIMA /   MARIA INES BRUNO TAVARES 

Resumo 

O impacto ambiental provocado pelo resíduo plástico baseado na indústria petroquímica tornou-se uma preocupação mundial nos últimos anos. Como 
resposta, materiais biodegradáveis, por exemplo, polilactídeo (PLA), têm sido intensivamente investigados para a substituição dos materiais plásticos. 
PLA comumente sintetizado pela polimerização de abertura de anel do lactídeo, pertence à família dos poliésteres alifáticos, e é considerado como um 
polímero biodegradável e compostável. O material é um polímero termoplástico, de alta resistência, e de elevado módulo, que pode ser usado em 
aplicações médicas biocompatível/bioabsorvível e no campo de embalagens industriais. O PLA pode ser facilmente danificado pela radiação UV quando é 
usado ao ar livre, o que limita sua aplicação. A fim de prevenir a possível degradação, aditivos de resposta de UV, tal como TiO2, podem ser incorporados 
na resina polimérica de PLA. Nos últimos anos, o desenvolvimento de materiais utilizando nanotubos de carbono como carga tem abordado alterações 
nas propriedades mecânicas, propriedades ópticas, distribuição e orientação dos nanotubos de carbono, condutividade, comportamento reológico e 
comportamento térmico dos nanocompósitos. Os nanocompósitos foram preparados por mistura em solução utilizando clorofórmio como solvente. As 
massas solubilizadas correspondem a um total de 1,2g para o par polímero/carga. O PLA ficou sob agitação em clorofórmio por 24 horas. As dispersões 
das cargas foram feitas em banho de ultrassom por 30 minutos em concentração de 0,5% da massa das cargas em massa total do sistema, com razões 
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mássicas de 2:1, 1:1 e 1:2 para TiO2 e NTC. Após o período de 24 horas da mistura das soluções, as soluções finais foram vertidas em placas de petri de 
vidro e deixadas em capela para evaporação do solvente a temperatura ambiente. Os filmes vazados obtidos foram caracterizados por análise 
termogravimétrica, difração de raios X e ressonância magnética nuclear de baixo campo. 

15:15 - 15:30 3006 

Cristalinidade e dinâmica molecular de nanocompósitos de EVA e nanotubos de carbono multicamadas 
com diferentes funcionalizações 
CÍNTIA LEGRAMANTI / LUCIVALDO DIAS BASTOS 
EMERSON OLIVEIRA DA SILVA / MARIA INES BRUNO TAVARES 

Resumo 

Partículas de nanotubo de carbono (NT) podem ser utilizadas na síntese de nanocompósitos visando melhorias em propriedades térmicas, elétricas e 
mecânicas do material. Porém, a dispersão efetiva do NT na matriz polimérica é um problema. Isso ocorre devido ao fato das partículas de NT tenderem 
a aglomeração, resultando em micropartículas em vez de nanopartículas. Uma solução é a funcionalização dos NT's. 
Os objetivos deste trabalho foram modificar a superfície das nanopartículas de NT com tratamento em ácido e amina, visando torná-las organofílicas 
para se obter uma melhor dispersão na matriz polimérica e avaliar o efeito da adição dessas nanopartículas na cristalinidade e na dinâmica molecular. 
Primeiramente, os NTs foram funcionalizados por ataque de HNO3/H2SO4 (3:1 v/v) com dispersão em ultrassom, refluxo ácido e posterior purificação 
com confirmação por espectroscopia de infravermelho. A partir do NT carboxilado, foram preparadas composições de NT em EVA de 0,1%; 0,05% e 
0,01% (Porém, a que apresentou melhor dispersão foi a de 0,01%. Sendo assim, foi esta composição utilizada para caracterização). Em seguida, o NT 
carboxilado foi tratado em excesso de estearilamina liquefeita em refluxo por 24 horas e purificado, obtendo-se o NT aminado. A partir do NT aminado, 
foram preparadas composições de NT em EVA de 1,00%; 0,10% e 0,01%. A preparação dos nanocompósitos foi realizada com o seguinte procedimento: 
Foi feita a solubilização do EVA (copolímero de Etileno e Acetato de Vinila) usando TCE (Tetracloroetano) como solvente em aparelhagem de refluxo por 
duas horas. Ao mesmo tempo foi preparada uma dispersão do NT funcionalizado com o mesmo solvente nas devidas proporções, que ficou em aparelho 
de ultrassom também por duas horas. Em seguida, as duas dispersão foram misturadas e permaneceram em aparelho de ultrassom por mais duas horas. 
A amostra obtida foi vertida em uma placa de Petri e colocada na estufa pra secagem até peso constante. 
A caracterização dos nanocompósitos foram feitas através de WAXD (difração de raio X a alto ângulo), para análise do grau de cristalinidade e de RMN 
de Baixo Campo, para análise de dispersão da nanopartículas na matriz polimérica. 
A funcionalização do NT melhorou a interação com a matriz em ambos os casos, porém foi melhor para o NT aminado, de forma que foi possível 
incorporar teores significativamente maiores de NT. A incorporação aumentou o grau de cristalinidade para o sistema com amina, porém sem mudança 
significativa nos tempos de relaxação. 
Referências: 
Souza Filho, A. G.; Fagan, S. B.; Funcionalização de Nanotubos de Carbono. Química Nova. Vol. 30. Nº.7, 2007, P. 1695-1703. 
Lau, C. H. et al. The effect of functionalization on structure and electrical conductivity of multi-walled carbon nanotubes. J Nanopart Res. Vol. 10. 2008, P. 
77-88. 

15:30 - 15:45 2032 

Correlação entre a Estrutura de Materiais Híbridos Siloxano-Polioxipropileno (PPO) contendo o Fármaco 
Propranolol e a Cinética de Liberação da Droga 
RANIELLE DE OLIVEIRA SILVA 
KARIM DAHMOUCHE /   CAIO MÁRCIO PARANHOS DA SILVA 
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Resumo 

Materiais híbridos Siloxano-Polioxipropileno (PPO) foram desenvolvidos pelo processo Sol-Gel, visando o encapsulamento e a liberação controlada do 
fármaco Propranolol, usado em doenças cardiovasculares. Nesses nanocompósitos chamados "ureiasils", a cadeia de PPO é ligada covalentamente nas 
suas duas extremidades a nanopartículas de siloxano, através do grupo uréia, formando uma rede híbrida orgânica-inorgânica tridimensional. Um estudo 
sistemático da influência da massa molar do polímero e da concentração de fármaco sobre a estrutura e as propriedades térmicas do material foi 
efetuado, usando Difração de Raio-X (DRX), Microscopia Eletrônica de varredura (MEV), Espectroscopia de Infravermelho (FTIR), Análise 
Termogravimétrica (TGA) e Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC). Os resultados obtidos permitem explicar as propriedades de liberação de drogas 
na água, determinadas por Espectroscopia de Absorção na região do ultravioleto-visível (UV-VIS). 
Para híbridos contendo PPO de alta massa molar (4000 g/mol) que contem portanto poucos grupos uréia, observe-se que a cinética de liberação é lenta 
(vários meses) e que a cinética de liberação e a fração de fármaco liberada diminuem significativamente com o aumento do seu teor no material. Isso 
pode ser atribuído a interação preferencial do propranolol com os grupos uréias (evidenciada por FTIR), que facilita o acesso da água ao fármaco e 
portanto a liberação da droga. Essa interpretação é consistente com o aumento observado da fração de propranolol que não interage com os grupos 
uréias e permanece no estado cristalizado no compósito a medida que o teor de fármaco aumenta (evidenciado por XRD, MEV, TGA e DSC). O aumento 
dessa fração da droga com o teor de fármaco (que apresenta um perfil de liberação lenta devido a dificuldade das moléculas de água para acessa-lo na 
rede polimérica hidrofóbica de PPO) é devido ao pequeno número de grupos uréias disponíveis nesses híbridos. 
O perfil de liberação é bem diferente nos híbridos contendo PPO de baixa massa molar (130 g/mol). Nesses materiais a cinética de liberação é muito 
mais rápida (poucas semanas), devido ao grande número de grupos uréias presentes nos compósitos. A presença de propranolol cristalizado é observada 
apenas para teores altos de fármaco (maiores que 30% em massa) e tudo o fármaco é liberado para concentrações abaixo desse valor. 
Estudos comparativos do inchamento do material e da sua eventual degradação durante o processo de liberação estão sendo efetuados nos híbridos 
contendo PPO de baixa e alta massa molar, a fim de confirmar nossas interpretações e propor um modelo de liberação nesses materiais promissores 
devido a biocompatibilidade, transparência óptica e flexibilidade. 

15:45 - 16:00 1713 

Preparação de nanocompósitos de polipropileno/grafeno por polimerização in situ utilizando um 
catalisador Ziegler-Natta suportado em MgCl2 
JULIANA DA SILVA SANTOS 
MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES / RENATO JONAS BENNE DE OLIVEIRA 

Resumo 

O polipropileno (PP) é um polímero muito versátil o que lhe confere a capacidade de atuar em diversos setores industriais. A síntese do polipropileno 
comercial envolve a utilização de um catalisador de coordenação de alta atividade, sendo o mais comum o catalisador heterogêneo Ziegler-Natta (ZN) a 
base de titânio suportado em MgCl2/TiCl4. Para aumentar as propriedades mecânicas e térmicas do PP foi utilizada a nanotecnologia. A polimerização in 
situ é um método de preparação de nanocompósitos poliméricos muito vantajoso para preparação de nanocompósitos com boa dispersão e, também, 
nanocompósitos com altos percentuais de nanocarga. O grafeno (GnP) é formado majotirariamente por anéis de 6 átomos de carbono com pares de 
elétrons conjugados o que permite estruturas de ressonância eletrônica e isso faz com que estes materiais apresentem além de excelentes propriedades 
mecânicas, propriedades térmicas e elétricas superiores. Neste presente trabalho, o GnP utilizado como nanocarga foi obtido a partir do grafite natural. 
Primeiramente foi realizado o tratamento do grafite com ácidos sulfúrico e nítrico na proporção de 4:1; posteriormente foi realizada a expansão térmica 
durante 30 segundos a 1000 °C e, por fim, foi realizado um tratamento ultrassônico durante 6 h. O catalisador ZN foi preparado adicionando-se o GnP 
em sua composição para formar TiCl4/MgCl2/GnP, e assim incorporar a nanocarga ao PP durante a polimerização. Para isso, 100 mg de catalisador 
foram utilizados para a polimerização em um reator de 1 L contendo 100 mL de hexano. Primeiramente foi introduzido o cocatalisador trietilalumínio 
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(TEA), em seguida foi adicionado o doador externo de elétrons (DE) difenil-dimetoxissilano e logo em seguida foi adicionado o catalisador sólido. 
Finalmente foi introduzido o propileno, a pressão foi elevada para 4 bar e foi ligado o banho termostático a 70 °C. As polimerizações transcorreram por 1 
hora. Para a caracterização utilizou- se calorimetria de varredura diferencial (DSC) para avaliar o grau de cristalinidade e as propriedades térmicas dos 
nanocompósitos tais como temperatura de transição vítrea (Tg) e temperatura de transição cristalina (Tm); termogravimetria foi utilizada para avaliar a 
estabilidade térmica dos materiais onde se obteve a Tonset e Tmax dos polímeros; a difratometria de raios X (DRX) foi utilizada para avaliar o 
espaçamento basal das nanolamelas de grafeno; a microscopia eletrônica de varredura (SEM) foi utilizada para avaliar a morfologia dos catalisadores 
preparados e a microscopia óptica (OM) foi utilizada para avaliar a morfologia dos polímeros obtidos. 
Os resultados mostraram que foi possível obter polipropileno com catalisador contendo nanolâminas de grafeno e que a atividade deste catalisador foi 
semelhante àquela do catalisador de referência, sem grafeno. 

16:00 - 16:15 825 
Estudo da liberação controlada de Cotrimoxazol inserido em Nanocompósitos de PLGA e Maghemita 
DANDARA QUIZZI PEREIRA SOARES/CAMILA IGNEZ SANTANA 
EMILIANE DAHER PEREIRA/ FERNANDO GOMES DE SOUZA JR 

Resumo 

O trabalho aqui desenvolvido tem como objetivo depositar filmes ultrafinos de polímeros eletroativos em substratos de vidro visando a confecção de 
dispositivos eletrocrômicos. A técnica de automontagem está baseada principalmente na atração eletrostática entre camadas moleculares de cargas 
opostas. A partir das características iônicas dos compostos M(dmit), foi proposta a inserção do condutor molecular [In(dmit)2]Cs ( Cesio [bis(1,3-ditiol-2-
tiona-4,5-ditiolato)In(III)] ) entre finas camadas do polímero condutor polianilina (PAni). A escolha da polianilina como policátion se deve pela facilidade 
da síntese, baixo custo e grande estabilidade quando exposta a condições ambientes. A opção por compostos ligantes como dmit provém da descoberta 
do primeiro supercondutor molecular, o [TTF][Ni(dmit) 2]2 . Substratos de vidro coberto por ITO foram usados para depositar finas camadas de filmes 
híbridos, onde cada deposição alternada de policátion e ânion é uma bicamada. O crescimento do filme foi acompanhado pelo equipamento UV-vis, que 
mede a absorbância do material. Ela é relacionada com a espessura do filme num gráfico: absorbância x número de camadas . Foi realizado também um 
plano fatorial 23 do experimento a partir da combinação de tempo de deposição, concentração e tempo de lavagem utilizados; Verificou-se que a maior 
variável foi a concentração. Desta maneira, concluímos que a concentração interfere diretamente na linearidade da quantidade do material depositado 
no substrato, afetando a quantidade de absorbância que o polímero condutor terá. 

16:15 - 16:30 784 

Preparação de misturas de polipropileno/poliamida-6 compatibilizadas com polímeros biodegradáveis e 
seus nanocompósitos 
VINICIUS DE OLIVEIRA AGUIAR 
MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES / BRUNO DE PAULA AMANTES 

Resumo 

Polilactídeos (PLA's) e policaprolactonas são importantes polímeros biocompatíveis e biodegradáveis do grupo dos termoplásticos. Eles podem ser 
obtidos a partir de fontes renováveis utilizando tecnologias ambientalmente corretas, mostrando boas propriedades físicas. No presente trabalho, 
polímeros biodegradáveis foram utilizados como agentes de compatibilização em concentração de 5% em massa na preparação de nanocompósitos de 
polipropileno com argila montmorilonita organofílica comercial (Cloisite 15A), por intercalação no estado fundido. Os nanocompósitos foram preparados 
empregando-se uma mini-extrusora dupla-rosca no modo contra-rotacional, com velocidade de rotação de 60 rpm a 180 0C por 10 minutos. Os corpos 
de prova obtidos foram enterrados e suas biodegradabilidades foram verificadas através da perda de massa com o tempo. Foram avaliados os seguintes 
biopolímeros como agentes interfaciais: poli(L-lactídeo), poli (D,L-lactídeo), copolímero de L-lactídeo e e-caprolactona, e poli (e-caprolactona). Como 
referência, foi também preparado nanocompósito de PP/Cloisite 15A utilizando polipropileno maleatado (PP-MA). Os resultados mostraram que os 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

136 

 

polipropilenos compatibilizados com poli(D,L-lactídeo) e poli(L-lactídeo) perderam ao longo de 10 meses aproximadamente 12% de sua massa. Portanto, 
o PLA é uma alternativa atraente para aumentar a biodegradabilidade dos plásticos de origem  
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14:30 - 14:45 4107 

Produção de biossensor potenciométrico para quantificação de carbazol em óleos, empregando a bactéria 
Sphingomonas sp. 
MAYRA DA SILVA OLIVEIRA 
TITO LIVIO MOITINHO ALVES 

Resumo 

Nos países sulamericanos os compostos nitrogenados do petróleo, como o carbazol, possuem concentração maior do que a aceitável. Isso gera um 
grande problema ambiental e econômico, pois a queima desses compostos gera: envenenamento dos reatores da refinaria; instabilidade e baixo 
rendimento dos combustíveis derivados do petróleo; emissões de NOx que em contato com a umidade atmosférica reage formando ácidos (chuva 
ácida), além de catalisar a degradação da camada de ozônio e danificar o ecossistema devido ao seu alto poder carcinogênico e mutagênico. Por esses 
motivos, é necessário um tratamento do óleo para a remoção desse heteroátomo de forma a gerar produtos comerciais menos poluentes. 
Foi descoberto através de pesquisas que a bactéria Sphingomonas sp., cepa silvestre isolada de ambiente contaminado por óleo, pode metabolizar a 
molécula de carbazol em uma rota bioquímica que inicia-se com a remoção do nitrogênio na forma de amônia. Por ser a molécula de carbazol um dos 
principais componentes nitrogenados presentes em petróleo e por a bactéria Sphingomonas sp. ter elevada capacidade de biodegradação do carbazol, 
este sistema (Sphingomonas-carbazol) foi escolhido para realizar estudos visando o desenvolvimento de biossensor de compostos nitrogenados em óleo. 
A proposta do trabalho é criar um biossensor eficiente, simples, confiável e barato, que quantifique o carbazol em uma amostra qualquer de petróleo de 
forma prática e sem utilizar técnicas rebuscadas. Como elemento biológico de detecção serão utilizadas as células da bactéria Sphingomonas sp. O 
princípio da medição consiste em detectar a amônia, produto da reação de degradação do carbazol, em uma célula eletroquímica através da medição do 
potencial elétrico gerado. O eletrodo de trabalho é constituído por grafite, com uma camada de polímero onde a bactéria será imobilizada. Polímeros 
como polianilina e polipirrol estão sendo sintetizados eletroquimicamente no eletrodo de grafite impresso em PVC usando as técnicas de voltametria 
cíclica e amperometria, visando verificar qual delas gera uma distribuição mais uniforme do polímero no eletrodo. 
A etapa seguinte do trabalho consistirá nos testes de desempenho do eletrodo frente à soluções de amônia, numa primeira etapa. Em seguida, serão 
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estudados métodos de imobilização da bactéria no eletrodo recoberto com polímero e ensaios com soluções de carbazol. 

14:45 - 15:00 238 
Deposição de filmes poliméricos híbridos ultrafinos através da técnica camada-por-camada 
LUÍS FERNANDO BENTO DE LA IGLESIAS 
PAULO HENRIQUE DE SOUZA PICCIANI/ RICARDO CUNHA MICHEL/ NADIA MARIA COMERLATO 

Resumo 

O trabalho aqui desenvolvido tem como objetivo depositar filmes ultrafinos de polímeros eletroativos em substratos de vidro visando a confecção de 
dispositivos eletrocrômicos. A técnica de automontagem está baseada principalmente na atração eletrostática entre camadas moleculares de cargas 
opostas. A partir das características iônicas dos compostos M(dmit), foi proposta a inserção do condutor molecular [In(dmit)2]Cs ( Cesio [bis(1,3-ditiol-2-
tiona-4,5-ditiolato)In(III)] ) entre finas camadas do polímero condutor polianilina (PAni). A escolha da polianilina como policátion se deve pela facilidade 
da síntese, baixo custo e grande estabilidade quando exposta a condições ambientes. A opção por compostos ligantes como dmit provém da descoberta 
do primeiro supercondutor molecular, o [TTF][Ni(dmit) 2]2 . Substratos de vidro coberto por ITO foram usados para depositar finas camadas de filmes 
híbridos, onde cada deposição alternada de policátion e ânion é uma bicamada. O crescimento do filme foi acompanhado pelo equipamento UV-vis, que 
mede a absorbância do material. Ela é relacionada com a espessura do filme num gráfico: absorbância x número de camadas . Foi realizado também um 
plano fatorial 23 do experimento a partir da combinação de tempo de deposição, concentração e tempo de lavagem utilizados; Verificou-se que a maior 
variável foi a concentração. Desta maneira, concluímos que a concentração interfere diretamente na linearidade da quantidade do material depositado 
no substrato, afetando a quantidade de absorbância que o polímero condutor terá. 

15:00 - 15:15 1417 
Preparo de fibras condutoras via enxertia de PAni em coco 
ANDRÉA MARIA DA SILVA/ ANTONIO LIMA NOTARANGELO 
FERNANDO GOMES DE SOUZA JR 

Resumo 

  A fibra de coco é encontrada em grande quantidade na natureza, sendo assim de fonte renovável, mas o descarte final do coco verde gera um grande 
impacto ambiental, pois suas cascas demandam mais de oito anos para se decompor completamente e as mesmas representam 80% do peso bruto do 
coco. Uma alternativa capaz de agregar valor a essas fibras passa pela modificação de suas superfícies com recobrimentos poliméricos. Entre estes, a 
modificação dessas fibras com a polianilina (PAni) abre uma serie de possibilidades de obtenção de novas tecnologias para serem usadas como sensores 
de pressão, extensão e ate quimiometricos [1-3]. Este trabalho tem a finalidade de modificar as fibras de coco para se tornarem condutoras de 
eletricidade, úteis para a produção de sensores. Para isso foi utilizada uma técnica de polimerização in-situ, gerando enxertia de nanoparticulas de 
polianilina na superficie das fibras tratadas, utilizando algumas condições diferentes de modificação com a finalidade de encontrar a forma mais 
eficiente para a obtenção de um material condutor em maior quantidade e qualidade. 
Para estes experimentos foram usados peroxido de hidrogênio, persulfato de amônio (APS); anilina e ácido sulfúrico, todos comprados da VETEC, grau 
P.A. As fibras, antes de serem modificadas, foram tratadas durante uma hora com o peróxido. Depois as fibras foram lavadas três vezes, secas e 
separadas em quantidades iguais a 1,0g, 1,7g, 3,0g, 5,0g e 9,0g de fibras. A síntese da polianilina foi feita em meio ácido, usando quantidades 
equimolares de anilina e de persulfato de amônio. O sistema contendo o sal de anilina foi resfriado e o APS foi acrescentado lentamente, sob agitação, 
durante 24h. As fibras obtidas foram estudadas por microscopia óptica, FTIR e RMN de baixo campo. Além disso, a resistividade das fibras foi avaliada 
usando o método dos dois eletrodos. 
Os resultados de microscopia óptica mostraram a obtenção de um recobrimento contínuo e homogêneo sobre as fibras. Por sua vez, os resultados de 
RMN de baixo campo indicam a obtenção de ligações químicas entre a celulose e a PAni. Além disso,os resultados de resistividade obtidos foram da 
ordem de 2E3 Ohm.cm, muito menores que os da fibra pura, que são da ordem de 1E9 Ohm.cm. Esses relativamente baixos valores de resistividade são 
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condição sine qua non [1-3] para a aplicação desses materiais no campo de sensores de pressão. Assim, os testes de sensibilidade a compressão serão a 
continuação deste trabalho. 

15:15 - 15:30 4098 
Estudo das propriedades mecânicas, tribológicas e morfológicas de fibras 
NATHÁLIA FERRO DE OLIVEIRA 
SERGIO ALVARO DE SOUZA CAMARGO JUNIOR 

Resumo 

No panorama da engenharia contemporânea, especialmente na área de novos materiais, a utilização de fibras vem sendo estudada como meio de 
aprimorar propriedades de materiais existentes e contribuir para o desenvolvimento de outros. 
Materiais compósitos visam unir as propriedades de ao menos duas fases diferentes, conferindo ao material propriedades superiores, impossíveis de se 
obter em apenas uma delas. Dentre os materiais de reforço mais utilizados, as fibras tem se destacado pela sua alta resistência à tração longitudinal, 
como exemplos temos as fibras de vidro e as fibras de carbono. Na produção de materiais compósitos, as fibras devem apresentar a melhor adesão 
possível com a matriz, para que o material possua propriedades mecânicas elevadas. No caso da produção de tecidos, por outro lado, é ideal que as 
fibras sejam mecanicamente resistentes e apresentem baixa afinidade à água e ao suor, evitando a proliferação bacteriana. Por esses motivos, a 
engenharia de materiais tem buscado o estudo e a modificação das superfícies de fibras para melhor adequação à sua finalidade. 
O objetivo deste trabalho é o estudo das propriedades mecânicas, tribológicas e morfológicas de diferentes fibras para aplicação em engenharia, dos 
efeitos de tratamentos de superfície aplicados a estas fibras, e o desenvolvimento de uma plataforma para ensaios de coeficiente de fricção em 
diferentes condições de temperatura e umidade. 
É interessante que as propriedades dos materiais em desenvolvimento possam ser medidas de maneira quantitativa, a fim de mensurar os efeitos dos 
tratamentos empregados, ressaltando os que propiciam melhor desempenho. A caracterização das propriedades mecânicas, tais como resistência à 
tração, módulo de elasticidade e ductilidade, serão medidas a partir de ensaios de tração realizados em uma maquina de ensaios universal em escala 
micro. Outros como a dureza e o módulo de indentação serão obtidos por meio de indentação instrumentada em um nanoindentador. Ensaios 
tribológicos serão utilizados para determinar o coeficiente de atrito, e a resistência ao risco será dada pelo teste de risco (scratch test). As propriedades 
morfológicas serão verificadas por microscopia eletrônica de varredura, microscopia óptica e microscopia de força atômica. 

15:30 - 15:45 3931 
Modificação e aperfeiçoamento do epóxi por meio da adição de líquidos iônicos 
RODRIGO BEZERRA VASCONCELOS CAMPOS 
SERGIO ALVARO DE SOUZA CAMARGO JUNIOR/ BLUMA GUENTHER SOARES 

Resumo 

Este estudo tem como objetivo analisar as mudanças das propriedades do epóxi mediante a adição de líquidos iônicos. Líquidos iônicos são, por 
definição, sais líquidos compostos de íons que possuem uma estrutura iônico-covalente. Seu principal uso é como solvente devido à sua baixa pressão de 
vapor. Epóxis são resinas flexíveis termofixas formadas por polímeros sintéticos, cuja rigidez não se altera com a temperatura, possuindo larga aplicação 
como recobrimentos. Os epóxis apresentam grande flexibilidade e tenacidade, são resistentes ao calor, ao ataque químico e solventes, possuindo assim, 
diversas aplicações, tais como: tintas e revestimentos (para prevenir contra a corrosão), adesivos (devido à sua resistência química), moldes, sistemas 
elétricos e eletrônicos (o epóxi curada é um isolante elétrico e um bom condutor de calor), aplicações aeroespaciais, etc. 
A adição de líquidos iônicos ao epóxi permite melhorar algumas de suas propriedades, como por exemplo, sua dureza e módulo elástico, resistência a 
deformação e ao desgaste, dentre outras propriedades, aumentando as possibilidades de aplicação. 
Neste trabalho serão empregados ensaios de micro e nanoindentação instrumentada para obter a dureza e módulo elástico do material, bem como 
ensaios de desgaste utilizando a técnica de pino-sobre-disco para medida do coeficiente de atrito e resistência ao desgaste. As propriedades do epóxi 
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convencional serão comparadas ao do material produzido com adição de líquidos iônicos, com o objetivo de comprovar a melhoria de suas propriedades 
e aperfeiçoar as condições de preparação do material. Os resultados preliminares dos ensaios de microindentação nas amostras com 2,5% e 5% de 
líquido iônico mostraram valores de dureza de 132 MPa e 77 MPa e módulo elástico 2696 MPa e 2040 MPa, respectivamente. 

15:45 - 16:00 2418 

Aplicação do LASENTEC-FBRM para Monitoramento in-line da Evolução Média do Tamanho da Corda de 
Partículas Produzidas em Reações de Polimerização em Suspensão do Estireno 
ISRAEL BERNARDO DE SOUZA POBLETE 
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA PINTO/MARCIO NELE DE SOUZA/ CARLOS ALBERTO CASTOR JUNIOR 

Resumo 

A distribuição do tamanho de partículas poliméricas é uma variável importante que fornece a qualidade relacionada ao processamento e transformação 
do polímero final. Muitos esforços têm sido realizados para caracterização da distribuição do tamanho da partícula (DTP) em sistemas de polimerização 
em suspensão (PINTO et al., 1999). A evolução de tamanho de partícula na polimerização em suspensão do estireno foi reportada na literatura por 
diversos trabalhos (KONNO et al., 1982, MANSUR et al 2008). Entretanto a metodologia antes utilizada era complexa e de difícil aplicação industrial. 
Várias técnicas foram empregadas para o monitoramento da evolução do tamanho de partícula, como relações com Raman scattering (espalhamento 
inelástico de um fóton) (GIUDIC et al.2003) e NIRS (espectroscopia do infravermelho próximo) (PINTO et al 2009). Outra estratégia introduzida no final 
do século XX utiliza a reflexão da luz para medir a distribuição do tamanho da corda (CLD) in-line. Com o auxilio do Focused Beam Reflectance 
Measurement (FBRM), verificou-se em tempo real a dinâmica do sistema reacional. Os experimentos conduzidos mostram que a técnica proposta é 
sensível às mudanças que influenciam o tamanho de partícula, como agente de suspensão e agitação; Os resultados corroboram qualitativamente com 
os previstos pela literatura apresentando-se como uma grande alternativa para o acompanhamento in-line de tamanho de partículas poliméricas. 
Ressalta-se o ineditismo no Brasil sobre este estudo. 
Referências Bibliográficas: 
KONNO M.; ARAI K.; SAITO S.The effect of a Stabilizer On Coalescence Of Dispersed Drops In Suspension Polymerization Of Styrene,1982. 
PINTO J. C.; LIMA E.L.; SANTOS F.A.Determinação em Linha de Tamanho de Partículas na Polimerização em Suspensão, 1999. 
REIS M.M, ARAÚJO P.H.H, SAYER C, GIUDICI R .Evidences of correlation between polymer particle size and Raman scattering 2003. 
FARIA. J. M..I; LIMA E. L.; PINTO J. C; MACHADO F. Monitoramento in situ e em tempo real de variáveis morfológicas do poli(cloreto de vinila) usando 
espectroscopia NIR ,2009. 
OLIVEIRA, N. S; MORAES S. D ;GONDIN M. P. C; MANSUR M. B A study of the drop size distributions and hold up in short kuhni columns 2008. 

16:00 - 16:15 1809 
Estudo das Propriedades Físicas e Mecânicas de Diferentes Tipos de Concretos Refratários 
MARIANNA GROSSO 
ANA CATARINA JORGE EVANGELISTA/ROMILDO DIAS TOLEDO FILHO 

Resumo 

Concreto refratário é um tipo especial de concreto, que resiste à altas temperaturas de até 2000°C. Por isso, ele é normalmente em locais onde a 
temperatura é muito alta, tais como revestimento de portas de fornalhas, tubos de caldeiras, bocas de maçaricos, indústria siderúrgica e petroquímica. É 
de fácil manipulação, alta resistência mecânica e térmica, tem pequenas dilatações e retrações e pode ser utilizado 24h após a moldagem. Neste 
trabalho serão apresentados os resultados dos ensaios referentes às propriedades físicas e mecânicas de misturas de concreto refratário leve com e sem 
fibras, denso e com e sem coque (condensação de hidrocarbonetos nas industriais de craqueamento catalítico fluido). A adição de fibras visa aumentar a 
capacidade de absorver energia da matriz frágil e melhorar a qualidade dos concretos refratários utilizados no revestimento interno de dutos e 
equipamentos de unidades de craqueamento catalítico fluido. Para determinação de cada propriedade foram moldados 5 (cinco) corpos de prova, e em 
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seguida calculou-se a média e o desvio padrão. Os resultados dos ensaios físicos e mecânicos são analisados, visando determinar a influência do teor e 
do tipo de fibra, sobre as propriedades dos concretos refratários produzidos. A massa específica do concreto refratário leve é cerca de 85% menor que a 
do concreto refratário denso. A porosidade do concreto refratário leve é aproximadamente 255% maior que a do concreto refratário denso. Portanto, as 
resistências à compressão e à flexão do concreto refratário denso são maiores quando comparadas ao concreto refratário leve. E ainda, constatou-se 
que adição de fibras resulta num aumento de tenacidade dos materiais estudados. 

16:15 - 16:30 2288 
Resistência à Erosão de Concretos Refratários Fibrosos 
RENATA ZENARO DE SÁ 
ROMILDO DIAS TOLEDO FILHO/ JANINE DOMINGOS VIEIRA 

Resumo 

Um dos problemas encontrados em processos industriais de refinarias de petróleo é o desgaste erosivo de revestimentos de material refratário, que 
ocorre em linhas de transferência sujeitas à alta velocidade de fluidos contendo partículas sólidas. Nesses casos, o concreto refratário é submetido a 
altas temperaturas e à erosão de forma simultânea. Durante a operação da refinaria a erosão pode provocar uma redução de espessura do revestimento 
refratário, deixando exposto o material metálico do casco do equipamento. 
O presente estudo tem como objetivo averiguar a resistência de concretos refratários ao processo erosivo à temperatura ambiente, após submeter o 
concreto a altas temperaturas. As variáveis a serem estudadas incluem o tipo de concreto, o teor de fibra adicionado à mistura e a temperatura a que o 
concreto será submetido antes do ensaio de erosão. Para isso serão moldados corpos de prova prismáticos de concreto leve e denso auto adensável de 
dimensões padronizadas de 115 x 115 x 10 (mm). Serão feitas misturas de concreto denso auto adensável com teores em massa de fibra de aço de 4%, 
6%, 8% e 10%, além da matriz de referência (sem reforço fibroso). Os corpos de prova de concreto leve, além da matriz de referência, terão reforço de 
4% e 6%. Os ensaios serão realizados à temperatura ambiente de acordo com NBR 13185 e com a ASTM C 704 - 01, após submissão dos corpos de provas 
às temperaturas de 110°C e 600°C. 
Ao final dos ensaios, será observado como as diferentes variáveis empregadas influenciaram no desempenho do concreto refratário com relação à sua 
resistência ao desgaste erosivo. 
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14:30 - 14:45 1992 
Projeto de Separador Compacto Gás-Liquído 
MATHEUS GONDIM DE OLIVEIRA 
ATILA PANTALEAO SILVA FREIRE/JULIANA BRAGA RODRIGUES LOUREIRO 

Resumo 

À medida que novos campos de petróleo são descobertos, novas técnicas para exploração desses campos devem ser pensadas. A tendência futura é 
utilizar unidades submarinas para realizar o processamento primário do petróleo com o intuito de diminuir os custos de produção e armazenamento 
deste produto, logo o projeto deste Separador Compacto visa atender as novas necessidades de processamento. Portanto, novos equipamentos e 
tecnologias, incluindo o Separador Compacto aqui apresentado, são desenvolvidos para ocupar o lugar das técnicas tradicionais de exploração de 
petróleo. 
Este Separador tem como princípio a diferença de densidade entre as fases presentes, separador gravitacional, e, por isto, seu funcionamento é bastante 
simples: o escoamento multifásico ingressa no separador, por um tubo inclinado descendente, e a fase gasosa livre no escoamento é separada da fase 
líquida através de tubos verticais (chamados de pernas) que estão acoplados naquele tubo inclinado descendente e em outro ascendente. A saída de gás 
se dará na tubulação ascendente e a de líquido na descendente. 
O dimensionamento do Separador foi feito a partir de relatórios e artigos da área estudados e, também, com base nos equipamentos como 
compressores e bombas disponíveis no laboratório. O autor do projeto, portanto, teve que se adequar aos recursos disponíveis para definir os 
parâmetros do Separador Compacto. Tais parâmetros são: diâmetro e ângulos das tubulações, e número de pernas que, no futuro, terão as suas 
importâncias mensuradas em testes no laboratório quando o Separador Compacto for construído. 
É importante salientar que o projeto desenvolvido não conta apenas com o Separador Compacto, mas inclusive com a linha à jusante e à montante do 
Separador, incluindo os equipamentos de medição de vazão e pressão em determinados pontos escolhidos por sua importância no funcionamento e 
desempenho do Separador. 

14:45 - 15:00 1578 
Emprego de Ultracentrífugas no Enriquecimento de Gás Natural 
PABLO DE ALMEIDA SILVA 
RICARDO DE ANDRADE MEDRONHO/TANIA SUAIDEN KLEIN 

Resumo 

O gás natural é um dos mais importantes combustíveis utilizados atualmente para a geração de energia tanto na indústria como residencial e veicular. 
Uma característica tanto do gás natural proveniente da produção de petróleo quanto do gás combustível produzido em refinarias é o fato que 
normalmente estes se encontram contaminados por componentes ácidos (H2S e CO2) que devem ser removidos antes da utilização do produto por 
causarem corrosão em equipamentos e problemas ambientais. As tecnologias hoje existentes para a purificação do gás natural são capazes de remover 
os contaminantes até os índices atualmente exigidos pela legislação. Entretanto, espera-se que estes índices se tornem cada vez mais restritivos devido 
aos intensos impactos ambientais gerados por esses poluentes (como o efeito estufa, chuvas ácidas e intoxicação de pessoas). Esse fato tornaria os 
custos de utilização deste gás proibitivo, a menos que se desenvolvam novas tecnologias de purificação. Um dos processos que podem ser utilizados 
para se realizar esse enriquecimento é o emprego de ultracentrífugas. Estudos preliminares recentes mostraram a viabilidade do uso de centrífugas em 
batelada para tal aplicação. Assim, no presente trabalho, estendeu-se o estudo anterior, testando a utilização de ultracentrífugas a gás contínuas para a 
separação dos componentes ácidos do gás combustível através da diferença de massas molares. Resultados preliminares foram obtidos com o uso da 
ferramenta de Fluidodinâmica Computacional (CFD) através da utilização do software ANSYS 13.0 para a construção da geometria, malha e realização 
das simulações. As simulações transientes realizadas mostraram ser possível obter-se uma boa separação entre metano e gás carbônico. 

15:00 - 15:15 2062 Influência do Número de Entradas Tangenciais e do Ângulo da Seção Cônica de um Hidrociclone no 
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Tratamento de Águas Oleosas 
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA/ RODRIGO PETRONE DOS ANJOS 
RICARDO DE ANDRADE MEDRONHO 

Resumo 

As águas oleosas são rejeitos gerados na indústria de petróleo e só podem ser descartados caso respeitem a legislação vigente. Para isso, são utilizados 
alguns equipamentos, dentre os quais é possível destacar os hidrociclones. Inicialmente foi estudado, com o auxílio da Fluidodinâmica Computacional 
(CFD), o efeito, na eficiência de separação, do tempo de residência do fluido em hidrociclones, através da variação do ângulo da seção cônica (9°, 5° e 
3°). Posteriormente, a vazão de entrada foi alterada de modo a manter os perfis de velocidade tangencial semelhantes ao caso cujo ângulo da seção 
cônica apresentou melhor eficiência de separação. Ademais, foi analisado o efeito da adição de uma entrada secundária, também tangencial à parte 
cilíndrica do equipamento, na estabilidade do perfil de pressão. A fluidodinâmica computacional foi a ferramenta escolhida para análise neste estudo. A 
construção das geometrias foi feita com o programa Design Modeler. As malhas hexaédricas foram construídas no programa ICEM CFD. As simulações 
foram efetuadas no programa comercial CFD FLUENT. Todos estes programas são da ANSYS, versão 13.0. A corrente de entrada do hidrociclone 
considerou a água como fase contínua e o óleo como fase dispersa, com duas diferentes distribuições RRB de partículas: fina e grossa. Na modelagem do 
problema, fez-se uso da abordagem lagrangeana, sendo considerado que a concentração de óleo não é importante para a resolução da fase contínua. 
Com base nas simulações realizadas, tanto o efeito do tempo de residência, influenciado pelo ângulo da seção cônica, quanto a intensidade do campo 
centrífugo, que está relacionado à velocidade tangencial, são de extrema importância para a eficiência na operação de hidrociclones. A adição de uma 
nova entrada tangencial no equipamento mostrou-se eficiente na estabilidade do perfil de pressão (perfil não sinuoso), podendo acarretar em uma 
menor tensão de cisalhamento e menor perda de carga, consequentemente, gerando uma maior eficiência de separação. 

15:15 - 15:30 1295 
Análise com CFD de Vazamento de Óleo a Grandes Profundidades Marinhas 
TATIANA HENNEY THIAGO DE SOUZA 
RICARDO DE ANDRADE MEDRONHO/TANIA SUAIDEN KLEIN 

Resumo 

As companhias petrolíferas têm avançado na exploração de óleo e gás em águas profundas, como forma de atender à crescente demanda de petróleo e 
gás natural no mundo. Este fato tem gerado um aumento potencial de ocorrência de acidentes relacionados aos vazamentos em poços, tubulações ou 
mesmo no riser. No presente trabalho, foi desenvolvido um estudo do comportamento do vazamento de óleo expelido através de um orifício em um 
duto a grande profundidade. As simulações numéricas foram realizadas com o auxílio do pacote de Fluidodinâmica Computacional Ansys 13.0. A 
Fluidodinâmica Computacional foi escolhida por ser uma poderosa ferramenta para a compreensão de problemas físicos que ocorrem em um 
determinado volume de controle. Foi feita a aplicação da modelagem matemática envolvida com os fenômenos que ali ocorrem dividindo o domínio em 
um número finito de pontos, onde foram aplicadas as equações que descrevem esses fenômenos. O volume de controle estudado teve sua geometria e 
malha confeccionadas no Design Modeler 13.0 e Meshing 13.0, respectivamente, ambos da Ansys. As simulações numéricas foram conduzidas no 
FLUENT 13.0, também da Ansys. Os resultados obtidos com as simulações numéricas foram comparados com os resultados gerados por um modelo 
analítico encontrado na literatura a fim de validar seus resultados. O coeficiente de descarga do modelo analítico para o cenário estudado foi 
devidamente ajustado a fim de representar bem o caso estudado. Foram estudadas a vazão de vazamento, a pressão da lâmina d'água, função da 
profundidade do vazamento, e a direção da corrente marítima. Como continuação do trabalho, pretende-se avaliar numericamente o comportamento 
da vazão em função das condições locais. Esta avaliação será feita tanto para o modelo analítico já existente quanto para o modelo simulado. Com os 
resultados desta avaliação, será possível obter-se uma equação para o coeficiente de descarga em função das condições locais do vazamento. 

15:30 - 15:45 4063 Estudo das Frequências Naturais e Modos de Vibração de um Cabo Suspenso 
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FELIPE TEIXEIRA SILVA BEZERRA 
MURILO AUGUSTO VAZ 

Resumo 

Neste presente trabalho serão analisados as frequências naturais e os modos de vibração de um cabo suspenso de forma a demonstrar a teoria linear de 
vibração livre de cabos. Considera-se um cabo suspenso uniforme, em equilíbrio estático, sujeito ao peso próprio e apoiado em suas extremidades a um 
mesmo nível. Quando submetido ao peso próprio apresentam uma pequena deformação vertical que não deve exceder a 1/8 da distância entre suas 
duas extremidades, de modo a assegurar pequenos deslocamentos. 
Desenvolveu-se também um modelo em elementos finitos em um programa comercial para simular numericamente o comportamento deste cabo. Um 
parâmetro adimensional, que relaciona o comprimento, flexa, ridigez flexional e carga axial, governa a resposta do sistema. 
Para os modos simétricos e antissimétricos de vibração tem-se uma igualdade quando o parâmetro adimensional assume um valor específico. Esses 
pontos onde os modos de vibração são iguais são chamados de pontos de cruzamento. Por exemplo, o primeiro ponto de cruzamento ocorre quando o 
parâmetro é igual a 4pi então neste valor as frequências do primeiro antissimétrico e simétrica são iguais. 
O objetivo do trabalho é conseguir através de uma simulação numérica uma análise computacional do estudo das frequências naturais de vibração de 
cabos. 
Referencias: 
1. Artigo The Linear Theory of Free Vibrations of a Suspended Cable - Irvine, H.M. and Caughey, T.K. 
2. Livro Cables Structures - Max Irvine 

15:45 - 16:00 4082 
Estudo Experimental de Escoamentos Bifásicos Gás-Líquido Estratificados em Tubulações Inclinadas 
MARIO HUGO DIAS DA SILVA BOTELHO 
SU JIAN/ JOSE LUIZ HORACIO FACCINI 

Resumo 

O presente trabalho consiste de um estudo experimental de escoamentos bifásicos gás-líquido estratificados em tubulações inclinadas. Os escoamentos 
foram medidos através de duas técnicas. Uma técnica ultrassônica de alta velocidade onde foram utilizados dois transdutores no modo pulso-eco e uma 
placa geradora-multiplexadora de sinais ultrassônicos. E uma técnica de visualização de imagens obtidas por uma câmera digital. Os experimentos foram 
realizados no Laboratório de Termo-hidráulica Experimental do Instituto de Engenharia Nuclear (IEN/CNEN), utilizando uma seção de testes circular, 
formada por um trecho em aço inox com aproximadamente 5 m de comprimento e um trecho em acrílico transparente com cerca de 1,80 m de 
comprimento. O diâmetro interno da seção é igual a 25,2 mm. Os experimentos foram realizados nas inclinações de -2,5 e -10 graus. Através do 
tratamento dos sinais ultrassônicos e das imagens obtidas com a câmera de alta velocidade foi possível determinar as alturas de liquido, para diversas 
combinações das vazões de gás e de líquido. Os resultados experimentais foram então comparados com os resultados de um modelo numérico. 

16:00 - 16:15 3612 

Estudo do Fenômeno Stick-Slip em um Sistema Dinâmico Simples Através de Diferentes Modelos 
Computacionais da Força de Atrito 
ADAMO RAMALHETE FERRAZ 
THIAGO GAMBOA RITTO 

Resumo 

Um dos maiores desafios do Brasil na atualidade certamente é a extração do pré-sal, fato que engloba diversos setores da engenharia. Sobre essa 
famosa camada, suas maiores dificuldades são a distribuição (bacias distam 300km da costa) e na perfuração do solo rochoso, neste último nos 
deparamos com um famoso fenômeno da dinâmica não linear, o stick-slip. 
Visando um maior entendimento sobre este fenômeno para futuramente aplicá-lo às brocas de perfuração, foi desenvolvido um projeto no qual 
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entraram em análise modelagens computacionais para o atrito em um sistema composto por um bloco, preso a uma mola ideal e sobre uma esteira que 
gira com velocidade constante. 
O intuito foi de compreender melhor como se comporta o sistema (sobretudo o deslocamento e a velocidade), para isso resolvemos as equações de 
movimento do sistema, tendo uma determinada posição e velocidade iniciais pelo método de Runge Kutta 4° ordem utilizando diferentes integradores. 
São propostas três modelagens, todas baseadas no estudo de Leine sobre stick-slip(1998) no qual segue a modulação do atrito(Fat). 
Quando o bloco se move em relação à esteira o atrito é uma função diretamente proporcional ao atrito estático máximo sobre um denominador no qual 
entram uma constante do modelo multiplicando a velocidade(vrel) entre os corpos, sendo este produto adicionado de uma unidade, caso contrário o 
atrito é apenas a reação às forças externas(no caso a força da mola). 
O comportamento desse sistema se divide em três partes, stick(quando a esteira e bloco se movem juntos), slip(quando o bloco desliza sobre a esteira) e 
a fase de transição (momento crítico, quando temos a mudança entre uma fase e outra) que é gerada devido a inexistência do zero numérico. Com base 
nisso escolhemos os modelos descritos a seguir: 
No 1° modelo simplesmente ignoramos a fase de transição(vrel = 0 se e só se vrel=0) e como conseqüência temos duas condições para a integração(stick 
e slip), sua principal característica é a velocidade de execução; 
Já no 2° consideramos uma margem de erro n para vrel e com isso temos três condições para a integração stick, transição, slip, aparentemente o modelo 
mais próximo da realidade. 
No 3° aproximamos Fat por uma única função de arctan, o que a torna uma função contínua, englobando todas as fase em apenas um caso. Há um 
ganho na facilidade de implementação para a integração e velocidade de execução. 
Se destacam os seguintes aspectos analisados: compatibilidade do modelo com a realidade; velocidade de processamento(estudada aumentando 
sucessivamente o tempo de integração dos modelos); erro associado a diferentes passos; simplicidade de implementação e maleabilidade para controlar 
indevidas oscilações devido a erros numéricos. 
Após a análise observamos que todos os modelos geram resultados similares, fato que nos leva a crer que o primeiro modelo é o mais apropriado, 
devido a sua velocidade de execução. 

16:15 - 16:30 1379 
Análise Fluidodinâmica da Precipitação de Carbonato de Cálcio 
PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO ANDRADE 
AMARO GOMES BARRETO JUNIOR/FRANCISCO CAJAIBA DA SILVA/ RICARDO DE ANDRADE MEDRONHO 

Resumo 

Nos processos de extração de petróleo, a água de formação com alta salinidade encontrada junto a este é um dos principais fatores para a formação de 
incrustações em tubulações e equipamentos, o que pode diminuir a produção. Por isso, é indispensável estudar-se os mecanismos de precipitações dos 
sais presentes nas incrustações, como o carbonato de cálcio. Este sal encontra-se muito presente nestas incrustações, servindo de modelo para o estudo 
de outros sais. Para o estudo das precipitações em reatores agitados, uma análise mais bem detalhada com o uso de técnicas de análise de tamanho e 
forma de partículas, como FBRM (Focused Beam Reflectance Measurements) ou análise de imagens, requer uma abordagem fluidodinâmica do 
processo, visto que a distribuição de tamanhos de partículas no vaso depende do perfil de velocidades no ponto onde cada partícula se encontra. A 
velocidade da solução em cada ponto dentro do vaso depende, em um sistema de coordenadas cilíndricas, das distâncias vertical e radial às pás e ao 
eixo do agitador e do ângulo de rotação [V=V(z,r,@)]. Esta dependência junto à condição de não deslizamento nas paredes geram gradientes de 
velocidades que influenciam as taxas de formação de cristais no meio, gerando gradientes de tamanho proporcionais à velocidade das partículas. Desta 
forma, nos pontos próximos ao agitador (mais alta velocidade) o número de interações entre as moléculas no meio é maior, favorecendo a formação de 
novos núcleos. Entretanto, há uma taxa de cisalhamento maior nessas regiões, o que favorece a quebra de cristais recém-formados, levando a uma 
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predominância de partículas menores. Nos cantos do reator e em regiões mais próximas às paredes, onde a velocidade é baixa, as partículas sofrem 
menos choques e residem por mais tempo tendo melhores condições para o crescimento, prevalecendo as de maior tamanho, podendo em certos casos 
formar aglomerados. Assim, em uma análise da precipitação de carbonato de cálcio com FBRM, se a sonda fosse posicionada diretamente ao centro do 
vaso, perto do agitador, um gráfico do número de partículas por faixas de tamanho mostraria a presença no meio de uma quantidade maior de 
partículas de tamanho relativamente pequeno. Caso a sonda fosse posicionada mais abaixo do agitador, em direção oposta a este, detectaria um 
número maior de partículas grandes. Neste trabalho, simulações dos sistemas particulados em questão foram feitas por fluidodinâmica computacional 
com o pacote computacional de CFD ANSYS 13.0. A geometria do reator foi construída no Design Modeler, a malha no Meshing e as simulações foram 
conduzidas no Fluent. Os resultados simulados permitiram reproduzir os equipamentos e as condições utilizadas em laboratório para encontrar um 
ponto ótimo para o melhor posicionamento das sondas. 
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                              Monica Antunes Pereira Da Silva 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 2304 
Síntese de Propeno via Conversão Catalítica de Metanol 
RAFAEL BOTTIGNON DIAS 
LEONARDO TRAVALLONI/ MONICA ANTUNES PEREIRA DA SILVA 

Resumo 

Projeções apontam um grande crescimento da demanda de eteno e, especialmente, propeno para o futuro. Atualmente, eteno e propeno são 
produzidos principalmente pelos craqueamentos térmico e catalítico da nafta. Contudo, o custo de tais processos está relacionado às oscilações do 
preço do petróleo bruto no mercado mundial. Nesse sentido, muitos esforços têm sido feitos para encontrar novas rotas de produção de olefinas leves a 
partir de fontes que não o carvão ou gás natural. Dentre as rotas que vêm sendo estudadas, destaca-se a conversão de metanol a olefinas (MTO), que 
tem recebido grande atenção nos últimos anos [1]. Até a década passada, a maior parte da literatura discutiu o uso da zeólita HZSM-5 como catalisador 
para MTO. Entretanto, pesquisadores têm estudado o uso de peneiras moleculares microporosas do tipo silicoaluminofosfato (SAPO), principalmente 
SAPO-34, que permite a produção de hidrocarbonetos em uma faixa mais estreita [1-3]. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho da 
HZSM-5 e do SAPO-34 na conversão do metanol a olefinas leves, especialmente propeno. Os catalisadores empregados na conversão de metanol foram 
HZSM-5 (comercial), HZSM-5 modificada por fósforo e SAPO-34. Os catalisadores foram caracterizados por fluorescência de raios-X, difração de raios-X, 
microscopia eletrônica de varredura, adsorção/dessorção de N2, análise termogravimétrica e dessorção de amônia a temperatura programada. A 
conversão do metanol foi realizada em um reator de leito fixo a pressão atmosférica e a 500 ºC. O metanol foi alimentado à unidade por meio de uma 
bomba seringa e vaporizado. Hélio foi utilizado como gás de arraste. Foram avaliados os efeitos do tempo de reação, da velocidade espacial e da 
composição da alimentação. Os produtos de reação foram analisados em linha por cromatografia em fase gasosa. A distribuição de produtos da reação e 
a atividade dos catalisadores foram relacionadas às suas propriedades ácidas. 

14:45 - 15:00 2558 
Alteração da Atividade Enzimática de Proteases por Saponinas de Juá (Ziziphus Joazeiro) 
YANG DE ALMEIDA VEGELE SOUSA 
BERNARDO DIAS RIBEIRO/ ALICE ZARUR COELHO 

Resumo 
Proteases são enzimas que catalisam a hidrólise das ligações peptídicas de proteínas, e baseado em seus mecanismos catalíticos podem ser classificadas 
em serinicas, cisteínicas, aspárticas ou metalo-proteases. Tais proteases podem ter sua atividade enzimática alterada negativamente (inibidores) ou 
positivamente (ativadores) que, respectivamente, possuem diversas aplicações nos setores farmacêuticos e de alimentos. Saponinas, triterpênicas ou 
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esteroidais, podem apresentar ambas ações dependendo do mecanismo da protease, origem do substrato e sua concentração, além das características 
da saponina e sua concentração no meio. O objetivo deste trabalho era investigar a influência da saponina de Juá (Ziziphus joazeiro), em concentrações 
de 0.001, 0.005, 0.01, 0.1 e 0.5%p/v sobre a ação das proteases papaina, pancreatina, pepsina, Alcalase, Neutrase e Flavourzyme, usando como 
substrato azocaseina em concentrações de 0.25, 0.5, 1.0 e 2.5 g/L. As saponinas de juá e de sisal tornaram a pancreatina quase duas vezes mais ativa, e 
inibiu Neutrase e papaína apenas na concentração de 0,5%, enquanto que a Flavourzyme foi inibida em 0.25 g/L de azocaseina. No entanto Alcalase e 
pepsina foram inibidas em todas as concentrações de saponina e substrato. Logo, a combinação de saponinas com metalo-proteases (Neutrase) e 
cisteinicas (papaina) facilitaria a produção de hidrolisados proteicos, os quais são usados em produtos hipoalergênicos e em suplementos. 

15:00 - 15:15 816 
Síntese, modificação química e caracterização de resinas poliméricas 
LARISSA DE AZEVEDO KNUPP 
THIAGO MUZA AVERSA/ YURE GOMES DE CARVALHO QUEIROS/ ELIZABETE FERNANDES LUCAS 

Resumo 

Epóxidos ou oxiranas consistem em éteres cíclicos dispostos em anéis de três membros que, em virtude da elevada tensão entre as ligações, podem ser 
prontamente abertos pela ação de diversos nucleófilos, como por exemplo: compostos oxigenados, nitrogenados, sulfurados e ácidos. Além disso, a 
reação pode ser conduzida em meio ácido, básico ou neutro, através de mecanismos distintos: Em meio básico, ocorre um ataque nucleofílico ao 
epóxido, em sua forma neutra, enquanto que em meio ácido, o ataque nucleofílico é precedido por uma protonação do oxigênio do anel epoxídico. O 
metacrilato de glicidila (GMA) é um monômero acrílico bifuncional que apresenta um anel epoxidíco, conferindo ao poli(metacrilato de glicidila) (PGMA) 
a capacidade de sofrer várias modificações, possibilitando a obtenção de um material customizado permitindo uma ampliação em sua utilização. Dessa 
forma, o presente trabalho objetiva sintetizar e caracterizar resinas porosas reticuladas à base de GMA e divinilbenzeno (DVB) e promover modificações 
químicas como: (1) hidrólise, para formação de dióis, (2) inserção de grupos sulfônicos, obtendo-se um material capaz de realizar troca catiônica e (3) 
inserção de grupamentos amina, obtendo-se um material capaz de realizar troca aniônica. Essas modificações visam a obter resinas com potencial 
utilização como adsorventes de contaminantes presentes em águas, especialmente água produzida pela indústria do petróleo. A síntese das resinas foi 
realizada através de polimerização em suspensão empregando-se gelatina como agente de suspensão. Até o momento, foram sintetizadas resinas à base 
de GMA-DVB com e sem agente porogênico (álcool isoamílico e uma mistura de heptano:tolueno 7:3). A fase aquosa foi composta de água, gelatina 
bovina e cloreto de sódio, sendo a reação conduzida por 24 horas. As resinas foram analisadas através de espectroscopia na região do infravermelho, 
para avaliação da manutenção do anel epoxídico e caracterização dos grupos funcionais e microscopia óptica para observação do aspecto morfológico, 
como esfericidade e porosidade. Como esperado, a síntese na qual não foi empregado agente porogênico apresentou pérolas esféricas e transparentes, 
caracterizando ausência de poros. Já na síntese onde foi empregada a mistura tolueno/heptano também foram observadas pérolas esféricas, mas de 
aspecto branco e opaco, indicando o desenvolvimento de poros. No entanto, quando se utilizou o álcool isoamílico verificou-se que o material obtido 
encontrava-se na forma de pó e não de esferas conforme esperado. O espectro de infravermelho das resinas obtidas em todos os solventes revelou 
bandas em: 1722 cm-1 referente ao grupo C=O do GMA e 991 cm-1 e 906 cm-1 referentes ao anel epoxídico; 1446 cm-1 referente à deformação C=C do 
anel aromático e 707 cm-1 banda referente ao anel aromático dissubstituído. Não foram notadas bandas características de alcoóis, indicando que não 
houve abertura do anel epoxídico durante as sínteses. 

15:15 - 15:30 2377 
Hidrogenação de Tolueno Empregando Catalisadores Bifuncionais 
GUILHERME DA SILVA COUTINHO 
LEONARDO TRAVALLONI/ MONICA ANTUNES PEREIRA DA SILVA 

Resumo As gravíssimas consequências da poluição do ar na saúde humana e no meio ambiente motivaram os governos dos países desenvolvidos a adotarem 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

148 

 

formas de controle da emissão de poluentes. Os principais responsáveis pela poluição atmosférica são as indústrias e as emissões veiculares. No Brasil, o 
óleo diesel é o derivado de petróleo mais usado nos transportes coletivos e de cargas. A diminuição das emissões veiculares pode ser alcançada pela 
evolução da tecnologia de motores e pela melhoria da qualidade dos combustíveis. Esta melhoria está relacionada à diminuição do teor de enxofre e de 
compostos aromáticos. Nesse contexto, processos de hidrodessulfurização e hidrodesaromatização (HDA) de frações de diesel estão sendo amplamente 
estudados [1-3]. 
Nos processos de HDA, catalisadores bifuncionais vêm sendo empregados, de modo a superar os desafios apresentados. Esses catalisadores apresentam 
propriedades ácidas e hidrogenantes, com alta tolerância à presença de compostos sulfurados [3,4]. Diversos metais e suas combinações, tais como Pd, 
Pt, Ni e Pt-Pd, têm sido empregados na hidrogenação de aromáticos [1-4]. A acidez e as propriedades estruturais do suporte, bem como a natureza e o 
teor do metal, influenciam significativamente a atividade dos catalisadores. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade de catalisadores de paládio suportado em zeólitas na hidrogenação do tolueno. Os catalisadores foram 
preparados através da técnica de impregnação e foram caracterizados por fluorescência de raios X, difração de raios X, adsorção de nitrogênio e redução 
a temperatura programada. Os testes catalíticos foram realizados num reator batelada (Parr Instruments) de 160 mL operando com agitação de 600 
rpm, a temperaturas de 250-300 °C e pressão de hidrogênio de 50 bar. O catalisador foi previamente reduzido in situ sob hidrogênio puro (10 bar) a 250 
°C por 2 h. Foram retiradas alíquotas a intervalos regulares, as quais foram analisadas por cromatografia gasosa. 
Os efeitos da temperatura de reação foram avaliados na estabilidade dos catalisadores. As interações entre as partículas metálicas de paládio e os sítios 
ácidos dos suportes influenciaram o desempenho dos catalisadores [3]. 

15:30 - 15:45 2559 
Alteração da Atividade Enzimática de Amilases por Saponinas de Sisal (Agave Sisalana) 
YANG DE ALMEIDA VEGELE SOUSA 
BERNARDO DIAS RIBEIRO/MARIA ALICE ZARUR COELHO 

Resumo 

Amilases são enzimas que catalisam a hidrólise de materiais amiláceos, ou seja, constituídos de amido. A molécula de amido é composta por dois tipos 
de polímeros com propriedades diferenciadas, a amilose e a amilopectina. As amilases que atuam sobre essas macromoléculas podem ser classificadas 
em função de suas estratégias de catálise diferenciadas pela região sobre a qual atuam podendo ser endo-alfa-amilases ou exo-beta-amilases. Tais 
amilases podem ter sua atividade enzimática alterada negativamente (inibidores) ou, principalmente, positivamente (ativadores) o que poderia ser útil 
aos setores de detergentes e de alimentos. Saponinas, triterpenicas ou esteroidais, podem proporcionar ambas as ações dependendo do mecanismo da 
amilase, origem do substrato e sua concentração, além das características da saponina e sua concentração no meio. O objetivo deste trabalho era 
investigar a influência da saponina de sisal (Agave sisalana), em concentrações de 0.001, 0.005, 0.01, 0.1 e 0.5%p/v sobre a ação das amilases AMG, 
Stargen e Termamyl usando como substrato o amido em concentrações de 0.1, 0.25, 0.5 e 1%p/v. A saponina de sisal contribuiu para um incremento na 
atividade das três amilases analisadas. Com isso, processos de fabricação de pães e de remoção de resíduos amiláceos assim como a sacarificação do 
amido poderiam ser beneficiados em função da presença da saponina. 

15:45 - 16:00 2296 
Cinética de Hidrodessulfurização de 4,6-dimetildibenzotiofeno Empregando NiMoP/Al2O3 
MATHEUS DORNELES DE MELLO 
LEONARDO TRAVALLONI/ JOSE LUIZ ZOTIN/ MONICA ANTUNES PEREIRA DA SILVA 

Resumo 
Para a melhoria da qualidade de combustíveis como o óleo diesel, os processos de hidrodessulfurização (HDS), hidrodesnitrogenação (HDN) e 
hidrogenação de aromáticos assumem especial importância para a obtenção de correntes com baixos teores de impurezas, tornando o combustível mais 
eficiente e menos agressivo ao meio ambiente. Dentre os vários compostos sulfurados presentes no diesel, predominam o benzotiofeno, o 
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dibenzotiofeno e seus alquil-substituídos, como o 4,6-dimetildibenzotiofeno (4,6-DMDBT), o qual tem sido apontado na literatura como o mais refratário 
à HDS. Os compostos nitrogenados presentes nos óleos pesados são conhecidos por provocar um efeito de inibição mais forte que os compostos 
aromáticos ou o gás sulfídrico na atividade da HDS. 
Para se alcançar a remoção profunda de sulfurados do diesel, é importante que o catalisador possua tanto a função de hidrogenação quanto a de 
hidrogenólise pronunciadas. Por esta razão, os catalisadores à base de sulfetos de NiMo apresentam atividades maiores que os catalisadores 
convencionais de HDS, à base de sulfetos de CoMo. A associação de materiais com maiores capacidades de hidrogenação, como fósforo [1], tem 
apresentado resultados positivos no aumento da dispersão da fase ativa e da acidez do suporte. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da adição do fósforo em catalisadores NiMo/Al2O3 sobre a cinética de HDS do 4,6-DMDBT. Os 
catalisadores NiMoP/Al2O3 foram preparados utilizando a técnica de impregnação ao ponto úmido. Os sais precursores de molibdênio e níquel foram o 
heptamolibdato de amônio e nitrato de níquel. A fonte de P empregada foi o ácido fosfórico. A formulação estabelecida para os catalisadores foi 15% 
(m/m) de MoO3 e uma razão atômica Ni/(Ni+Mo) = 0,3 [2]. O teor de P variou entre 0 e 4% (m/m). A solução contendo os referidos sais e o ácido 
fosfórico foi adicionada ao suporte por gotejamento e agitação. Após a impregnação, os catalisadores foram secos por 12 h a 120 °C e posteriormente 
calcinados a 450 °C por 1 h. 
Os catalisadores foram caracterizados por fluorescência de raios X, difração de raios X, adsorção de nitrogênio e redução a temperatura programada. Os 
catalisadores foram avaliados na HDS de 4,6-DMDBT em um reator de leito gotejante. A quinolina foi utilizada como molécula modelo dos nitrogenados 
presentes no diesel. Segundo a literatura, os efeitos do teor de fósforo são mais significativos na reação de HDN [3,4]. 

16:00 - 16:15 1307 
Estudo Cinético da Hidrogenação Catalítica de Gasolina de Pirólise 
RAFAEL BOTTIGNON DIAS 
LEONARDO TRAVALLONI/ ALEXANDRE BARROS GASPAR/ MONICA ANTUNES PEREIRA DA SILVA 

Resumo 

A pirólise da nafta em plantas de produção de olefinas monoméricas gera um subproduto conhecido como gasolina de pirólise (PYGAS), contendo 
compostos aromáticos e insaturados, como mono e di-olefinas [1]. Frações de PYGAS são inseridas no pool da gasolina automotiva para elevar sua 
octanagem [2]. Porém, os compostos insaturados presentes na PYGAS são agentes formadores de goma [1,2], o que torna necessário um tratamento 
prévio, consistindo em uma hidrogenação catalítica composta por dois estágios consecutivos. No primeiro, é realizada a hidrogenação seletiva de mono 
e di-olefinas, estireno e ciclopentadienos, utilizando catalisadores de Pd ou Ni a condições operacionais brandas. No segundo estágio, utilizam-se 
condições mais severas, bem como catalisadores de Co-Mo/Al2O3 para remover o enxofre e completar a hidrogenação das olefinas remanescentes [2]. 
O objetivo central deste trabalho foi estudar a hidrogenação de quatro misturas-modelo de PYGAS, contendo estireno, 1,7-octadieno e 
diciclopentadieno, em um reator batelada, utilizando catalisador de Pd/Al2O3. Os testes catalíticos foram realizados num reator batelada (Parr 
Instruments) de 160 mL operando com agitação de 600 rpm, pressão de hidrogênio de 15, 25 ou 45 bar e a uma temperatura constante de 75, 90 ou 105 
ºC. O catalisador foi previamente reduzido in situ sob hidrogênio puro (10 bar) a 250 °C por 2 h. Foram adicionados 100 mL da mistura reacional 
empregando-se tolueno como solvente. Foram retiradas alíquotas a intervalos regulares, as quais foram analisadas por cromatografia gasosa. Verificou-
se a existência de uma competição entre os compostos orgânicos pelos sítios ativos de hidrogenação. Essa competição depende da composição da 
mistura-modelo. A hidrogenação das mono-olefinas alifáticas é inibida pela presença de di-olefinas [3]. Os resultados indicam uma preferência da 
hidrogenação de dienos cíclicos sobre a de dienos alifáticos. A hidrogenação das misturas-modelo foi representada por dois modelos cinéticos: um do 
tipo lei de potências e um do tipo Langmuir-Hinshelwood. Para o modelo de lei de potências, foram estimadas quatro velocidades específicas de reação 
para cada mistura-modelo, bem como as energias de ativação aparentes relativas à hidrogenação do estireno e do DCPD. Para o modelo de Langmuir-
Hinshelwood, foram estimados quatro parâmetros cinéticos e as respectivas energias aparentes, além de parâmetros relativos à adsorção do estireno. 
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16:15 - 16:30 1300 
Oxidação Parcial de Metano a Compostos Oxigenados: Efeito da Adsorção de Oxigênio Atômico 
GEORGE VICTOR BRIGAGÃO 
LEONARDO TRAVALLONI/ MONICA ANTUNES PEREIRA DA SILVA 

Resumo 

A síntese de compostos oxigenados a partir da oxidação parcial de metano é um dos maiores desafios relacionados à tecnologia de gás natural. A 
conversão de CH4 em oxigenados ocorre atualmente através de duas etapas consecutivas: oxidação do CH4 a gás de síntese e conversão deste em 
oxigenados. No entanto, é necessário conduzir um processo intensamente endotérmico seguido de uma conversão catalítica que apresenta limitações 
de equilíbrio. Em função disto, muitos pesquisadores estão buscando meios de converter CH4 em oxigenados em uma única etapa exotérmica, visando à 
obtenção de altos rendimentos. Os resultados de diversas pesquisas até o presente momento foram pouco significativos, pois elevadas seletividades só 
foram obtidas para baixas conversões de metano, o que inviabiliza aplicações industriais [1,2]. Alguns pesquisadores têm demonstrado que a cinética da 
reação catalítica pode ser controlada através do emprego de espécies de oxigênio atômico adsorvido (oxigênio alfa), capazes de modificar a distribuição 
dos produtos de reação [3]. 
Este trabalho tem por finalidade estudar as condições mais adequadas para a obtenção de compostos oxigenados (como metanol, formaldeído e dimetil 
éter) a partir da oxidação parcial de CH4 com N2O sobre catalisadores de Fe suportado em ZSM-5 e MCM-41 (contendo 0,5 e 5% de Fe). Foram 
realizados diferentes experimentos de modo a avaliar: a faixa de temperatura ideal para a adsorção de Oxigênio alfa nos sítios catalíticos, a partir da 
decomposição de N2O [4]; o efeito do emprego de espécies Oxigênio alfa como agente oxidante na oxidação parcial de CH4 a temperatura constante [3]; 
e a oxidação de metano com N2O sobre diferentes catalisadores a 300-700 °C. Os testes catalíticos foram realizados em reator tubular a pressão 
atmosférica. Os produtos de reação foram analisados em linha por um espectrômetro de massa. 
A partir dos resultados obtidos, concluiu-se que: a formação de Oxigênio alfa pela decomposição de N2O sobre os catalisadores empregados ocorreu a 
350-450 °C; o emprego de um pré-tratamento de adsorção de Oxigênio alfa favoreceu o controle cinético da oxidação parcial de CH4, resultando numa 
seletividade relativamente alta a formaldeído; os principais produtos da oxidação de CH4 com N2O foram COx e N2, sendo observadas pequenas 
quantidades de formaldeído a 450-500 °C para catalisadores suportados em ZSM-5; a conversão dos reagentes nestas condições é significativa em 
temperaturas maiores que 400 °C; e entre os suportes empregados, a ZSM-5 é o mais adequado para catalisadores de Fe aplicados a esta reação. 
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14:30 - 14:45 293 O Estudo de Propriedades Mecânicas de Protótipos Gerados pelo Equipamento Dimension Elite 
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(Impressora 3D) 
RODRIGO DE SOUZA DANTAS 
FRANCISCO JOSE DE CASTRO MOURA DUARTE / JOSE STOCKLER CANABRAVA FILHO 

Resumo 

A 'Prototipagem' é uma nova linha de pesquisa do laboratório PRO-PME, pertencente à COPPE/UFRJ, que foi ativada recentemente com a aquisição de 
duas máquinas de prototipagem rápida. Com isto, surgiu o interesse de analisar as propriedades destes modelos e foi definido um processo de pesquisa 
para os protótipos gerados pelo equipamento Dimension Elite (impressora-3D). O projeto em questão objetiva analisar determinadas propriedades 
mecânicas de protótipos impressos, bem como a influência da orientação do modelo nestas propriedades. Com os resultados dos ensaios pretendemos 
compreender melhor quais as limitações e melhores aplicações para estes modelos, baseando-se: em sua geometria; nas propriedades a serem 
analisadas; na definição de uma melhor orientação; e principalmente até que ponto chega a eficácia do protótipo no desenvolvimento de produto. 
Primeiramente, foram estudadas todas as etapas da prototipagem por FDM (impressora 3D), sendo elas: o funcionamento do equipamento; o material 
utilizado; e a preparação para a prototipagem, desde a modelagem do objeto até o envio do mesmo para a impressão. Em seguida, foram realizados os 
seguintes ensaios mecânicos: Ensaio de Resistência à Tração; e Ensaio de Resistência à Flexão. Ambos utilizando corpos de prova modelados (de acordo 
com as normas para plásticos) em software 3D e prototipados através do equipamento Dimension Elite (impressora 3D). 
A partir da análise dos resultados dos ensaios e dos gráficos obtidos ficou evidente a alteração das propriedades mecânicas dos corpos de prova de 
acordo com seu tipo de orientação. O crescimento ao longo do comprimentoapresenta menor resistência uma vez que a sobreposição de suas camadas 
proporciona uma maior facilidade de separação nos ensaios realizados, não havendo assim nenhum tipo de deformação plástica. Por outro lado, os 
corpos de prova com crescimento ao longo da espessurapossuem camadas dispostas de maneira bem diferente, fazendo com que o esforço sofrido se 
dissipe ao longo de cada camada e dificulte o rompimento do corpo de prova, aumentando assim bruscamente sua resistência à tração. Observa-se que, 
de acordo com os fatos citados acima, os corpos de prova cuja orientação foi definida por seu comprimento apresentam fraturas extremamente frágeis, 
ou seja, sem deformações plásticas e apresentando um perfil de ruptura liso e sem alteração na aparência do material. Já os corpos de prova orientados 
na espessura apresentam fraturas mais dúcteis, caracterizadas pela presença de um período de deformação plástica, e neste caso há uma modificação 
na estrutura do material, tendo como consequência uma mudança na tonalidade do corpo de prova, bem como um estiramento do mesmo. 
Referências: 
[1] MANO, Eloísa B. Introdução a Polímeros. Editora Edgard Blucher, 1985. 
[2] MANO, Eloísa B. Polímeros como Materiais de Engenharia. Editora Edgard Blucher, 1991. 
[3] BLASS, Arno. Processamento de Polímeros. Editora da UFSC,1985. 

14:45 - 15:00 3469 
Projeto de Capacitação em Modelagem CAD/CAE Aplicada à Robótica 
RODRIGO DE SOUZA E SILVA PICANÇA / FILIPPE GUEDES ROSENDO / MARCELO BERNARDINI MARTINEZ 
VITOR FERREIRA ROMANO 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar uma metodologia para a capacitação completa em Modelagem em CAD/CAE realizado com um grupo de 
alunos de graduação em Engenharia Mecânica. O projeto foi realizado por uma iniciativa do Prof. Vitor Ferreira Romano e da Missler Software 
Corporation. 
Numa primeira etapa, foi concedido aos alunos um Curso Básico de TopSolid 7.5 de 40 horas, fornecendo aos alunos uma base de conhecimento no 
software. As etapas seguintes tiveram como objetivo sedimentar os conhecimentos adquiridos da ferramenta CAD/CAE em equipamento existente no 
Laboratório de Robótica, mais especificamente um robô. Tal robô foi desenvolvido na década de 80, sendo caracterizado por mecanismo de quatro graus 
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de liberdade mais um efetuador que permitia um quinto grau de liberdade, juntas de rotação, atuadores (motores CC) e transmissão por cabos de aço e 
polias. 
Após vários anos de funcionamento, toda a parte eletro-eletrônica e de controle se deteriorou e o robô ficou inutilizável, mas a parte mecânica era 
aproveitável, apesar da inexistência dos desenhos de fabricação. Coube aos alunos do projeto realizar a reestruturação completa do robô através de: 
registro completo dos componentes, desmontagem, documentação por meio de desenhos técnicos gerados no TopSolid e remontagem dos itens. O 
registro das peças foi feito por diferentes mídias como fotos e vídeos. 
Na última etapa, foram identificadas as peças defeituosas e definidos os seus parâmetros construtivos. As peças que precisaram de reposição foram 
encaminhadas ao LTM para que fossem fabricadas e/ou especificadas. Eventuais peças e insumos foram adquiridos do mercado. 
Ao fim do projeto os alunos tiveram muita experiência na modelagem computacional, ajustes e consulta a normas técnicas tendo alcançado a 
capacitação técnica necessária para desenvolver projetos avançados. 

15:00 - 15:15 3441 
Solução de Robótica Coletiva em Sistemas de Armazenamento Automatizado 
FERNANDO VENCESLAU ISENSEE 
FELIPE MAIA GALVAO FRANCA / PRISCILA MACHADO VIEIRA LIMA 

Resumo 

Robótica coletiva é um dos ramos da robótica que se baseia na interação mútua entre muitos robôs trabalhando cooperativamente ou 
competitivamente e sob controle descentralizado, visando um objetivo global comum. Em robótica coletiva é comum ter-se um sistema de controle 
simplificado em cada robô, cada um capaz de se comunicar com outros robôs e obter informações básicas do meio em que se encontra. Devido à 
simplicidade do controle dos robôs, que individualmente não são capazes de executarem tarefas complexas, mas em grupo formam um sistema robótico 
capaz de executá-las. 
Esse trabalho descreve a utilização de técnicas de controle distribuídas no controle de robôs autônomos em um armazém. As cargas do armazém são 
estantes que contém arquivos. O piso do armazém foi dividido em várias células de posicionamento. Tanto os robôs quanto as estantes podem estar 
presentes nessas células. Os robôs poderão transitar de uma célula para outra célula adjacente, devendo alocar as estantes de acordo com o desejado. 
Para executar essa tarefa, é necessário projetar um sistema de controle distribuído que permita, concomitantemente: (i) a movimentação dos robôs de 
forma a evitar colisões entre eles, e (ii) realizara as operações de armazenagem e recuperação das estantes. Para a simulação da operação do robôs no 
armazém, foi adotado o ambiente de simulação de sistemas distribuídos NetLogo [1]. 
[1] http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 

15:15 - 15:30 1703 
Estudo dos Aspectos Mecânicos Inerentes ao Funcionamento de um Cortador de Gramas Autônomo 
RAFAEL ROCHA DA SILVA PROENÇA 
ARMANDO CARLOS DE PINA FILHO 

Resumo 

Este trabalho corresponde a uma continuação da pesquisa realizada no ano de 2011. Até agora já foram realizados estudos de mecanismos de corte e 
destinação das aparas de grama, bem como estruturas de locomoção para robôs autônomos, além de um estudo relativo aos sensores e atuadores em 
robótica móvel. 
Foram estudadas também algumas das diferentes possibilidades de movimentação dentro de um gramado e estratégias para a implementação das 
trajetórias mais eficientes em um gramado real. Com base nas informações já estudadas determinou-se os próximos passos para o projeto. 
Dentre as ações planejadas está um estudo das estratégias de mapeamento para tornar possível a implementação das trajetórias mais eficientes já 
estudadas. Para possibilitar o mapeamento eficiente iniciou-se também um estudo mais aprofundado de sensores e atuadores em robótica móvel. 
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Pretende-se também realizar a modelagem de um protótipo utilizando softwares CAD, com a proposição de mecanismos e peças que possam ser usados 
para suprimir as deficiências com relação aos modelos existentes no mercado, bem como tornar o equipamento mais barato e facilitar a manutenção. 
Referências: 
[1] E.I. Rivin, Mechanical Design of Robots, McGraw-Hill, 368 p., 1988. 
[2] J.J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 3rd Ed., Prentice Hall, 408 p., 2004. 
[3] R. Siegwart e I.R. Nourbakhsh, Introduction to Autonomous Mobile Robots, MIT Press, 321 p., 2004 
[4] U. Nehmzow, Mobile Robotics: A Practical Introduction, Springer-Verlag, New York, 304 p., 2003. 

15:30 - 15:45 1708 
Simulação para Especificação de Material a ser usado em um Robô Móvel Aéreo 
RUBENS VINICIUS PALHETA DA ROCHA 
ARMANDO CARLOS DE PINA FILHO 

Resumo 

No momento atual do desenvolvimento do Veículo Aéreo Não-Tripulado (VANT), após uma pesquisa de mercado onde se verificou todos os tipos de 
aeronaves não-tripuladas ao redor do mundo, seus preços de fabricação e aquisição, os países que mais investem nesse tipo de tecnologia e os novos 
integrantes do grupo de países que buscaram uma tecnologia nacional, como é o caso do Brasil, tem-se outra etapa que foi aquela em que após a 
escolha de um modelo como referência, buscou-se adequar em uma aeronave um conjunto de fatores que fariam dela, uma aeronave econômica e com 
um desempenho esperado para um veículo aéreo que deverá atuar em um centro urbano. 
Uma terceira etapa foi a simulação computacional desse veículo modelado anteriormente, onde através de uma análise geral e não tão criteriosa se 
buscou entender como seria o comportamento deste VANT durante o vôo. Agora, no presente momento pretende-se fazer um estudo mais minucioso 
deste escoamento, o que levará ao melhor tipo de material que poderia ser utilizado para a sua fabricação, que dependerá de sua funcionalidade e 
necessidade operacional. 
Os VANT's são veículos fabricados a partir de um material específico escolhido de acordo com a necessidade e função que a aeronave deverá 
desempenhar. Os materiais que podem ser utilizados para a fabricação de uma aeronave desse tipo são diversificados, estando entre eles: fibra de 
carbono, fibra de vidro, madeira balsa, poliestireno, poliuretano, chapas de liga de alumínio, etc. Dentre os diversos materiais, os polímeros são muito 
utilizados, pois cada um pode apresentar uma propriedade física diferente, sendo utilizado na fabricação de partes diferentes de um mesmo veículo. 
Referências: 
[1] A.B.M. Neto e I.E.S. Almeida, A Análise do Emprego do Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) nas Ações e Operações PM, Curso de Especialização em 
Segurança Pública, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, BA, 2009. 
[2] D.P. Raymer, Aircraft Design - Educational Series, a conceptual approach, Reston: AIAA, 923p., 1999. 
[3] F.A. Medeiros, Desenvolvimento de um Veículo Aéreo Não Tripulado para Aplicação em Agricultura de Precisão, Dissertação de Mestrado, 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil, 2007. 

15:45 - 16:00 1696 
Estudo para Fabricação de um Protótipo de Robô Aspirador de Pó 
EDOARDO GIOVANNI JASMIN MIES / FREDERICO CASTRO BRAGA / VINICIUS DE SOUZA LIMA OLIVEIRA 
ARMANDO CARLOS DE PINA FILHO 

Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar estudos referentes a locomoção e funcionamento mecânico de um robô aspirador de pó móvel com 
rodas, bem como todo o processo de pesquisa que levou as decisões e escolhas dos elementos a serem aplicados ao projeto de acordo com a sua 
finalidade. Neste trabalho é dada maior ênfase a parte mecânica do projeto, que possui também um importante complemento relacionado à sua parte 
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elétrica. 
Primeiramente será apresentado o processo de escolha para a disposição das rodas aplicadas ao modelo, escolha que será tomada com introdução a 
uma análise das equações dinâmicas que regem a locomoção do mecanismo, fator importante para que seja possível compreender o comportamento do 
mecanismo ao longo de suas trajetórias. 
A partir do estudo dinâmico do robô pode-se modelar de forma mais eficiente a locomoção do robô no ambiente de sua aplicação, sendo de extrema 
importância para melhor disposição de sensores e atuadores, bem como a programação computacional de suas trajetórias. 
Complementarmente a este estudo dinâmico será apresentado neste trabalho o estudo introdutório dos já existentes sistemas de aspiração, avaliando 
suas respectivas formas de funcionamento. 
Como consequência deste estudo será apresentado, de forma mais aprofundada, o mecanismo escolhido para compor o projeto, explicitando sua forma 
de funcionamento do ponto de vista físico, bem como as razões pelas quais o mecanismo foi entendido como o que melhor se aplica as exigências do 
projeto. Além de uma breve introdução a modelagem 3D do mecanismo. 
Os próximos passos a serem realizados na pesquisa, serão a modelagem computacional aliada à utilização de um programa CFD, onde será possível uma 
simulação do escoamento do fluido no mecanismo, podendo assim apontar possíveis alterações na modelagem do mesmo, visando seu melhor 
funcionamento. 
Em relação à parte eletrônica do protótipo, pretende-se pesquisar o funcionamento de microcontroladores, desenvolver uma inteligência artificial e 
projetar um circuito eletrônico que simule o funcionamento de um robô aspirador. Para isso, será utilizado a plataforma Arduino e compiladores de C 
afim de controlar os sensores e motores do protótipo. 
Referências: 
[1] A.T. Carvalho, Otimização de ciclone para pré-separação de areia na produção de petróleo, Dissertação de Mestrado, Escola de Química da UFRJ, Rio 
de Janeiro, Brasil, 2008. 
[2] J.J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 3ª edition, Stanford, U.S., 2004. 
[3] R. Siegwart e I.R. Nourbakhsh, Autonomous Mobile Robots, MIT Press, Massachusetts, U.S., 2004. 

16:00 - 16:15 1687 
Sensores, Atuadores e Outros Aspectos de um Robô Cortador de Grama 
ANDRÉ LUIZ CARVALHO LUNA 
ARMANDO CARLOS DE PINA FILHO 

Resumo 

Em trabalhos anteriores, foram realizados estudos sobre aspectos relevantes de um robô autônomo movido por rodas com o objetivo de empregar tal 
estudo em um mecanismo autônomo capaz de realizar o corte de gramados. Tópicos como número de rodas para manter a estabilidade, disposição das 
rodas no chassi do robô e locomoção desses dispositivos foram abordados nesses trabalhos predecessores. 
Partindo desse estudo, os próximos passos lógicos que devem ser abordados para que um robô móvel autônomo possa se locomover no espaço 
determinado, para realizar sua tarefa, são o sensoriamento e a atuação. 
Logo, o presente trabalho tem como objetivo apresentar estudos sobre os sensores que devem ser empregados no robô para que ele possa se 
locomover evitando obstáculos; tais sensores são os chamados sensores de proximidade. Além desses sensores, outros que são necessários são aqueles 
que sejam capazes de adquirir informações sobre velocidade das rodas, para que essas sejam controladas da melhor maneira possível. 
Após esses estudos sobre o sensoriamento, deseja-se determinar os atuadores necessários que possibilitem a movimentação do robô. Esse tópico é de 
extrema relevância, pois são os atuadores que impõe movimentação as rodas e, consequentemente, movimentação ao robô. Portanto, deve-se escolher 
quais são os melhores atuadores a serem empregados, quantos serão utilizados e como eles estarão dispostos nas rodas do robô. 
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Outro aspecto relevante que será apresentado nesse trabalho é uma modelagem preliminar de um mecanismo de corte que foi pensado para ser 
empregado no robô. Estudos foram feitos e mostraram que cada tipo de grama existente deve ser cortada até uma altura ideal. Portanto, tendo esse 
estudo como base, pretende-se desenvolver um mecanismo capaz de regular a altura da lâmina em relação ao chão, para que seja possível regular a 
altura do corte, atendendo assim às especificações de altura de cada tipo de grama. 
Referências: 
[1] B. Siciliano e O. Khatib, Springer Handbook of Robotics, Springer-Verlag, 2008. 
[2] H.R. Everett, Sensors for Mobile Robots - theory and application, A.K. Peters/CRC Press, 1995. 
[3] J. Jones e A.M. Flynn, Mobile Robots: Inspiration to Implementation, A.K. Peters Ltd, Wellesley, MA, 1993. 

16:15 - 16:30 3345 
Construção de simulador de veículos aéreos não tripulados (SVANT) 
RÔNEI FERREIRA SILVA 
MAX SUELL DUTRA / IVANOVICH LACHE SALCEDO 

Resumo 

Em diversos cenários militares e civis existe a necessidade de ter um dispositivo para monitorar áreas, infraestruturas. Entre os diversos tipos de 
dispositivos existem os denominados Veículos aéreos não tripulados (Vant). Este é um dispositivo robótico não tripulado utilizado para monitoramento. 
Os Vant podem voar autonomamente ou serem pilotados remotamente, porém o piloto ou navegador que opera o sistema supervisionará a operação a 
partir de algum tipo de estação de controle no solo. O veículo pode embarcar câmeras fotográficas de alta definição com capacidade de captar imagens 
em tempo real, assim como sensores, que repassam informações à equipe em terra. 
O Laboratório de robótica da UFRJ tem como objetivo desse projeto atender uma necessidade cada vez mais importante na cidade, o controle da 
Segurança Publica. O Vant para reconhecimento e monitoramento tem como objetivo suporte tático de inteligência. Permitem obter dados de uma 
forma mais eficiente a uma distância mais próxima que o satélite. Na área civil proporcionam vigilância de áreas ou estruturas, e desenvolvem tarefas de 
busca e salvamento. 
Na primeira etapa do projeto serão feitas pesquisas, e apresentados no trabalho, buscando-se uma melhor compreensão e desenvolvimento da 
cinemática e dinâmica que rege o comportamento dos veículos aéreos não tripulados. Analise das capacidades de autonomia para determinada bateria, 
peso e potencia dos rotores. 
Posteriormente, com um VANT pré-definido, será realizada a sua modelagem em um software computacional além dos devidos testes, também em 
softwares. Análise em elementos finitos, cargas (resistência, arrasto e sustentação) e tensões, fluxos serão os principais testes a serem realizados no 
veículo completo e em determinadas regiões que necessitam de uma atenção especial, como as asas ou hélices. 
Referencias: 
[1] Leandro Faria Nogueira,Simulação Numérica sobre aerofólios.Inc. do escoamento compressível 2007 
[2] Introdução a mecânica dos fluidos. Quinta edição.Roberto W.Fox Alan T.Mcdonald. Pag. 289 a 309. 
[3]Development of the Black Widow Micro Air Vehicle. Joel M. Grasmeyer Matthew T. Keennon. AeroVironment, Inc.2001. 
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04/10/2012 Auditório do Centro de Tecnologia (Bloco A) 

Horário: 11:00h – 13:30h 

Palestra plenária: Prof. André Bueno (CLA/UFRJ) 

Sessão Cinema: Macunaíma 

Horário: 13:30h 

Show Prata da Casa: Prof. Benzecry, Prof. Paulo de Tarso, Prof. Alvim e Prof. Renato Cotta 
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04/10/2012 Sala A-201 

Sessão: Computação e Tecnologias da Informação 

08:45 – 09:45h 

Coordenadores: Sergio Exel Goncalves  

                              Roberto Machado Correa  

                              Monica Pertel 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:45 - 9:00 915 
Configuração estendida dos sistemas Web do detector ATLAS 
LUIZ HENRIQUE RAMOS DE A ÉVORA 
CARMEN LUCIA LODI MAIDANTCHIK 

Resumo 

Este projeto foi desenvolvido no contexto da colaboração internacional entre a UFRJ e o detector de partículas ATLAS do CERN, localizado na Suíça. 
Durante os últimos anos, 14 sistemas computacionais foram desenvolvidos pelo grupo de software da UFRJ para a Coordenação Técnica e Gerência do 
ATLAS para gerenciar equipamentos, pesquisadores e publicações. A operação dos sistemas segue regulamentações específicas das autoridades suiças e 
francesas, regras definidas pela propria colaboração, além de respeitar as normas de cada instituto colaborador. Além disso, em cada software são 
definidos os direitos de acesso de acordo com o cargo e responsabilidades dos usuários. As regras sofrem frequentes alterações em consequência do 
surgimento de novas necessidades ou da mudança dos requisitos atuais, decorrente da longevidade do experimento (de 10 a 15 anos), associação de 
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novos colaboradores, ou mesmo por não terem sido previstos inicialmente. Portanto, os sistemas necessitam constantemente de modificações para 
refletir as mudanças. Os requisitos são passados aos desenvolvedores, que devem então alterar o código dos sistemas, onde as regras e direitos de 
acesso estão implementados. 
Para facilitar a atualização de tais informações, o bolsista especificou arquivos de configuração estendida que são associados às aplicações. Nestes 
arquivos são definidas as características dos sistemas, tais como diagramação da interface, funcionalidades, privilégios, acesso às informações e regras. 
Essa proposta foi então desenvolvida para o sistema de seleção de palestrantes da colaboração ATLAS em conferências internacionais. As ações que um 
determinado usuário pode executar são definidas em arquivos independentes da aplicação e configuráveis, o que facilita sua manutenção pelos 
desenvolvedores ou mesmo diretamente pelas comissões do experimento. 
Os arquivos de configuração são descritos em linguagem de marcação JSON, os quais são acessados através de JavaScript e da biblioteca Jquery. Para 
construir as interfaces web, linguagens de marcação (HTML) e de definição de estilos (CSS) também foram utilizadas. É comum que subdetectores ou 
mesmo outros experimentos se interessem pela especialização de sistemas que foram originalmente desenvolvidos para o ATLAS, e o trabalho do 
bolsista também simplifica essa tarefa ao possibilitar a adaptação de aplicações apenas com alterações nos arquivos de configuração. O sistema está 
instalado no servidor Web do CERN. 

9:00 - 9:15 1400 
Integração AUTO-EMSO: Construindo uma Interface Gráfica 
MARCELO DE MIRANDA CUNHA 
ARGIMIRO RESENDE SECCHI; EVARISTO CHALBAUD BISCAIA JUNIOR; EDUARDO MOREIRA DE LEMOS 

Resumo 

Diversos processos da indústria química apresentam multiplicidade de estados estacionários, presença de ciclos limites e outros comportamentos não-
lineares complexos, cuja identificação é de extrema importância, pois ao se trabalhar em uma região onde existam tais comportamentos, dependendo 
das condições de partida da planta, a mesma poderá migrar para valores indesejados, o que pode causar acidentes além da produção de produtos fora 
da especificação desejada. Grande parte dos modelos aplicados à Engenharia Química são descritos por EAD's (equações algébrico-diferenciais) não 
lineares, dificultando a utilização de simuladores de processos comerciais comuns, pois eles não conseguem detectar a presença de comportamentos 
complexos além de não resolverem EAD's com índice superior a um. Desta forma, o objetivo deste trabalho é dar prosseguimento à integração entre o 
simulador de processos EMSO (Environment for Modeling Simulation Optimization) [1], que é capaz de resolver EAD's de índice elevado, e o software 
AUTO2000 DAE [2], que permite identificar as particularidades dos sistemas não-lineares através da construção de diagramas de bifurcação. Na 
integração, o EMSO fornece como dados de entrada para o AUTO o sistema de EAD's, a matriz jacobiana, uma primeira solução estacionária e um 
arquivo de constantes, que são necessários para que o AUTO gere os diagramas de bifurcação. Neste trabalho foi criada uma interface gráfica para ser 
utilizada no EMSO com comandos para a geração de diagramas de bifurcação no próprio simulador, utilizando as funcionalidades do AUTO2000 DAE 
para este propósito. Os resultados de exemplos ilustrativos mostram que as diferentes regiões dos diagramas de bifurcação estão sendo corretamente 
caracterizadas em termos de estabilidade e determinação de pontos especiais. Com a conclusão deste trabalho, estará disponível, gratuitamente, um 
dos primeiros simuladores de processos com a capacidade de identificar comportamentos não-lineares em seus modelos e construir diagramas de 
bifurcação. 

9:15 - 9:30 27 
Prospecção Tecnológica: Tecnologia de Projeto no setor de Máquinas e Equipamentos. 
MONIQUE RAMOS MONTEIRO/ YWRRENAN CARDOSO AMORIM/LUIZA PORTUGAL MUNIZ / FELIPE DAMIANI GONCALES MARQUES 
ANDREZZA LEMOS RANGEL DA SILVA / SUZANA BORSCHIVER 

Resumo O termo prospecção tecnológica designa atividades de prospecção centradas nas mudanças tecnológicas, em mudanças na capacidade funcional ou no 
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tempo e significado de uma inovação. Visa também incorporar informação ao processo de gestão tecnológica, tentando predizer possíveis estados 
futuros da tecnologia ou condições que afetam sua contribuição para as metas estabelecidas. 
Todas as instituições que necessitam de tecnologias, novas ou maduras, precisam antecipar quão rapidamente as tecnologias que utilizam poderão ser 
substituídas por outras mais atualizadas. Aqueles que tomam as decisões nestas corporações utilizam os conhecimentos em estudos como este em sua 
gestão. 
Em parceria com o SENAI NACIONAL, o projeto "Elaboração e Estruturação de Painel de indicadores tecnológicos - Colaboração na Criação de 
Observatórios de Vigilância e Prospecção Tecnológica" visa o estudo prospectivo em artigos e patentes para delimitar tendências nacionais e 
internacionais de tecnologias de projeto e processo para o setor de Máquinas e Equipamentos. 
Devido à complexidade do assunto, o trabalho foi dividido em 4 grupos de análise: "Tecnologia de Projeto - artigos", "Tecnologia de Projeto - patentes", 
"Tecnologia de Processo - artigos" e "Tecnologia de Processo - patentes". 
Assim, este texto refere-se ao primeiro desses grupos, "Tecnologia de Projeto - artigos". As tecnologias estudadas neste tópico foram: Realidade Virtual, 
"Computer-Aided Design (CAD)", "Computer-Aided Engineering (CAE)" e Prototipagem Rápida. Os artigos referentes a cada uma delas foram buscados 
pela base de artigos Scirus, através de uma série de tentativas de palavras-chave. 
Como resultados, foram analisados um total de 39 artigos para Realidade Virtual, 188 para "CAD", 94 para "CAE" e 133 para Prototipagem Rápida. 
Devidamente organizados, os dados obtidos foram convertidos em gráficos de pizza e histogramas que facilitam a visualização das informações 
relevantes. 
De acordo com a distribuição por ano, percebeu-se que para as três primeiras tecnologias estudadas não se notou o crescimento de publicações. Para 
Prototipagem Rápida, entretanto, houve um aumento no volume de artigos o que demonstra um crescente interesse na área. Os Estados Unidos 
apresentou um domínio na quantidade de documentos publicados para as quatro áreas citadas. Apenas a Alemanha obteve uma equivalência para a 
área de Prototipagem Rápida. Notou-se a importância das parcerias entre países nas pesquisas de cada tecnologia, devido ao número expressivo de 
publicações científicas destes segmentos com autoria de instituições em países diferentes. Além desses parâmetros o projeto também avaliou a tipo de 
instituição de origem, revistas de publicação, o assunto predominante, características específicas de máquinas de usinagem diferentes, sistemas para 
criação de protótipos, entre outros atributos de cada processo. 

9:30 - 9:45 3976 
Desenvolvimento e Avaliação de um Jogo para Engenharia de Software 
BEATRIZ PACHECO CAMPOS / THAIANA MARIA PINHEIRO LIMA 
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS / CLAUDIA MARIA LIMA WERNER 

Resumo 

Na área da Engenharia de Software (ES), a demanda por ferramentas que facilitem a visualização de seus conceitos está crescendo, o problema é 
agravado pela carência de recursos disponíveis [2]. Outra dificuldade é simular grandes projetos em sala de aula, levando ao despreparo dos futuros 
engenheiros de software em lidar com projetos reais. Os jogos se destacam como ferramentas de apoio por conseguirem facilitar a visualização de 
conceitos complexos da ES, usando um ambiente virtual [4]. Diante disso, foi desenvolvido um jogo, UbiRE, ilustrando a Engenharia de Requisitos (ER) e 
ubiquidade [1]. O cenário é uma casa inteligente, onde o jogador, que montará o sistema, precisa desvendar e atender o requisito através de 
necessidades do morador. Um estudo sobre a usabilidade do jogo, ainda em desenvolvimento, foi conduzido [1]. Participaram 6 graduandos em 
Engenharia da UFRJ. Eles jogaram a primeira fase e, em seguida, responderam um questionário com diversos quesitos do jogo, sugestões e críticas. Um 
perfil do jogador foi traçado, relacionando as horas semanais gastas com jogos e o conhecimento dos temas do jogo. As questões envolviam as dez 
heurísticas adaptadas de Nielsen (1993) [3]. Dos dados coletados, observações foram feitas e utilizadas no restante do desenvolvimento. Finalizado o 
jogo, outro estudo foi realizado para avaliar a efetividade do jogo no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFF-Piauí. Foram 
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aplicados um questionário de caracterização dos participantes e um treinamento dos temas do jogo. Então, os alunos foram divididos em 2 grupos, um 
jogou o UbiRE e outro usou um placebo (i.e., jogo de outro tópico de ES) e, todos responderam testes sobre os conceitos e um questionário de feedback. 
Esse tipo de estudo visou coletar dados sobre a utilidade do jogo para o entendimento sobre a ER e Ubiquidade. Os próximos passos serão a análise dos 
dados coletados no segundo estudo e a realização de estudos com outras turmas e, então, aplicar um teste estatístico. 
Referências: 
[1] Campos, B.; Lima, T.; Santos, R.; Werner, C.; Limoeiro, F. (2011) Experiência de Projeto e Desenvolvimento de Jogo para Ensino de Engenharia de 
Requisitos para Sistemas Ubíquos. In: Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, Aracajú, SE, Brasil, Novembro. 
[2] Figueiredo, M.; Lobato, A.; Dias, L.; Leite, C.; Lucena, J. (2007) Um Jogo para o Ensino de Engenharia de Software Centrado na Perspectiva de 
Evolução. In: XV Workshop sobre Educação em Computação, Anais do XXVII Congresso da SBC, pp. 37-46, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, Junho. 
[3] Nielsen, J. (1993) Usability Engineering. Academic Press, Cambridge, MA. 
[4] Wangenheim, G.; Kochanski, D.; Savi, R. (2009) Revisão Sistemática sobre Avaliação de Jogos Voltados para Aprendizagem de Engenharia de Software 
no Brasil. In: Anais do II Fórum de Educação em Engenharia de Software, XXIII Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, Fortaleza, CE, Brasil, pp. 
41-48, Outubro. 

04/10/2012 Sala A-202 

Sessão: Computação e Tecnologias da Informação 

08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Claudio Esperanca  
                               Luiz Wagner Pereira Biscainho  
                               Antonio Carlos Ferreira 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 3093 
Inteligência Computacional na Estimação da Consistência do Concreto 
GABRIELA NEVES LEITE / FELIPE COSTA DIAS 
ALOISIO CARLOS DE PINA 

Resumo 

O concreto é o material mais importante em Engenharia Civil e sua consistência é um dos principais fatores que influenciam sua trabalhabilidade. A 
consistência do concreto é determinada não apenas pela quantidade de água, mas também é influenciada pelos demais ingredientes que o compõem. 
Esses ingredientes incluem cimento, escória de alto-forno, cinzas volantes, super plastificador, agregado grosseiro, e agregado fino. 
Um dos métodos mais utilizados para determinar a consistência é o ensaio de abatimento do concreto. Através de Inteligência Computacional, é possível 
prever o resultado do ensaio de abatimento sem a necessidade de produzir uma amostra, facilitando a busca pela consistência ótima para cada 
aplicação. 
O objetivo deste trabalho é programar métodos de Inteligência Computacional e aplicá-los na estimação dos resultados de ensaios de abatimento do 
concreto em função dos ingredientes. 
A pesquisa consiste de várias etapas: 
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(1) Analisar o conjunto de dados fornecido pelo Professor I-Cheng Yeh, do Departamento de Gerência da Informação, Universidade de Chung-Hua, 
Taiwan; (2) Selecionar os algoritmos de Inteligência Computacional que serão usados na avaliação experimental; (3) Implementar os algoritmos 
selecionados usando a linguagem de programação Python; (4) Realizar os experimentos usando o método da validação cruzada, a fim de dar suporte 
estatístico e permitir a avaliação correta dos resultados; (5) Comparar os resultados dos algoritmos utilizados com os disponíveis na literatura, realizando 
testes estatísticos para avaliar a precisão e significância dos resultados; (6) Determinar o modelo mais adequado ao problema. 
Bibliografia Inicial: 
[1] I-Cheng Yeh, Simulation of Concrete Slump Using Neural Networks, Construction Materials, Vol. 162, No. 1, 2009, pp. 11-18. 
[2] T. M. Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill, New York, NY, 1997. 
[3] M. Lutz, Programming Python, Fourth Edition, O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2011. 
[4] T. G. Dietterich, Approximate Statistical Tests for Comparing Supervised Classification Learning Algorithms, Neural Computation, Vol. 10, 1998, pp. 
1895-1924. 

8:45 - 9:00 987 
Algoritmo RLS Lattice com Janela Deslizante Generalizada 
HUGO MONTEIRO SPINELLI 
RICARDO MERCHED 

Resumo 

Algoritmos de filtragem adaptativa robustos baseados no problema de mínimos quadrados visam reduzir o peso de dados antigos no processo de 
estimação, de forma que o filtro seja capaz de rastrear alterações nos coeficientes do canal. 
Uma das formas populares de se alcançar esse objetivo é diminuir o peso dos dados antigos exponencialmente (lambda^-N). Outra abordagem é dar o 
mesmo peso para todos os dados dentro de uma janela de certo comprimento L (1, se N é menor que L e 0, caso contrário), o que aumenta ainda mais a 
robustez do algoritmo. Este trabalho será baseado em uma estratégia alternativa, que consiste em atribuir um peso lambda^-N, se N é menor que L, e 
(1-eta)lambda^-N, caso contrário, criando, portanto, um híbrido entre as duas técnicas mencionadas, mantendo as características de convergência e 
robustez balanceadas. 
O objetivo deste trabalho é utilizar esta janela generalizada (Generalized Sliding Window) no desenvolvimento de uma realização do tipo Lattice de 
mínimos quadrados, que é um algoritmo chamado 'rápido' (fast), com complexidade O(N.M), onde N é o número de iterações e M é o comprimento do 
canal. 
Referências: 
K. Maouche e Dirk T.M. Slock, Performance Analysis and FTF Version of the Generalized Sliding Window Recursive Least-Squares (GSWRLS) Algorithm. 
IEEE Proceedings of ALILOMAR-29, 1996. 
R. Merched, Extended RLS Lattice Adaptive Filters, IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 51, No. 9, Setembro 2003. 

9:00 - 9:15 2323 
Seleção online de eventos usando redes neurais 
MARIELEN MARINS FERREIRA 
JOSE MANOEL DE SEIXAS 

Resumo 

O maior laboratório de física das partículas do mundo, o Centro Europeu para a Pesquisa Nuclear (CERN), está localizado na Suíça. Para aprofundar o 
conhecimento  da estrutura da matéria, a maneira mais utilizada pelo CERN é a utilização de colisionadores e aceleradores de partículas de altas 
energias. O LHC, Large Hadron  Collider, é um dos aceleradores que tem como um dos principais objetivos tentar explicar a origem da massa das 
partículas elementares. Espera-se que o LHC seja capaz de reproduzir as condições existentes no Universo após cem picosegundos do Big Bang, a 
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explosão que teria dado origem ao Universo. Para atuar na  identificação de partículas, redes neurais estão sendo empregadas. Com uma operação 
eficiente que produz alta velocidade de processamento, redes neurais vêm sendo aplicadas na seleção de eventos de colisão, tanto online como offline. 
Em particular, estuda-se o seu desempenho para o maior dos detectores do LHC, o ATLAS, quando a rede neural é alimentada pelo seu sistema de 
calorimetria (medição de energia).  Neste trabalho, o foco principal é o 
desempenho do sistema NeuralRinger, que atua na filtragem online de eventos e que se baseia na descrição da informação em termos de aneis 
concêntricos de energia.  Testes com dados de colisão são realizados, comparando-se a performance deste método baseado em redes neurais com o 
algoritmo de referência adotado pelo ATLAS, que se baseia em informação especialista de calorimetria. 

9:15 - 9:30 3695 
O Uso de Redes Neurais para a Identificação de Múons no Experimento LHCb/CERN 

HAILTON ANTUNES DIAS DA SILVA 
JOSE MANOEL DE SEIXAS / MIRIAM MENDES GANDELMAN / NATANAEL NUNES DE MOURA JUNIOR 

Resumo 

A detecção de Múons no ambiente LHCb possui uma grande eficiência em termos de acerto ao reconhecer a partícula. Porém, seu tempo de 
processamento para esta finalidade tem sido insatisfatório. A utilização da rede neural para tal fim 
proporciona um menor tempo para a realização da tarefa sem perder, ou até mesmo ganhar, na taxa de acerto para a detecção da partícula Múon. 
Para tanto, foram treinadas redes neurais de forma não supervisionada, levando em consideração as 8 características que o ambiente LHCb nos 
proporciona: Momento da partícula, momento transverso da partícula, distância geométrica entre a extrapolação calculada e o ponto da colisão e o 
número de hits de leitura em cada uma das cinco placas do sistema de detecção de Múons. 
A partir de simulações obtiveram-se 63.000 eventos, os quais foram normalizados segundo a análise de suas distribuições. Calculou-se a média e a 
variância da distribuição de cada característica, diminuiu-se de cada elemento o valor da média calculada e dividiu-se cada um desses elementos pelo 
valor da variância calculada. 
Com isso em mãos, fixou-se o número de neurônios, de forma arbitrária, em 10 neurônios e iniciou-se uma batelada de treinamentos utilizando 12 
funções de treinamento diferentes afim de observar qual teria o melhor comportamento em termos de eficiência de classificação. 
Por fim, utilizando o método de validação cruzada no treinamento da rede, variou-se o número de neurônios de 1 até 20 para analisar qual seria a 
melhor topologia utilizando o menor número de neurônios. 
A partir de todas as análises, pôde-se concluir que a melhor função de treinamento para a detecção de Múons seria o método Quase-Newton utilizando 
uma topologia composta por 7 neurônios. 
[1] HAYKIN, S., Neural Network. A Comprehensive Foundation. 2 ed. Prentice - Hall, Inc., 1999. 
[2] MATLAB User's Guide. The MathWorks, Inc., 2012. 
[3] LHCb - Large Hadron Collider beauty, http://lhcb.web.cern.ch/ 
[4] Lanfranchi, G. et al., The Muon Identification Procedure of the LHCb Experiment for the First Data, LHCb-PUB-2009-013, 2009. 

9:30 - 9:45 1386 
Um algoritmo genético para o Problema de Clusterização de Software 
LUCIANA DOS SANTOS CRUZ 
MARCIA HELENA COSTA FAMPA 

Resumo 

Este trabalho apresenta um algoritmo genético (AG) para a solução de um problema de otimização. O AG pertence à classe de algoritmos evolutivos e é 
utilizado para encontrar soluções aproximadas para problemas de otimização e busca. Este algoritmo envolve conceitos típicos da lei da evolução em 
biologia, como hereditariedade, mutação, seleção natural e recombinação. 
O problema de otimização considerado neste trabalho é o Problema de Clusterização de Software (PCS). Para facilitar o trabalho de desenvolvedores de 
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software, os componentes dos sistemas são divididos em grupos de tal modo que os grupos formados tenham módulos com grande grau de relação e 
em grupos diferentes sejam alocados os módulos que possuem pequena ou nenhuma relação. A medida utilizada para analisar a qualidade da partição 
do sistema é chamada de Qualidade Modularização (MQ). Desenvolvedores representam o sistema do software como um grafo, onde os vértices são os 
módulos e as relações entre os módulos são representadas por arestas. Este grafo é conhecido na literatura como Grafo Dependente Modular (MDG). O 
PCS consiste em encontrar a partição para o MDG que maximiza a Turbo MQ. 
Apresentamos resultados numéricos obtidos com a aplicação do AG ao PCS para instâncias da literatura com solução ótima conhecida. 

04/10/2012 Sala A-203 

Sessão: Problemas Regionais 

08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Elton Fernandes  

                              Juacyara Carbonelli Campos 

                              Flavia Chaves Alves 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 182 

Probabilidade de ocorrência de deslizamentos de terra em função de índices pluviométricos acumulados 
no Quitandinha Petrópolis, rj 
RAPHAEL MORETTI BARBOSA CERUTTI 
MARCOS BARRETO DE MENDONCA 

Resumo 

A deflagração de deslizamentos em uma dada região depende de vários condicionantes naturais e a chuva é um dos indutores mais significativos, em 
função da elevação da poropressão na massa de solo. Consequentemente, quase todos os registros de deslizamentos estão associados a períodos de 
intensa pluviosidade. Portanto pode-se analisar a correlação entre índices pluviométricos e ocorrência de deslizamentos. Uma das formas de análise é a 
estatística correlacionando eventos pretéritos. 
Petrópolis, município da região serrana do Rio de Janeiro, apresenta características geológico-geotécnicas naturais desfavoráveis a estabilidade de 
taludes, como a presença de massas de colúvio, declividade acentuada, presença de grande quantidade de blocos de rocha soltos, contato solo-rocha 
abrupto e descontinuidades litológicas. Além disso, os efeitos da ocupação urbana desordenada potencializa tal vulnerabilidade. 
O presente trabalho apresenta uma análise estatística entre pluviosidade e acidentes provocados por deslizamentos de terra ocorridos no Bairro do 
Quitandinha, em Petrópolis, entre os anos de 2003 a 2009. Serão apresentados os resultados de correlações entre ocorrência de deslizamentos e índices 
pluviométricos em diferentes períodos de tempo anteriores aos respectivos eventos. São definidas as probabilidades de ocorrência de deslizamentos 
considerando somente o índice pluviométrico num período anterior (ex: em 24h) ou considerando dois índices pluviométricos anteriores associados (ex: 
24h e 48h). 
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Visa-se, assim, contribuir para a definição de índices pluviométricos para os quais existe a significativa expectativa de ocorrência de deslizamentos e, 
portanto, deflagrar uma sistema de alerta para a população. 

8:45 - 9:00 1174 
Influências da Chuva nos Movimentos das Encostas em Trechos da BR-116/RJ. 
VICTOR BARRETO DE OLIVEIRA LIMA 

GLAUCO AGUILAR OLIVEIRA / MAURICIO EHRLICH 

Resumo 

O trabalho que está sendo realizado tem por objetivo correlacionar as chuvas e a piezometria com os movimentos das encostas nos trechos dos km 87 e 
km 101 da BR-116/RJ. As pesquisas buscaram explicitar os mecanismos e as condições de estabilidade da região estudada levando em consideração as 
condições locais climáticas, geotécnicas e de drenagem. Observou-se relações entre a subida do nível do lençol d água com o pico das chuvas, e com a 
ajuda do piezômetro verificou-se os efeitos das chuvas no solo. Foram verificados também em quatro anos de estudo quais são os períodos de maiores 
índices pluviométricos, os períodos de estiagem e seus efeitos no solo da região. As movimentações laterais das encostas foram monitoradas com o 
auxílio de inclinômetros, e como o esperado, os maiores deslocamentos se deram no período de maior intensidade das chuvas, já nos períodos de 
estiagem as movimentações praticamente não foram sentidas. Também foram realizadas sondagens que nos fornecem perfis geotécnicos, a 
profundidade de ocorrência do lençol freático, a determinação da resistência do solo, informações sobre a consistência e compacidade do solo e demais 
fatores que nas mãos de um engenheiro permitem a tomada de decisões mais eficientes, precisas, seguras e econômicas em um projeto. 

9:00 - 9:15 183 

Percepção De Risco Associado A Deslizamentos De Terra Por Parte Da População Moradora Da 
Comunidade Do Maceió, Niterói, Rj 
MARIANA TALITA GOMES PINHEIRO 
MARCOS BARRETO DE MENDONCA 

Resumo 

Os desastres provocados por deslizamentos de terra consistem num tipo de desastre natural que vem aumentando ao longo do tempo em função do 
processo de ocupação desordenada do solo, envolvendo perdas materiais e de vidas humanas e danos sociais. Esse quadro é característico das áreas 
urbanas de diversas cidades brasileiras, sendo potencializada quando ocorrem em assentamentos precários. 
Atividades na área social vêm se mostrando necessárias para tornar mais eficaz a gestão das ações para a prevenção de desastres e para reduzir os 
danos sociais à população afetada. Para tal deve-se buscar uma interação da área técnica com a população afetada no intuito de se buscar uma melhor 
compreensão acerca da sua forma de ver e pensar o referido problema, assim como na tentativa de estimular a convergência dos saberes técnicos e 
populares em prol do encaminhamento de soluções comuns. Possibilita-se, assim, o envolvimento da população nas ações de prevenção (ex: educação) 
e emergenciais (ex: sistema de alerta, transferência de moradores) e o atendimento pós-desastre. 
Baseando-se numa metodologia aplicada em regiões urbanas afetadas por deslizamentos de terra na Austrália e Hong Kong ( Finlay e Fell, 1997), iniciou-
se uma investigação de campo no Bairro do Maceió, em Niterói (RJ) sobre a forma de pensar e lidar da população moradora em relação a tal problema. 
Essa área é recorrentemente afetada dos desastres provocados por deslizamentos de terra, provocando perdas materiais, mortos, desabrigados e 
desalojados, principalmente em abril de 2010. 
Inicialmente elaborou-se um mapa de risco associado a deslizamentos de terra no Bairro do Maceió, determinando e hierarquizando os setores de risco. 
Posteriormente, foi elaborado e aplicado experimentalmente um questionário à população moradora da área de estudo para fazer o levantamento 
supracitado. O presente trabalho apresenta a metodologia aplicada e os resultados do levantamento. É feita também uma análise comparando os 
resultados de acordo com o grau de risco da população entrevistada. 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

164 

 

9:15 - 9:30 1806 
Monitoramento e Perspectiva das Rodovias e Pavimentação no Brasil 
RODRIGO DA CUNHA LUCCHESI/ DANIEL LOMBA FONSECA 
CHEILA GONCALVES MOTHE /   MICHELLE GONCALVES MOTHE 

Resumo 

Desde 1928, ano da criação da primeira rodovia pavimentada no Brasil, o país aumentou gradativamente sua malha rodoviária, alcançando até 2007 a 
marca de 1.765.278 km de rodovias. Apesar de ser um número expressivo, apenas 12% (211.678 km) são de rodovias pavimentadas e mesmo estas, 
estão em más condições. Se avaliado por regiões, percebe-se uma diferença ainda maior entre as áreas mais e menos desenvolvidas em relação à 
quantidade e qualidade da pavimentação. Assim o objetivo deste trabalho foi monitorar e fazer uma perspectiva da qualidade da pavimentação das 
rodovias brasileiras nos âmbitos federais, estaduais e municipais, baseado nos dados bibliográficos existentes nos órgãos de regulamentação e 
monitoramento no país. 
O estado das estradas possui impacto direto no número de acidentes nas rodovias. Estradas sem pavimentação ou com falhas no pavimento 
proporcionam um ambiente com maiores riscos de acidentes. Além da análise da pavimentação para a avaliação de uma estrada, é levado em conta 
também as condições da sinalização e a geometria da via. No último relatório da Confederação Nacional de Transportes (CNT) sobre as condições de 91 
mil km de rodovia entre janeiro e setembro de 2010, 58,8% das estradas avaliadas foi classificada negativamente. Esse número se torna ainda maior 
quando avaliadas separadamente as estradas sob gestão pública, com apenas 23% com avaliações favoráveis; em contraste com as estradas sob gestão 
concessionada, que possuem 76% com avaliações ótimas ou boas. 
Esses números são preocupantes, pois se refletem nos índices de acidentes ocorridos nas estradas. Só em 2010 foram registrados 159 mil casos de 
acidentes com vítimas. Além dos danos físicos, os acidentes causam um custo financeiro alto, cerca de R$ 6 bilhões por ano, com gastos com socorro de 
vítimas, danos materiais e atendimento da Policia Rodoviária. 
Os investimentos aplicados nas estradas infelizmente não são suficientes para suprir a necessidade de reparos e manutenção das rodovias. Dados 
Estatísticos do CNT em 2007 mostraram que seriam necessários aproximadamente R$ 24 bilhões para que o sistema rodoviário alcance os padrões 
desejados, além de R$ 1,34 bilhões anuais para manutenção, valores acima dos que são efetivamente aplicados. 
Dessa forma, constatou-se que para que seja possível reduzir os diversos índices negativos relacionados às rodovias, é necessário não só a aplicação de 
investimentos em obras rodoviárias, mas também em pesquisas para melhorar a pavimentação, ou seja, em ligantes asfálticos mais resistentes. Visto 
que o pavimento é constituído de ligantes asfálticos, modificadores (polímeros, nanomodificadores, materiais inorgânicos) e agregados para formar a 
mistura asfáltica, que é o pavimento, consequentemente desenvolvendo melhores propriedades ao pavimento. Permitindo assim a redução dos gastos 
com manutenção, redução de acidentes, enfim, que o Brasil possua um sistema rodoviário mais seguro e eficiente. 

9:30 - 9:45 2136 
Vazamento de Óleo na Baía de Guanabara: Um Estudo com o Auxílio da Fluidodinâmica Computacional 
THAMIRES ANELIEZE LEAL GUEDES 
RICARDO DE ANDRADE MEDRONHO / ANDREA GONÇALVES BUENO DE FREITAS 

Resumo 

A necessidade do uso de combustíveis é uma necessidade cada vez mais presente no dia-a-dia. Com o desenvolvimento da indústria petrolífera, há um 
aumento no transporte de óleo ao redor do mundo, podendo ocasionar acidentes envolvendo navios petroleiros, não sendo estes a única fonte de 
vazamento de óleo para o ambiente marinho. Podem ser citados também acidentes envolvendo plataformas de petróleo, refinarias e terminais que se 
encontram em regiões costeiras. Como exemplo de um acidente recente ocorrido no Brasil, pode ser citado o caso da Chevron, em 2012, no Campo do 
Frade. Como consequências de acidentes com vazamento de óleo se destacam os prejuízos ao meio ambiente, principalmente à vida marinha e à pesca 
local. Uma região a qual sentiu fortemente os impactos de um vazamento de óleo foi a Baía de Guanabara, quando em 18 de janeiro de 2000, foi coberta 
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por uma mancha de óleo de grandes dimensões, devido ao rompimento ocorrido em um duto da Reduc, pelo qual vazaram 1.300 m3 de óleo por um 
período de aproximadamente 5 horas. Foram atingidas rapidamente praias e outras regiões importantes como a Área de Proteção Ambiental (APA) de 
Guapimirim, devido ao acidente ter ocorrido em maré de enchente e sizígia, sendo esta a maior maré do mês. Acidentes como esse tem sido uma 
ameaça permanente, tomando proporções cada vez mais catastróficas. É importante que se tenha como prever quais regiões seriam alcançadas caso um 
vazamento ocorresse em um determinado local, para que se possa planejar uma forma de conter e recolher o óleo derramado. Com esse propósito, 
tomou-se como estudo de caso o vazamento ocorrido na Baía de Guanabara, de modo que, de posse de dados como vazão de óleo e tipo de maré da 
região, seja possível prever áreas atingidas pelo óleo através de simulações numéricas com o uso da Fluidodinâmica Computacional (CFD). Através de um 
estudo de marés foi possível saber como se comporta a maré nessa baía, já que esse seria um fator determinante para o trabalho em estudo. Sabendo-
se que o derramamento de óleo na água é caracterizado por um escoamento estratificado, este foi modelado com um modelo multifásico específico 
para esse tipo de regime de escoamento, disponível no software utilizado (Ansys 13.0). Um modelo de turbulência adequado a regiões em que o 
escoamento não é confinado também foi aplicado. Através disso, foi possível prever o instante inicial do vazamento, no qual a maré era de enchente. As 
simulações foram realizadas de forma transiente, através do Fluent 13.0. Geometria e malha foram feitas com o uso do Design Modeler 13.0 e do 
Meshing 13.0, todos softwares da Ansys. Os resultados das simulações transientes realizadas mostram o avanço e espalhamento da mancha de óleo na 
baía. 

04/10/2012 Sala A-204 

Sessão: Petróleo e Gás Natural 

08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Jose Gabriel Rodriguez Carneiro Gomes  

                               Cheila Goncalves Mothe  

                               Helen Conceicao Ferraz 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 3443 
Modelagem e Migração Sísmica RTM com Operadores de Diferenças Finitas 
THUANNY GONÇALVES DA SILVA 
WEBE JOAO MANSUR / LEANDRO DI BARTOLO 

Resumo 

O projeto desenvolvido durante a iniciação científica aplica-se diretamente à área de geofísica computacional para exploração de hidrocarbonetos. O 
principal objetivo dirigiu-se à construção de algoritmos para propagação de ondas sísmicas regidas pela equação escalar da onda (acústica) e para 
imageamento sísmico de estruturas utilizando o Método das Diferenças Finitas (MDF). Como é bem conhecido, o tema de propagação de ondas possui 
vasta aplicabilidade não somente na área de geofísica, mas em muitas outras como, por exemplo, em engenharia, medicina, ciências atmosféricas, 
astronomia, etc. Um dos métodos numéricos mais utilizados para a resolução da equação da onda é o MDF em virtude da eficiência dos algoritmos 
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gerados e da relativa facilidade de implementação dos mesmos, sendo por tal razão especialmente adequado para o desenvolvimento desta IC. 
A ideia básica do MDF é discretizar um problema contínuo através da utilização de um número finito de pontos. Isto é feito aproximando-se a equação 
diferencial do problema através de expansões truncadas da série de Taylor, de modo a aproximar as derivadas existentes por diferenças entre estes 
pontos, criando deste jeito um esquema de marcha do tempo que pode ser explicito (como os estudados neste 
trabalho) ou implícito. Ou seja, surge um sistema de equações algébricas, cuja solução fornece a resposta em cada ponto discreto do domínio ao longo 
da marcha no tempo. Neste trabalho, inicialmente foram desenvolvidos modelos simples do tipo massa-mola, para maior fixação dos conceitos da 
dinâmica e métodos numéricos, tendo sido introduzido um amortecimento na equação do oscilador e discutido o conceito de estabilidade numérica 
nesta fase. Na segunda fase do trabalho, deu-se início ao estudo da equação acústica da onda. O objetivo foi aplicar o MDF à propagação da onda 
acústica em meios geofísicos e ao imageamento de estruturas (migração), familiarizando o estudante com os primeiros conceitos de geofísica. Como 
resultado, foram implementados algoritmos em Fortran para a propagação de ondas em meios bidimensionais, utilizando-se o MDF, tanto em segunda 
ordem de aproximação no tempo e no espaço, como em quarta ordem no espaço. 
Foram implementadas condições de contorno não reflexivas para evitar reflexões vindas das bordas do modelo. Por fim, foram estudados conceitos de 
migração de dados sísmicos, utilizando-se algoritmos de simulação desenvolvidos para a implementado do algoritmo de migração sísmica, através da 
propagação da onda no sentido inverso do tempo, ou seja, utilizando o procedimento conhecido como Reverse Time Migration (RTM). 

8:45 - 9:00 1154 

Desenvolvimento de termorrígidos magnéticos de matriz alquídica e rejeitos vegetais para a remoção e 
recuperação do petróleo derramado. 
AMANDA DE VASCONCELOS VARELA / LUMIERE BAPTISTA DE JESUS / MARINA A. NOGUEIRA / CARLOS EDUARDO G. DE ALMEIDA 
FERNANDA DAVI MARQUES / FERNANDA DAVI MARQUES / FERNANDO GOMES DE SOUZA JR / ROMULO SALES DO NASCIMENTO 

Resumo 

O desejo de se obter novas fontes de energia, em alternativa ao petróleo, estimulou a produção de biodiesel no Brasil. Nosso biodiesel é composto por 
uma mistura de diesel fóssil e alquiésteres provenientes de gorduras animais ou óleos vegetais. Sua produção se dá pelo processo de transesterificação 
destes óleos ou gorduras, gerando glicerina como subproduto [1]. 
Em janeiro de 2008, a Resolução ANP n° 2, regulamentou que 5% de biodiesel deveria ser adicionado ao diesel comum e, além disso, há uma previsão de 
acréscimo de 20%. Por estes motivos, a quantidade do subproduto glicerina tende a crescer, gerando necessidade de destino desta, de forma a diminuir 
o impacto sobre a cadeia nacional produtiva. 
Uma das possíveis aplicações para a glicerina obtida como subproduto do biodiesel é a produção de resinas alquídicas. E as semelhanças químicas 
existentes entre este tipo de resina e o petróleo tornam este material um potencial removedor de petróleo da água. Tanto em caso de derrames de 
petróleo acidentais, que geram grande impacto ambiental para organismos animais e vegetais, quanto para limpeza de águas produzidas que devem ser 
descartadas com concentração máxima 29mg de petróleo por litro de água (Resolução 393/07 do Conama [2]). 
Considerando esses aspectos, utiliza-se uma resina preparada pela reação entre glicerina e óleo de mamona, com adição de catalisador para a formação 
do monoglicéride. Este último, ao reagir com um diácido carboxílico, forma uma resina poliéster alquídica. Com o controle do término da reação, foi 
possível obter, através de peneiramento, além da granulometria necessária a remoção (80, 200, 400 mesh), granulometria suficiente (24 mesh) para 
utilizar a resina como serragem, na construção civil, por exemplo. 
Na remoção, a resina em contato com o petróleo forma um filme flexível fácil de ser removido da água. E buscando melhorar a eficiência da resina, além 
de diminuir a sua densidade, rejeito vegetal é adicionado ao material. Este processo é feito usando as propriedades magnéticas de nano-partículas de 
maghemita [3], preparadas por coprecipitação de sais inorgânicos em meio alcalino. Estas nanopartículas são misturadas à resina alquídica, permitindo a 
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absorção do petróleo, o qual será removido com o auxílio de um magneto. 

9:00 - 9:15 32 

A História do Gás Industrial no Brasil (Projeto elaborado para o Museu da Pessoa (SP) e apoiado pela White 
Martins) 
LUIZA PORTUGAL MUNIZ / MONIQUE RAMOS MONTEIRO / YWRRENAN CARDOSO AMORIM / FELIPE D GONCALES MARQUES 
SUZANA BORSCHIVER / ANDREZZA LEMOS RANGEL DA SILVA 

Resumo 

O segmento de gases industriais tem como característica principal sua pluralidade na oferta de produtos e soluções para diversos setores industriais 
como: refino, química, papel e celulose, siderurgia, automobilístico, metal mecânico, eletrônico, e também, para o setor de serviços como hospitalar. 
Devido à crescente importância desse segmento em diversos setores industriais, foi realizado um estudo para apresentar como esta indústria surgiu e se 
estruturou, no país, diante dos mais diferenciados cenários econômicos e políticos e das inovações relevantes em produtos e tecnologias em períodos 
distintos, desde o seu surgimento no Brasil, no início do século XX, até os dias atuais.O trabalho foi elaborado pelo Museu da pessoa, de SP, com o apoio 
da White Martins, reconhecida como a maior empresa de gases industriais e medicinais da América do Sul. O trabalho foi desenvolvido a partir de 
consultas a livros, periódicos e revistas especializadas sobre o segmento e também, pesquisas aos materiais publicados pelas principais empresas que 
compõem o segmento. O estudo foi dividido em seções que permitissem compreender a trajetória histórica, as características da indústria, como seus 
principais mercados, empresas e produtos. e os movimentos históricos da indústria global e do processo de industrialização no Brasil. Além disso, foram 
descritos alguns exemplos de inovações na indústria que compõem as expectativas de seu crescimento futuro e informações sobre assuntos como: 
fusões e aquisições, principais gases e suas aplicações, tipos de fornecimento, processo de industrialização no Brasil e perspectivas futuras. 
Várias conclusões foram obtidas, e como exemplo pode-se citar: A identificação de novas oportunidades é o que mais as companhias do setor têm 
buscado, não apenas como uma resposta aos momentos menos favoráveis da economia, mas também como uma característica da própria indústria, 
nitidamente observada na sua trajetória de crescimento. A inovação não apenas em produtos, mas também em serviços, se tornou uma característica da 
indústria de gases industriais e deverá trazer ainda muitas outras chances de crescimento. 
A indústria, que iniciou a década de 2010 com investimentos relevantes em novas capacidades, tem se deslocado para os países em desenvolvimento, 
visando ao crescimento vigoroso de suas economias. Para o Brasil, o segmento deverá apresentar taxas elevadas de crescimento, como resultado da 
expansão da economia e dos seus esforços de inovação do setor. 

9:15 - 9:30 2973 

Implementação de correção para efeitos de solubilidade em modelo unidimensional de escoamento 
pistonado 
GABRIEL FARAH NOROES GONCALVES 
JULIANA BRAGA RODRIGUES LOUREIRO / ATILA PANTALEAO SILVA FREIRE 

Resumo 

O escoamento pistonado apresenta ampla importância em diversas áreas da indústria, devido principalmente à grande frequência com que ocorre. 
Ainda assim, boa parte dos mecanismos de formação e alteração de suas características não é bem conhecida. Particularmente na perfuração e 
produção de campos de petróleo, é essencial ter conhecimento preciso de parâmetros como queda de pressão ao longo da linha, velocidade de 
translação e intermitência das bolhas, a fim de realizar projetos seguros e eficientes. 
Um fator que não deve ser desprezado na análise desses escoamentos é a solubilização do gás ao longo da tubulação. Experimentos mostram que, 
considerando CO2 e água, o comprimento médio do pistão pode aumentar cerca de 35% ao longo de apenas 7,2 metros, trazendo consequências 
drásticas para suas outras propriedades. 
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Uma simples correção foi feita ao modelo clássico de célula unitária de Dukler e Hubbard (1975), implementado em plataforma de computação 
simbólica, a fim de levar em conta o efeito extra de troca de massa devido à solubilidade do gás. Com essa alteração, todas as variáveis passaram a ser 
também função do tempo. Os resultados da versão modificada apresentaram excelente concordância com dados experimentais, indicando a validade do 
modelo e possibilitando melhor compreensão do fenômeno. 
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9:30 - 9:45 3461 

Avaliação da Equação de Estado de Peng-Robinson e suas Modificações no Cálculo da Pressão de Vapor e 
Densidade de Líquido de Substâncias Químicas 
ANNA CLAUDIA PINTO CORDEIRO 
FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA 

Resumo 

Com o advento do pré-sal, o estudo do comportamento de fases em equilíbrio, em altas pressões, tornou-se de extrema importância para a 
determinação das propriedades dos sistemas presentes, seja para escolha do material adequado, seja para a otimização da produtividade. Equações de 
estado cúbicas são simples e, uma vez tendo precisão suficiente para prever os dados de propriedades dos sistemas, seriam fundamentais para a 
determinação das condições ótimas. O trabalho tem por objetivo a utilização, no cálculo da pressão de vapor e densidade do líquido, da equação de 
estado de Peng-Robinson e suas modificações (como a proposta por Aznar-Teles). Os valores calculados serão comparados com dados experimentais do 
banco de dados montado, a partir da revisão bibliográfica realizada. Um programa computacional foi desenvolvido para o cálculo das propriedades, 
possibilitando a escolha do melhor modelo, o qual será utilizado para o estudo do comportamento de fases em sistemas presentes nos poços do pré-sal. 

04/10/2012 Sala A-205 

Sessão: Computação e Tecnologias da Informação 

08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Regis Da Rocha Motta 

                               Marta Lima De Queiros Mattoso 

                               Juan Carlos Garcia De Blas 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 1406 
Criação de infraestrutura de uma rede tolerante a atrasos e desconexões para acesso à Internet 
VITOR BORGES COUTINHO DA SILVA / FÁBIO OLIVEIRA BAPTISTA DA SILVA 
MIGUEL ELIAS MITRE CAMPISTA / LUIS HENRIQUE MACIEL KOSMALSKI COSTA 

Resumo 

Nos dias de hoje, as pessoas desejam estar conectadas a todo o momento à Internet. No trajeto entre a casa e trabalho ou escola é raro existir a 
possibilidade de acessar a Internet gratuitamente, seja em um meio de transporte público ou privado. 
Para suprir a conectividade à Internet para usuários móveis, existem as VANETs (Vehicular Ad Hoc Networks), que são redes onde são estabelecidas 
comunicações entre veículos e entre veículos e pontos de acesso fixos instalados ao longo das vias. Nesse tipo de rede nem sempre é possível garantir a 
existência de um caminho fim-a-fim entre dois nós, impossibilitando a utilização de protocolos baseados no estabelecimento de conexão. 
Para resolver o problema acima citado, existem as redes DTN (Delay Tolerant Network) [1], que são redes que toleram atrasos e desconexões. As redes 
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DTN minimizam os efeitos das desconexões através do uso de persistência e da técnica de comutação de mensagens. Na primeira técnica, nenhum 
caminho é previamente estabelecido entre origem e destino, enquanto na segunda técnica, antes de a mensagem ser encaminhada para o próximo nó, 
ela é armazenada, atendendo ao cenário proposto. 
Este trabalho consiste na criação de uma infraestrutura física para oferecer serviços de rede para usuários móveis. A infraestrutura é montada a partir de 
uma rede DTN utilizando: um nó central, roteadores fixos e roteadores móveis. O nó central é um computador diretamente conectado à Internet. Os 
roteadores fixos são instalados em postes conectados ao computador central e conectados através de rede sem-fio aos roteadores móveis. Os 
roteadores móveis são inseridos dentro dos ônibus, fornecendo os serviços aos passageiros e trocando informações com outros ônibus e com os 
roteadores fixados nos postes automaticamente. 
Como apenas o nó central está diretamente ligado à Internet, quando o usuário pede acesso para páginas da web, os pedidos são encaminhados ao nó 
central. O nó central, por sua vez, coleta a página desejada e o os links apontados por ela. Assim, o acesso não é interrompido mesmo caso um usuário 
queira acessar um dos links adicionais da página solicitada. A central, portanto, envia o conteúdo coletado compactado para o destino usando 
roteamento epidêmico, que dissemina a informação por toda a rede. 
A infraestrutura criada neste trabalho, além de servir de base para aplicações que façam uso de DTN, ainda oferece acesso a páginas da Internet em 
cenários móveis que não exijam interação com o usuário ou autenticação. 
Referências: 
[1] Oliveira, C. T., Moreira, M. D. D., Rubinstein, M. G., Costa, L. H. M. K., e Duarte, O. C. M. B. - Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões, em 
Minicursos do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC, Capítulo 5, pp. 203-256, Belém, PA, Brasil, maio de 2007. 

8:45 - 9:00 3924 
Desenvolvimento de aplicações para ambiente de testes em redes virtuais 
RENAN ARAUJO LAGE 
OTTO CARLOS MUNIZ BANDEIRA DUARTE 

Resumo 

O crescimento e popularização notável da Internet não foram previstos na sua criação. A rede interuniversitária que originou a rede mundial de 
computadores tinha um núcleo engessado que não se modificou desde então. Do seu crescimento surgiu a necessidade de prover serviços que antes 
não foram pensados como segurança, qualidade de serviço e mobilidade na Internet. 
Existe um consenso na comunidade acadêmica que a Internet deve ser reformulada totalmente na “Internet do Futuro” [1]. A proposta que mais se 
adequa a realidade são as técnicas de virtualização de redes, em que diversas redes operam simultaneamente e isoladamente. Isso possibilitaria o 
funcionamento da Internet atual em paralelo com o desenvolvimento de novas propostas. 
Propostas de novas arquiteturas para a Internet surgem a todo o momento e elas requerem um ambiente de testes de larga escala para simular seu 
funcionamento. Portanto, foi desenvolvida no GTA (Grupo de Teleinformática e Automação) em parceria com outras universidades geograficamente 
distribuídas, uma rede de testes em larga escala com condições reais de tráfego que suporta diversas técnicas de virtualização [2]. Tornando possível a 
validação de novas propostas em um ambiente real. 
A plataforma de testes é baseada nas tecnologias de virtualização Xen e OpenFlow [3], ela conta com uma ferramenta de gerenciamento da rede em 
tempo real e ainda suporta a criação de aplicações com novas funcionalidades em cima dessas tecnologias. 
A proposta de trabalho consiste em desenvolver novas aplicações que ofereçam serviços distintos na plataforma de testes interuniversitária, tais como a 
provisão de qualidade de serviço, isolamento e segurança entre as redes e aplicações de redes orientadas a conteúdo (CCN) [4]. O desenvolvimento se 
dará através da análise de soluções já propostas e na adaptação dessas soluções para a plataforma de testes. As aplicações desenvolvidas terão seu 
desempenho e funcionalidades testados e comparados com soluções similares. Espera-se um desempenho comparativamente satisfatório para a 
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posterior inclusão de tais aplicações como parte integrante da rede de testes interuniversitária. 
Referências: 
[1] Feldmann, A. - “Internet clean-slate design: what and why?”, in ACM SIGCOMM Comp. Comm. Rev., v 37, n 7, 2007. 
[2] Mattos, D. M. F., Mauricio, L. H., Cardoso, L. P., Alvarenga, I. D, Ferraz, L. H. G., and Duarte, O. C. M. B. - "Uma Rede de Testes Interuniversitária a com 
Técnicas de Virtualização Híbridas", in Salão de Ferramentas do SBRC'2012, Ouro Preto, MG, Brazil, May 2012. 
[3] McKeown, N., Anderson, T., Balakrishnan, H., Parulkar, G., Peterson, L., Rexford, J., S., and J. Turner. - “OpenFlow : Enabling innovation in campus 
networks”, in ACM SIGCOMM Computer Communication, 2008. 
[4] V. Jacobson, D. K. Smetters, J. D. Thornton, M. F. Plass, N. H. Briggs, R. L. Braynard (PARC) - “Networking Named Content”, in CoNEXT 2009, Rome, 
December, 2009. 

9:00 - 9:15 3995 
Alocação de redes virtuais por métodos meta-heurísticos 
TIAGO SALVIANO CALMON  
OTTO CARLOS MUNIZ BANDEIRA DUARTE 

Resumo 

O modelo atual da Internet baseia-se em um núcleo simples e inteligência nas extremidades. Isso não atende a muitos requisitos demandados por 
diversas aplicações, tais como qualidade de serviço, mobilidade e segurança. Esse fenômeno é conhecido como a 'ossificação da Internet'. 
A virtualização de redes consiste em compartilhar um mesmo substrato físico entre diversas redes lógicas. Essa técnica pode ser utilizada com o objetivo 
de prover os requisitos de qualidade de serviço, de mobilidade e de segurança à arquitetura atual, criando subsídios para a Internet do Futuro [1]. 
Um dos desafios em virtualização de redes é mapear redes virtuais na rede física de forma ótima ou, ao menos, subótima. Para isso, é necessário 
formalizar matematicamente o problema de alocação e utilizar técnicas de otimização. , 
Os algoritmos clássicos de otimização fornecem o resultado ótimo para um problema com essa natureza, mas são muito custosos computacionalmente. 
Uma alternativa é a utilização de algoritmos meta-heurísticos, como o da Colônia de Formigas usado no VNE-AC [2], que fornecem resultados subótimos, 
mas têm custo computacional muito menor. 
Os objetivos deste trabalho são criar um novo método para a alocação de redes utilizando meta-heurística e um ambiente de simulação. Assim, diversos 
métodos de otimização podem ser comparados com métricas de desempenho, como número de redes não alocadas, custo de alocação e desempenho 
em relação à complexidade. 
Referências: 
[1] Moreira, M. D. D., Fernandes, N. C., Costa, L. H. M. K., e Duarte, O. C. M. B. - Internet do Futuro: Um Novo Horizonte, Minicursos do Simpósio 
Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC'2009, pp. 1-59, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, maio de 2009. 
[2] Fajjari, I., Aitsaadi, N., Pujolle, G., e Zimmermann, H. - VNE-AC: Virtual Network Embedding Algorithm based on Ant Colony Metaheuristic, IEEE ICC, 
2011 

9:15 - 9:30 2624 
O Sistema LHCb Membership 
LEONARDO MENDES DE MOURA CARVALHO / PEDRO GOÑI COELHO 
CARMEN LUCIA LODI MAIDANTCHIK / LEANDRO SALAZAR DE PAULA 

Resumo 
O acelerador LHC (Large Hadron Collider) do CERN (Organização Européia para Pesquisa Nuclear) recria as condições do universo após o Big Bang, 
gerando diversas partículas, dentre as quais as chamadas quarks 'beauty' (b) e seus correspondentes de antimatéria, os quarks anti-beauty (anti-b), 
ambos inexistentes no universo atual. O objetivo do detector LHCb é estudar o decaimento dessas partículas e entender por quê o universo é feito por 
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matéria e não antimatéria. O experimento LHCb conta com mais de 700 colaboradores, de 52 Instituições provenientes de 15 países, constituindo um 
conjunto heterogêneo de informações, regras e relações entre os dados. O sistema Membership, desenvolvido pela equipe de software da UFRJ que 
colabora com o CERN, apoia a difícil tarefa de gerenciar os pesquisadores e instituições colaboradoras do experimento LHCb. O sistema utiliza a 
tecnologia Glance, também desenvolvida na UFRJ, para acessar bancos de dados independentemente da terminologia e modelagem utilizada. 
O Sistema LHCb-Membership reúne funcionalidades básicas para o gerenciamento de cadastros de membros e institutos colaboradores, permitindo a 
sua inserção e alteração. O sistema recupera os atributos do banco de dados central do CERN e integra com informações específicas registradas 
diretamente pelo LHCb. A funcionalidade Members recupera todos os dados dos colaboradores a partir de uma combinação de parâmetros, tais como 
Nome, Sobrenome, Instituições, etc, apresentando os resultados em forma de tabela. A funcionalidade Institutes funciona da mesma forma, permitindo 
que o usuário defina os parâmetros da busca, tais como País, Cidade, etc. A função Author List gera a lista de autores do LHCb com os nomes dos 
colaboradores do experimento e respectivas instituições a partir de uma data fornecida pelo usuário. 
Os bolsistas são responsáveis pela manutenção e implementação de melhorias no sistema, as quais são registradas através da ferramenta Trac. Algumas 
melhorias incluem exportar a lista de autores para um arquivo PDF, criar bancos de dados distintos para testes e para produção, implementar filtros para 
a visualização dos dados, implementar a administração de privilégios para usuários como líderes e administradores do sistema e impletar uma 
verificação ao inserir um novo usuário para evitar duplicação de dados. As novas funções são implementadas em uma versão de testes do sistema e só 
depois de aprovadas pelo LHCb são disponibilizadas na versão de produção. Para a realização do trabalho, utilizam-se as linguagens de programação 
Python, PHP e Javascript. Também se faz uso do banco de dados Oracle e do sistema operacional Scientific Linux. O sistema LHCb-Membership está 
instalado no servidor Web do CERN. 
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04/10/2012 Sala A-206 

Sessão: Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva 

08:30 – 09:30h 

Coordenadores: Jose Stockler Canabrava Filho  

                              Gloria Dulce De Almeida Soares  

                              Theophilo Benedicto Ottoni Filho 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 774 
Integridade Estrutural em Tubos Danificados 
LIVIA MENDONÇA NOGUEIRA / MARCUS VINÍCIUS CUNHA DOS SANTOS 
LAVINIA MARIA SANABIO ALVES BORGES 

Resumo 

O objetivo geral do projeto é estabelecer métodos e processos numéricos que possibilitem a avaliação da integridade estrutural de dutos submetidos a 
diferentes condições de carregamento. Neste trabalho o foco principal é a análise tubos danificados por acidentes com surgimento de mossas, sem 
perda de massa ou existência de perfurações. 
O estudo prevê e quantifica a possível redução no desempenho dessas estruturas e suas condições de colapso nessa configuração amolgada. 
A modelagem do problema é realizada em duas etapas: Análise elastoplástica em grandes deformações para simular a configuração final do 
amassamento dos tubos e Análise Limite para avaliar a carga de colapso dos dutos nesta configuração deformada. Ao final, apresenta-se um estudo 
paramétrico correlacionado parâmetros geométricos da mossa com a da carga de colapso dos dutos defeituosos em relação aos íntegros. Os resultados 
obtidos são comparados com soluções experimentais e semi-analíticas encontradas na literatura. 
O projeto é desenvolvido com apoio da ferramenta de simulação computacional Ansys, com a qual é possível determinar a configuração final do tubo 
danificado. A análise limite será estudada através dos programas desenvolvidos pelo grupo de Mecânica dos Sólidos do Departamento de Engenharia 
Mecânica da POLI/COPPE. 
A etapa seguinte do trabalho consiste em 
i. Estimar a vida útil dos dutos com mossa considerando a falha por fadiga de baixo ciclos - Análise de shakedown - e alto ciclos. 
ii. Aplicar a metodologia desenvolvida para análise de dutos danificados por corrosão. 
Referências Bibliográficas: 
Kyriakides, Stelios e corona, Edmundo, 2007 -Mechanic of Offshore Pipelines, Vol. I Buckling and Collapse, Ed. Elsevier, Oxford UK 
Crandall, S.H. e Dahl, N.C. (1978). An Introduction to the Mechanics of Solids. Singapore, McGraw-Hill. 
Fish, J. e Belytschko, T. (2007). A First Course in Finite Elements. England, Wiley. 
Timoshenko, S. P.; Gere, J. E., 1994 - Mecânica dos Sólidos, vol. I e II, Ed. LTC, Rio de Janeiro, 256p. 
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Tutorial ANSYS 

8:45 - 9:00 1058 
Parâmetros de Resistência e Deformabilidade da Areia de Hokksund 
GEORGE LÍCIO VIEIRA TELES 
LEONARDO DE BONA BECKER / FERNANDO ARTUR BRASIL DANZIGER 

Resumo 

O trabalho do aluno George Lício Vieira Teles está vinculado ao projeto de revitalização da Câmara de Calibração da COPPE/UFRJ. A câmara possibilita a 
simulação de problemas reais da engenharia em escala reduzida com dimensões de até 1,20m de diâmetro. Assim, é possível realizar ensaios em 
condições controladas cujos resultados poderão servir como base para modelagens numéricas. Mas para tanto, é necessário conhecer a interação 
existente entre a Câmara de Calibração e o Corpo de Prova. Nos ensaios de calibração será utilizada a areia da cidade de Hokksund (Noruega). 
Anteriormente, foram realizados ensaios de cisalhamento direto, cisalhamento simples e compressão triaxial para a determinação das propriedades de 
resistência e deformabilidade desta areia. 
Neste trabalho, será feita comparação entre os parâmetros de resistência obtidos no ensaio de compressão triaxial com os do cisalhamento direto. 
Também serão comparados os parâmetros de deformabilidade do cisalhamento simples com os obtidos no triaxial. Para isso, será realizada bateria de 
ensaios de compressão triaxial CID. Pretende-se executar também ensaios de extensão triaxial para avaliar o efeito do caminho de tensões nos 
parâmetros de resistência e deformabilidade do solo. Os resultados dos ensaios também serão comparados com citações da literatura. 
Os estudos têm por finalidade determinar co-relações entre os parâmetros, entre os diferentes ensaios e entre o observado pela literatura. Os 
resultados serão usados futuramente como base para o funcionamento da Câmara de Calibração. Também se pretende explorar as possibilidades da 
nova máquina automatizada de ensaios de compressão e extensão triaxial que foi importada (modelo Load Trac II GEOCOMP Ltd.). 

9:00 - 9:15 671 
Mancais Magnéticos e Pneumáticos 
HAYANA MARQUES 
FERNANDO AUGUSTO DE NORONHA CASTRO PINTO 

Resumo 

Mancais magnéticos operam sem contato físico entre os componentes. Seu princípio de funcionamento se baseia em forças de campo magnético que 
fazem levitar o rotor. Estes mancais permitem operação em altas velocidades de rotação, uma vez que não apresentam perdas por atrito. 
O projeto busca desenvolver uma pesquisa cada vez mais aprofundada sobre Mancais Magnéticos e Pneumáticos, devido à crescente necessidade de 
mancais sem contato, suportados por forças magnéticas ou elétricas, ou por ar comprimido, para superar os limites de peso e velocidade dos mancais 
comuns, de contato. 
Estado atual do trabalho: Está sendo criado um protótipo simplificado, utilizando um tubo de alumínio, com diâmetro de aproximadamente 35mm, cujo 
interior foi coberto por imãs. O eixo, de aproximadamente 7mm de diâmetro, foi também coberto com imãs, de forma que os imãs do interior do tubo e 
em torno do eixo estejam com o mesmo polo virado para fora, criando uma força magnética de repulsão, e possibilitando a levitação do eixo. 
Resultados Esperados: Funcionamento perfeito do mancal. 
Referências: 
[1] STEPHAN, Richard M.; GOMES, Afonso C. D. N.; PINTO, Fernando Castro; SANTISTEBAN, J.A.; SALAZAR, A. O.; Mancais Magnéticos [2011] 

9:15 - 9:30 1860 
Desenvolvimento de Sistema para Calibração de Monitores de Nêutrons 
THIARON PEREIRA DA SILVA 
RICARDO TADEU LOPES / ACHILLES ASTUTO 
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Resumo 

Para a realização de calibração de equipamentos medidores de nêutrons, é necessário que o equipamento seja observado a diferentes distâncias da 
fonte de nêutrons e as suas leituras comparadas com valores pré-estabelecidos para verificar o grau de discrepância das medidas. Para tanto, foi 
projetado e montado um sistema mecânico capaz de realizar essa tarefa. 
Para tal, construiu-se um carrinho apoiado sobre trilhos com comprimento pré-determinado (5,5m). Em uma das extremidades desses trilhos fixa-se 
uma fonte emissora de nêutrons sobre um pedestal situada a cerca de 1,2m do solo. O carrinho carrega consigo 2 câmeras, o monitor de nêutrons a ser 
calibrado e possui um motor apoiado em mancais, capaz de proporcionar o deslocamento do subsistema do carrinho em relação à fonte fixa. 
A transmissão do torque do motor ao eixo das rodas é feita por rodas dentadas e corrente. 
Considerando-se a impossibilidade de observação e extração de medidas diretamente, devido aos altos níveis de radiação; a utilização das câmeras se 
torna justificada. Inicialmente, ajusta-se a altura do monitor sobre o carrinho, de modo que sua área sensível esteja na mesma altura da fonte e faz-se o 
ajuste da câmera para que ela visualize o mostrador do equipamento. Após este procedimento, ajusta-se a outra câmera para que esta focalize a escala 
colocada junto ao trilho, que indica a distância do carrinho à fonte em determinadas posições onde se conhece a intensidade do feixe de nêutrons 
emitido. A cada posição o monitor realiza leituras da intensidade do feixe, e, através das câmeras instaladas, pode-se observar a posição relativa do 
carrinho em relação à fonte e o mostrador do monitor para verificar a discrepância entre os valores já conhecidos e os mostrados pelo monitor a ser 
calibrado. 

9:30 - 9:45 1676 
Recuperação de Cobre de Placas de Circuito Impresso Obsoletas 
YURI FERREIRA GUIMARÃES / PEDRO PAULO MEDEIROS RIBEIRO 
ACHILLES JUNQUEIRA BOURDOT DUTRA 

Resumo 

O cobre é o metal contido em maior quantidade nas placas de circuito impresso, que possuem cerca de 25% dele. Assim, devido ao seu elevado valor 
agregado e a sua toxicidade moderada, sua recuperação se torna importante tanto sob o ponto de vista econômico como ambiental. 
Neste trabalho, a recuperação do cobre foi feita a partir de um material previamente cominuído, classificado e concentrado até cerca de 50% de cobre. 
O método para obtenção do cobre metálico foi uma combinação de eletro-lixiviação com eletro-deposição, numa única célula em solução ácida de 
sulfato de cobre, que possibilitou recuperações da ordem de 80%, com potencial para melhores resultados. O metal obtido é de alta pureza, diferente de 
métodos pirometalúrgicos de recuperação. Certos parâmetros como temperatura, agitação e tensão da célula eletrolítica serão ajustados visando um 
melhor desempenho. A aplicação desse processo em grande escala parece ser viável, visto que não há grandes gastos energéticos e danos significativos 
ao meio ambiente. 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

176 

 

 

04/10/2012 Sala A-201 

Sessão: Energias Renováveis 

10:00 – 11:00h 

 

Coordenadores: Jose Gabriel Rodriguez Carneiro Gomes  

                               Andrea Medeiros Salgado  

                               Marcos Lopes Dias 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 3907 
Dinamica Tecnológica e de Inovação da Bioindustria 
JOSE INACIO SCHILLING TREIN / FERNANDO VECCHIATI DA SILVA PEREIRA 
JOSE VITOR BOMTEMPO MARTINS / FLAVIA CHAVES ALVES 

Resumo 

A bioindústria pode ser entendida como uma indústria baseada em biomassa que inclui, além de combustíveis, produtos químicos, polímeros, plásticos e 
energia. Esta nova indústria, ainda na sua infância, apresenta uma série de alternativas em relação às matérias-primas, tecnologias de conversão, novos 
produtos e novos modelos de negócios (Bomtempo, 2010; Coutinho e Bomtempo, 2011 e Bomtempo et al, 2012). Centenas de projetos inovadores 
(excluindo etanol de primeira geração e biodiesel) estão em desenvolvimento, mas a maioria deles ainda está em fase de piloto ou de demonstração. 
Para acompanhar a dinâmica tecnológica e de inovação da bioindústria está sendo construída uma base de dados que reúne informações de um grupo 
selecionado de cerca de 50 projetos inovadores. Esses projetos são identificados com base nas seguintes variáveis: produto, tecnologia utilizada no 
processo, matéria-prima, país de origem, área de atuação da empresa, estágio do projeto, fontes de financiamento, etc. 
Uma análise inicial da base de dados permite identificar aspectos chave do perfil dos projetos refletindo a dinâmica tecnológica e de inovação da 
bioindústria. Ao mesmo tempo o monitoramento dos projetos em biocombustíveis avançados permite uma avaliação da capacidade desta nova indústria 
em atender às metas traçadas pelos governos e à demanda crescente por fontes de energia sustentáveis. 
Bibliografia. BOMTEMPO, J. V. . Biocombustiveis, bioprodutos e bioprocessos In:Quimica Verde no Brasil. ed.Brasilia : CGEE. , 2010. , p. 333-374. 
COUTINHO, P. ; BOMTEMPO, J. V. . Roadmap tecnológico em matérias-primas renováveis: uma base para a construção de políticas e estratégias no 
brasil. Química Nova (Impresso), v. 34, p. 910-916, 2011. BOMTEMPO, J. V. ; ALVES, F. ; GRANDO, R. L. . The geography of knowledge and innovation in 
the bioeconomy: the moving of American startups to Brazil. Anais das 7èmes journées de la proximité, Montreál, 2012. 

10:15 - 10:30 3955 
Produção de biodiesel a partir de óleos vegetais e de microalga 
OTTO HEBEDA / JOÃO PEDRO WECK MONTEIRO NUNES 
OFELIA DE QUEIROZ FERNANDES ARAUJO / JOSE LUIZ DE MEDEIROS / SILVIA MARIA ZANINI SEBRAO 
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Resumo 

Devido aos diversos problemas ambientais causados pelos combustiveis fosseis e pela diminuição de suas reservas, os biocombustiveis têm sido cada vez 
mais utilizados. A utilização de microalgas em substituição a como óleos vegetais apresenta como vantagens frente ao diesel de origem fóssil o fato 
destas espécies apresentarem altas taxas de crescimento e elevado teor de lipídeos, além de crescerem em fotobiorreator. Desta forma, a sua utilização 
implica em menor footprint em decorrência da maior produtividade por hectare. 
O objetivo do presente trabalho é estimar as propriedades de biodiesel derivado de microalgas. Para tal, utilizou-se como base o procedimento de 
caracterização composicional de óleo de microalgas desenvolvido por CONCEIÇÃO et al [1] modificado para incluir os principais triacilglicerídeos (TAGs) 
presentes nesses óleos. O óleo descrito pelo elenco de TAGs de acordo com o procedimento adotado foi empregado em fluxograma de produção de 
biodiesel no simulador de processos Unisim Design da Honeywell. A simulação foi realizada para óleo de microalga, óleo de soja e óleo de canola. 
Modelos termodinâmicos e correlações da literatura foram empregados para cálculo d propriedades do biodiesel resultante. As características de cada 
biodiesel obtido foram comparadas às de diesel fóssil frente às especificações da ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustívies. 

10:30 - 10:45 1726 

Solução Analítica das Equações da Cinética Pontual para Variação Linear da Reatividade em Reatores 
Nucleares Subcríticos 
ANDRÉ LUIZ PEREIRA REBELLO JUNIOR 
AQUILINO SENRA MARTINEZ / ALESSANDRO DA CRUZ GONCALVES 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo obter uma solução analítica acurada e rápida para as equações da cinética pontual para reatores subcríticos do 
tipo ADS (Accelerator-Driven System), considerando uma variação linear da reatividade e da fonte externa de nêutrons para um grupo de precursores. 
Foi adotado o novo conjunto de equações da cinética pontual para sistemas subcríticos baseadas no modelo proposto por Gandini & Salvatores[1]. 
As equações da cinética pontual descrevem o comportamento temporal da densidade de nêutrons e, consequentemente, da criticalidade em reatores 
nucleares. Estas grandezas são essenciais para compreender e prever o comportamento de um reator nuclear durante a sua partida. Em especial, para 
reatores subcríticos, as equações da cinética pontual são fundamentais para acompanhar continuamente o comportamento da reatividade para uma 
possível variação da intensidade das fontes externas. 
A importância de estudar reatores subcríticos se deve ao fato de serem reatores inovadores e muito promissores, não só para a geração de energia 
como também para a transmutação de elementos pesados e de grande meia-vida, reduzindo o inventário de material radioativo. 
Na realização deste trabalho foi empregado o método do fator integrante [2]. A solução analítica para o caso de interesse foi obtida utilizando somente 
uma aproximação que consiste em se desconsiderar o termo da derivada de segunda ordem da densidade de nêutrons em relação ao tempo, quando 
comparada com os demais termos da equação. 
Paralelamente, para efeito de validação e comparação, foi obtida uma solução numérica pelo método de diferenças finitas. 
Por fim, pode-se concluir que a solução alcançada foi bastante precisa e de rápido processamento numérico, sobretudo quando comparada com os 
resultados da solução numérica por diferenças finitas. Obtendo, assim, resultados satisfatórios quando aplicada a situações práticas, como a partida de 
um reator. 
Referências: 
[1] GANDINI, A., SALVATORES, M., 2002, The physics of subcritical multiplying systems. Journal. of Nuclear. Science and Technology, 6, 673-686. 
[2] PALMA, D. ; MARTINEZ, A. S. ; GONÇALVES, A. C. . Analytical Solution of Point Kinectics Equations for Linear Reactivity Variation During Start-up of a 
Nuclear Reactor. Annals of Nuclear Energy , v. 36, p. 1469-1471, 2009. 

10:45 - 11:00 3835 Caracterização de Células a combustível Bioeletroquímicas: Sistema para caracterização de células 
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eletroquímicas 
GABRIEL ARRUDA EVANGELISTA 
FREDERICO CAETANO JANDRE DE ASSIS TAVARES / RODRIGO PIMENTEL FERNANDES 

Resumo 

As células a combustível bioeletroquímicas têm sido estudadas como fontes de energia. Novos modelos de células vêm sendo desenvolvidos, portanto 
existe a necessidade de se caracterizar tais dispositivos [1]. Este trabalho teve como objetivo construir um sistema para caracterização elétrica de células 
a combustível bioeletroquímicas. 
Para a construção desse sistema foi implementado um circuito potenciostático, que faz com que a tensão da célula ensaiada acompanhe uma referência 
gerada com uma placa LabJack U12 (LabJack Corporation). Para esta montagem foram utilizados um amplificador de instrumentação INA118, um 
amplificador operacional TL071 e um regulador de tensão 7905, além de resistores e capacitores, e tendo filtros passa-baixas de componentes passivos 
nas saídas. Nesse circuito, uma resistência de 10 ohms conectada ao INA118 mede a corrente da célula. A tensão da célula e a saída do INA118 foram 
colhidas através de uma placa de aquisição PCI6221 com um software escrito em LabVIEW (ambos National Instruments). Um sinal de referência 
triangular, com amplitude 0,5 V , período 600 s e offset de 0,5 V foi gerado com um software também escrito em LabVIEW para os experimentos com 
uma célula a etanol (CEtOH). 
A calibração do sinal de corrente foi realizada com um multímetro (BK Precision). Para validar o funcionamento foram feitos testes com uma pilha 
alcalina associada a um resistor de 100 ohms. 
Com estes testes foi possível observar que o ganho de calibração da corrente obtido foi de 5,3764 mA/V. Nos testes de validação foi obtida tensão de 
circuito aberto de 1,53V, corrente de curto circuito de cerca de 15,05 mA e curva parabólica de potência por corrente, característica de um elemento 
linear. Nos experimentos com a CEtOH obteve-se cerca de 14 mA para a corrente de curto circuito, cerca de 1 V para tensão de circuito aberto e 
potência máxima de 4 mW, com a célula funcionando com solução de 10% de etanol. Além disso o sistema reproduziu curvas características de potência 
por corrente para esse tipo de célula. 
O circuito mostrou desempenho adequado nos ensaios propostos e os resultados experimentais com a célula o sistema se mostrou satisfatório para o 
objetivo de caracterização de células bioeletroquímicas. Propõe-se que o circuito integre sistemas de ensaio mais completos, por exemplo para o 
rastreamento do ponto de máxima potência. 
[1] FERNANDES, R.P.; JANDRE F.C. Avaliação de uma Célula Bioeletroquímica com Eletrodos Transparentes. Jornada Giulio Massarani de Iniciação 
Científica, Artística e Cultural da UFRJ, Rio de Janeiro, 2011. 
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04/10/2012 Sala A-202 

Sessão: Nanotecnologia 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Flavia Chaves Alves  

                               Elton Fernandes  

                               Juacyara Carbonelli Campos 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 3217 
Estudo da Estabilidade de Dispersão de Nanopartículas em Resinas 
DANIEL OLIVEIRA MARINS DOS ANJOS / DAN SELLAM 
VERONICA MARIA DE ARAUJO CALADO / RENATA DE ANDRADE CRUZ 

Resumo 

Os materiais nanoestruturados atualmente são bastante utilizados em aplicações tecnológicas diversas. Eles apresentam propriedades diferenciadas 
devido à alta ordenação de seus átomos na escala nanométrica (10-9 m). As argilas organofílicas são constituídas de argilas esmectitas, modificadas com 
substâncias orgânicas que apresentam afinidade química com sua estrutura cristalina, tornando-se hidrofóbicas. Essas nanopartículas modificadas 
apresentam uma menor energia superficial, sendo compatível com líquidos orgânicos ou polímeros. A popularização e a eficácia comprovada de 
bentonitas organofílicas na preparação dos nanocompósitos poliméricos se deve ao fato das bentonitas serem de origem natural e terem baixo custo, 
elevada razão de aspecto, boa capacidade de delaminação, resistência das partículas a solventes, a temperaturas empregadas em polimerização e a 
temperaturas e ao atrito no processo de extrusão. A utilização de nanopartículas na modificação de materiais poliméricos busca otimizar as 
propriedades do polímero para aplicações específicas. Para obtenção de propriedades ópticas e mecânicas desejadas em um nanocompósito, é 
necessária uma distribuição homogênea das nanopartículas na matriz polimérica. A alta razão área superficial/volume e possíveis incompatibilidades 
com a matriz polimérica podem induzir a uma agregação das nanopartículas. Uma maneira de tentar contornar esse problema é a aplicação de forças 
cisalhantes. Como a dispersão das nanopartículas na matriz é uma etapa crucial na obtenção de uma suspensão estável, este trabalho busca estudar a 
influência das condições de mistura dos materiais em um misturador modelo DISPERMAT LC 30 com sistema de vácuo. Foram estudados dois sistemas 
poliméricos com nanopartículas. As nanopartículas utilizadas foram argila organofílica, na proporção de 1% em massa com relação à matriz. Uma das 
matrizes usadas foi o polietilenoglicol de baixo grau (PEG 400); a outra foi um pré-polímero de resina poliuretânica de poliol poliéster (Urethan TQ 
8020F). Um planejamento fatorial 22 com pontos centrais foi elaborado, resultando em sete experimentos realizados de forma aleatória. Os fatores 
selecionados para estudo foram a velocidade de rotação do misturador e o tempo de agitação. Após a dispersão dos sistemas, são realizadas análises em 
Turbiscan a fim de se observar o perfil de sedimentação dos sólidos na suspensão. Experimentos reológicos e de potencial Zeta estão sendo feitos. 

10:15 - 10:30 3603 
Biodegradabilidade de Nanocompósitos de Polipropileno/argila compatibilizados com polilactídeos 
VINICIUS DE OLIVEIRA AGUIAR 
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MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES / RAFAEL DA SILVA ARAÚJO/ANDRIY GRAFOV/IRYNA GRAFOVA 

Resumo 

Polilactídeos (PLA's) e policaprolactonas são importantes polímeros biocompatíveis e biodegradáveis do grupo dos termoplásticos. Eles podem ser 
obtidos a partir de fontes renováveis utilizando tecnologias ambientalmente corretas, mostrando boas propriedades físicas. No presente trabalho, 
polímeros biodegradáveis foram utilizados como agentes de compatibilização em concentração de 5% em massa na preparação de nanocompósitos de 
polipropileno com argila montmorilonita organofílica comercial (Cloisite 15A), por intercalação no estado fundido. Os nanocompósitos foram preparados 
empregando-se uma mini-extrusora dupla-rosca no modo contra-rotacional, com velocidade de rotação de 60 rpm a 180 0C por 10 minutos. Os corpos 
de prova obtidos foram enterrados e suas biodegradabilidades foram verificadas através da perda de massa com o tempo. Foram avaliados os seguintes 
biopolímeros como agentes interfaciais: poli(L-lactídeo), poli (D,L-lactídeo), copolímero de L-lactídeo e e-caprolactona, e poli (e-caprolactona). Como 
referência, foi também preparado nanocompósito de PP/Cloisite 15A utilizando polipropileno maleatado (PP-MA). Os resultados mostraram que os 
polipropilenos compatibilizados com poli(D,L-lactídeo) e poli(L-lactídeo) perderam ao longo de 10 meses aproximadamente 12 e 45% de sua massa, 
respectivamente. Portanto, o PLA é uma alternativa atraente para aumentar a biodegradabilidade dos plásticos de origem petroquímica. 

10:30 - 10:45 3807 
Análise Teórico-Experimental de Micro-dissipadores Térmicos empregando Nanofluidos 
PEDRO HENRIQUE ALVES BARROS / THALES CORREA BONAN 
CAROLINA PALMA NAVEIRA COTTA / DIEGO CAMPOS KNUPP 

Resumo 

O presente trabalho analisa a distribuição de temperatura e a intensificação térmica ao longo de dissipadores de calor feitos de placas finas de poliester 
e nanocompositos de poliester e nanoparticulas de alumina, moldadas com um ou mais micro-canais longitudinais que removem calor por meio do 
escoamento de liquido a uma vazão controlada. Para fins de análise comparativa, emprega-se água e um nanofluido comercial como fluidos de trabalho. 
Nanofluido é o termo utilizado para designar uma nova classe de fluidos térmicos que surgiram no final dos anos 90, formados pela dispersão de 
nanopartículas de metais ou óxidos metálicos em liquidos térmicos usuais, como água, etilenoglicol e óleos térmicos. Esses novos fluidos obtidos a partir 
dos avanços em nanotecnologia tem estimulado a pesquisa em Ciências Térmicas, uma vez que os aumentos relativos em condutividade térmica e nos 
coeficientes de trannsferência de calor por convecção não tem sido explicados pelas teorias e modelos clássicos. O nanofluido selecionado é composto 
pela dispersão de nanopartículas de óxido de aluminio em água. O uso da termografia por infravermelho para determinar o comportamento do 
dissipador de calor com canais de escala micrométrica é criticamente avaliado, a partir de comparações com análises teóricas. Por fim, compara-se as 
taxas de transferência de calor e a redução dos gradientes térmicos para diferentes configurações, vazões e, principalmente, para os dois fluidos de 
trabalho, água e nanofluido, escoando através dos micro-canais circulares. 

10:45 - 11:00 3805 

Analise Experimental da Convecção Forçada Interna de Nanofluidos em Mini- e Micro-agulhas via 
Termografia por Infravermelho 
ARTHUR BERBERT DE AZEVEDO 
CAROLINA PALMA NAVEIRA COTTA / APOENA LANATTE DE OLIVEIRA CALIL 

Resumo 

O presente trabalho apresenta uma analise experimental via termografia de infravermelho de um problema de transferencia de calor por convecção 
interna em regime laminar em micro-agulhas aquecidas por efeito Joule em sua parede metalica. Além de água como fluido de trabalho, emprega-se 
também um nanofluido comercial de água-óxido de silicio, visando a intensificação da transferência de calor pelo aumento da difusividade térmica do 
fluido. As medidas de temperatura ao longo de toda a parede externa das agulhas são feitas com uma camera de infravermelho FLIR SC645 equipada 
com lente microscópica. Os principais resultados experimentais são apresentados e comparados para diferentes diametros de agulha, diferentes vazões 
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e para os dois fluidos de trabalho. Correlações clássicas disponiveis na literatura, bem como soluções analiticas para a região de entrada térmica, são 
utilizadas na avaliação critica dos resultados experimentais, ilustrando sua possibilidade de predição nessas condições experimentais. 
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04/10/2012 Sala A-203 

Sessão: Novos Materiais 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Regis Da Rocha Motta  

                              Marta Lima De Queiros Mattoso  

                              Juan Carlos Garcia De Blas 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 2700 

Caracterização experimental da fissuração do concreto nas primeiras idades em face dos efeitos da 
hidratação 
VITOR DE SOUZA COLIMODIO / PITER VALADARES PEDROSA 
MARCOS MARTINEZ SILVOSO 

Resumo 

O endurecimento do concreto se dá com o avanço da reação de hidratação do cimento. Tal reação é exotérmica, ou seja, libera calor. A resistência do 
concreto cresce principalmente nas primeiras idades e, nesse período, quando a resistência plena do concreto ainda não foi atingida, ela pode ser 
superada pelos esforços devido à variação de temperatura produzida pela reação de hidratação, causando fissuração do concreto. 
A utilização de fibras de aço como reforço distribuído no concreto permite aumentar a capacidade do material em absorver deformações, melhorando 
seu desempenho mecânico frente a esforços de tração. Tais características fazem da utilização de reforço fibroso uma alternativa para o controle da 
fissuração do concreto nas primeiras idades provocada pelos efeitos da reação de hidratação. No entanto, para avaliar tal benefício foi necessário 
desenvolver um método de caracterização experimental da fissuração do concreto nas primeiras idades em face dos efeitos da hidratação. 
O método experimental mais difundido para avaliação da fissuração do concreto nas primeiras idades é conhecido como ring test (ensaio de anel). O 
ensaio consiste em moldar corpos de prova anelares de concreto ao redor de um anel rígido, em geral metálico, que serve como restrição para as 
deformações impostas pela retração do concreto, gerando tensões de tração no corpo-de-prova de concreto. Durante o ensaio são monitoradas as 
deformações no anel e verifica-se o momento no qual ocorre formação de fissuras e sua abertura. 
Neste trabalho é proposta uma variação do ensaio citado anteriormente. O método desenvolvido tem como principal diferencial em relação ao anterior 
a promoção de isolamento térmico do concreto, de modo a fazer com que a amostra seja aquecida em função do calor liberado pela reação de 
hidratação. Os corpos de prova anelares de concreto foram moldados ao redor de um anel de aço, e sua temperatura foi monitorada desde as primeiras 
idades, com o concreto ainda no estado fresco. Também foram medidas as deformações no anel de aço, permitindo estimar as tensões surgidas no 
concreto. Dessa forma, foi possível verificar a idade e a temperatura do concreto para as quais ocorre formação de fissuras, especialmente, por causa da 
variação de temperatura, efeito da reação de hidratação. Os resultados obtidos para ensaios realizados em diferentes dosagens permitiram uma melhor 
compreensão do comportamento termo-químico-mecânico do concreto, principalmente sob a ação de variação de temperatura, em face dos efeitos da 
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hidratação. 

10:15 - 10:30 914 

Proteção catódica interna e externa de protótipo de tanque de armazenamento: um estudo em 
laboratório 
EDUARDO GUIMARÃES BARBOSA LEITE 
SIMONE LOUISE DELARUE CEZAR BRASIL 

Resumo 

A corrosão de tanques de armazenamento pode causar sérios problemas ambientais e de segurança. Além disso, a retirada temporária de um tanque de 
operação para limpeza, inspeção ou reparos representa um elevado custo operacional. Desta forma, a redução ou eliminação dos processos corrosivos 
que atingem este equipamento são de grande contribuição para a minimização dos problemas relacionados ao ambiente e a segurança operacional. Na 
prática, tanques de armazenamento são protegidos contra a corrosão por Proteção Catódica (PC) tanto internamente, devido à presença de água de 
formação decantada nos tanques, quanto na parte externa, devido ao contato com o solo. 
O presente trabalho foi desenvolvido em laboratório, com a aplicação de Proteção Catódica (PC) em um tanque protótipo de aço-carbono, com 35 cm de 
diâmetro. Os objetivos foram: a avaliação do alcance da proteção catódica galvânica na parte interna do tanque e a aplicação de proteção catódica, 
galvânica e por corrente impressa, para proteção externa do tanque sobre camada de areia lavada. 
Avaliações experimentais demonstraram que, para a proteção catódica galvânica interna, o posicionamento do anodo é um importante parâmetro para 
assegurar a completa proteção, ou seja, o alcance da corrente catódica, além do desgaste controlado do anodo. 
Na PC externa em meio de alta resistividade, não foi possível a PC galvânica do fundo do tanque, mesmo com utilização de anodo de magnésio. Para a 
proteção por corrente impressa, foi considerada a possibilidade de adição de substâncias ao solo visando prepará-lo antes da montagem do tanque. 
Segundo a literatura, a adição de substâncias pode modificar um solo de textura grossa em um solo de textura fina, que teria maior corrosividade porque 
retém uma grande quantidade de água, o que diminui sua resistividade e acelera o processo de corrosão. Desta forma, a adição de substâncias que 
reduzem resistividade deve ser avaliada quanto à corrosividade, embora a estrutura possa ser protegida catodicamente. Neste trabalho, foram 
adicionadas bentonita e moinha de coque à areia lavada, viando melhorar a distribuição de corrente sem aumentar a corrosividade do meio, a qual foi 
avaliada por ensaios de perda de massa e curvas de polarização. A distribuição de corrente foi avaliada a partir do mapeamento do potencial 
eletroquímico na superfície externa do tanque sobre solo com os melhoramentos adicionados. Foi verificado que a adição de bentonita promoveu 
melhor distribuição de corrente, em função da redução da resistividade do meio, sem aumento das taxas de corrosão. 

10:30 - 10:45 1088 
Avaliação das Propriedades Reológicas de Gomas Naturais 
RAFAEL LEAL FERRAZ PEREIRA 
JOSELIA ALENCAR LIMA / DANIEL WEINGART BARRETO 

Resumo 

O termo "goma" na maioria das vezes é utilizado para denotar um grupo de polissacarídeos ou seus derivados úteis industrialmente como agentes de 
suspensão, espessantes, estabilizantes e gelificantes, nas indústrias alimentícia, cosmética, petrolífera, dentre outras. Essa ampla aplicação deve-se à 
capacidade que possuem de intumescer em água quente ou fria para formar soluções viscosas ou dispersões em baixas concentrações, com 
características reológicas bastante distintas, podendo apresentar comportamento Newtoniano ou pseudoplástico, dependente da taxa de cisalhamento. 
As gomas podem ser classificadas como de origem natural ou modificadas. Gomas naturais incluem extratos de algas marinhas (e.g. alginatos e 
carragenas), exsudatos de plantas (e.g. goma arábica e goma de cajueiro), gomas de sementes ou raízes (e.g. goma guar) e gomas obtidas de 
fermentação microbiana (e.g. goma xantana). 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades reológicas de blendas que possam ser doadores de viscosidade tão eficientes quanto os de origem 
sintética atualmente em uso. Para selecionar as gomas que comporão as blendas, foram realizados testes reológicos preliminares com soluções aquosas 
(0,1 a 1,0 % p/v) de várias gomas (alginato, arábica, guar, carragenas iota e kappa, cajueiro e xantana). O carbômero sintético Carbopol Ultrez® 20 (INCI 
Name: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer) foi utilizado como controle para todos os testes. Testes de estabilidade acelerada: estufa (45 °C), 
geladeira (4 °C), ciclo gela-degela, irradiação e temperatura ambiente, foram realizados para se observar a estabilidade das gomas. Os perfis reológicos 
foram avaliados em reômetro com geometrias de cilindros concêntricos (amostras 0,1%) e cone placa (demais amostras), em taxas de cisalhamento de 1 
a 1000 s-1, à temperatura de 25 °C. Todos os testes foram realizados em duplicatas ou triplicatas. Na faixa de 100 a 1000 s-1, houve variação de perfis, 
entre newtoniano e pseudoplástico, nas concentrações de 0,1%; nas demais concentrações, as gomas apresentaram perfil pseudoplástico. Em taxas de 
cisalhamento menores que 100 s-1, há variação de perfis entre as gomas. Guar e xantana foram as que apresentaram a maior viscosidade em todas as 
concentrações, porém nenhuma delas apresentou viscosidade semelhante à do controle. 
No momento estão sendo estudadas formas de aumentar a viscosidade das gomas, como a utilização de sais de NaCl e CaCl2, e quais blendas serão 
criadas. 

10:45 - 11:00 2501 
Estudo da Cinética de Cura do Sistema DGEBA/DDM Utilizando a Abordagem Não Isotérmica 
HENRIQUE R. DE ALENCAR GONÇALVES / RONALDO ROZENBAUM PAIVA /   HELENA PATTI MUND MATTOS 
VERONICA MARIA DE ARAUJO CALADO / VALERY ZVETKOV 

Resumo 

As resinas epoxídicas têm utilizações das mais diversas no mundo atual, como a produção de tintas, adesivos, isolantes, encapsuladores e revestimentos. 
Elas podem ser utilizadas nas mais diversas indústrias como a eletrônica, a da construção civil e aeronáutica. Algumas das características das resinas 
epoxídicas que permitem essa gama de utilidades são a sua alta capacidade de adesão a superfícies, boa resistência química e térmica e boas 
propriedades mecânicas e isolantes elétricas. As resinas sofrem um processo de cura, quando ocorrem diversas mudanças em propriedades físicas e 
químicas. Devido à sua vasta utilidade, o estudo do processo de cura das resinas epóxi torna-se importante para obtenção de informações importantes a 
respeito das condições de processamento e, também, avaliar as diferenças das propriedades físicas e mecânicas dos sistemas. Dessa forma, poderemos 
obter as características desejadas para cada tipo de resina. No presente estudo que se inicia, buscamos encontrar um modelo matemático que melhor 
representasse a cura da resina D.E.R. 332, usando como agente de cura o 4,4 diaminodifenilmetano (DDM). Para determinação e avaliação de possíveis 
modelos, misturamos a resina com os endurecedores em estado líquido em proporções estequiométricas. Usando um calorímetro diferencial (DSC), 
analisamos a liberação de calor da amostra durante o processo de cura a diferentes taxas de aquecimento, para posterior relacionamento desse calor 
com o grau de avanço da reação de cura. Com os dados de grau de avanço em relação à temperatura, para cada taxa de aquecimento, testamos alguns 
modelos já estabelecidos na literatura, de forma a analisar qual melhor se relaciona com os dados experimentais. 
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04/10/2012 Sala A-204 

Sessão: Petróleo e Gás Natural 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Antonio Carlos Ferreira  

                              Luiz Wagner Pereira Biscainho  

                              Claudio Esperanca 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 2979 
Controle do cone de água para otimização da produção de óleo em reservatórios de petróleo. 
CLOVIS CANDIDO DE OLIVEIRA NETO 
PAULO COUTO 

Resumo 

A produção de água em poços de petróleo ocasiona alguns fenômenos indesejáveis à indústria de petróleo. Por conta disso esse trabalho tem por 
objetivo estudar experimentalmente a mobilidade de água e óleo em um meio poroso a fim de obter um melhor entendimento da produção dos fluidos. 
Tal tarefa será realizada através de uma simulação experimental, utilizando um modelo simplificado de reservatório de petróleo para experimentar a 
produção em diferentes escalas temporais, assim como realizar um estudo de visualização do escoamento e definir quais parâmetros são relevantes, o 
quanto são relevantes e como eles interagem entre si na produção de água. 
O procedimento metodológico consiste em construir um reservatório simplificado composto por materiais que permitam o fluxo de fluidos em seu 
interior. Serão utilizados fluidos imiscíveis de diferentes densidades (óleo modelo e água destilada), a fim de simular o ambiente de subsuperfície, assim 
como serão utilizadas válvulas de produção em posições axiais junto à origem do sistema para simular a completação do poço a fim de quantificar a 
produção em diferentes alturas. Válvulas de injeção na seção oposta à completação serão utilizadas para manter a pressão no reservatório e permitir o 
fluxo contínuo. Métodos matemáticos serão usados para quantificar e estimar as projeções de produção. Deseja-se comparar os estudos experimentais 
com curvas de produção de água simuladas numericamente a partir de reservatórios reais. 
Devido à água apresentar maior mobilidade que o óleo, espera-se que a produção de água no instante inicial seja igual a zero( estaremos produzindo 
apenas na zona de óleo) e cresça conforme a produção continue, até se estabilizar e manter-se em regime permanente. Um dos objetivos deste trabalho 
é experimentar variações nas condições do reservatório e observar qual o resultado dessa variação, procurando sempre o estado em que a produção de 
água for a mínima. 

10:15 - 10:30 3167 

Análise paramétrica e experimental da aplicabilidade de tecnologias de controle da produção de areia em 
poços de petróleo. 
MARCELO TELES DE SOUSA MASCARENHAS / RAPHAEL SALLES DA COSTA COELHO / MATHEUS GRONOW BARRETO / THIAGO 
SAUMA GOMES 
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PAULO COUTO  

Resumo 

O fluxo de um fluido em uma rocha sedimentar pode resultar no carreamento, em menor ou maior escala, dos constituintes dessa rocha - os 
sedimentos. Este fenômeno ocorrerá quando a força de arraste imposta pelo fluido sobre determinado grão for superior à força de coesão existente 
entre esse mesmo grão e os elementos de rocha adjacentes. É um típico fenômeno que ocorre nos poços produtores de hidrocarbonetos. 
A palavra controle, do termo controle da produção de areia, vem explicitar que o que se faz não é excluir totalmente as partículas sólidas da produção, 
mas colocá-las em níveis aceitáveis, não prejudiciais à produção. Para tanto, é essencial a habilidade de se avaliar corretamente o problema: dizer como, 
quando e quanto de areia será produzido, assim como escolher adequadamente o método de controle disponível para apresentação do melhor 
resultado. 
O estudo do comportamento das estruturas rochosas quando submetidas às condições de produção específicas pode gerar modelos (correlações) 
matemáticos das especificações ideais para os equipamentos de controle de produção de areia - telas e gravel packer - para determinado ambiente. 
Este projeto visa contribuir, através de uma pesquisa aplicada, com a compreensão de correlações entre o método de contenção de areia e o ambiente 
no qual este método está sendo aplicado. 
Como resultados específicos, o desenvolvimento do projeto fornecerá uma melhor compreensão sobre os parâmetros que influenciam na produção de 
areia (como parte do ambiente), bem como na correlação entre o ambiente e o método utilizado. 

10:30 - 10:45 3361 

Influência da mudança de fase na estimação de parâmetros térmicos e hidráulicos em escoamentos com 
deposição em baterias de pré-aquecimento de petróleo 
RAFAEL GUINANCIO 
JOANA LOPES BORGES / EDUARDO MACH QUEIROZ / ANDRÉ LUIZ HEMERLY COSTA 

Resumo 

Baterias de pré-aquecimento em refinarias de petróleo existem para minimizar o consumo de combustível necessário para aquecer o cru antes da 
destilação atmosférica. Durante esta etapa, as superfícies térmicas dos trocadores de calor estão sujeitas à deposição e, em algumas refinarias, pode 
haver vaporização parcial do óleo antes de sua saída da bateria, na seção entre a dessalgadora e o forno de pré-flash. A deposição afeta a efetividade 
térmica dos trocadores de calor ao adicionar resistências térmicas ao sistema, dando também origem a restrições hidráulicas ao reduzir a área dentro e 
fora dos tubos dos trocadores de calor. A literatura contém diversos trabalhos que estudam as consequências térmicas da deposição, porém apenas 
alguns consideram aspectos hidráulicos que podem restringir a vazão processada devido às limitações das bombas existentes. Uma metodologia para 
avaliar aspectos hidráulicos em conjunto com aspectos térmicos vinculados à deposição nestas baterias está em desenvolvimento em trabalho conjunto 
EQ/UFRJ//UERJ//PETROBRAS, que faz uma estimação de parâmetros que permite a determinação simultânea das espessuras dos depósitos ao longo da 
bateria e de sua condutividade efetiva, a partir do conhecimento de séries temporais de dados operacionais da queda de pressão, vazão e das 
resistências de depósito em trechos de uma bateria de pré-aquecimento de uma refinaria brasileira. Até momento a mudança de fase no lado do óleo 
cru não é considerada. 
Este trabalho mostra a inserção de correlações semi-empíricas disponíveis na literatura, que permitirão levar em conta, nos procedimentos de 
estimação, os efeitos da mudança de fase, tanto na queda de pressão simulada, quanto no coeficiente de transferência de calor calculado no lado do 
óleo. Com esta nova rotina, a estimação de parâmetros em trocadores no final da bateria de pré-aquecimento no conjunto de dados disponíveis 
melhora. 

10:45 - 11:00 1327 Estudo comparativo de sistemas de radiografia digital na inspeção de solda 
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LEANDRO CARDOSO OLEGARIO 
DAVI FERREIRA DE OLIVEIRA / RICARDO TADEU LOPES 

Resumo 

Devido ao avanço tecnológico no que se diz respeito aos métodos de inspeção estrutural das soldas através de ensaios não destrutivos utilizando fontes 
radioativas, torna-se cada vez mais importante avaliar tubos metálicos com soldas longitudinais e os métodos de controle da qualidade dos mesmos, de 
modo a determinar quais possuem melhores características para inspecionar descontinuidades em soldas nestes tubos. Os métodos de análise com 
filmes convencionais são usados em diversos segmentos industriais, assim como os métodos digitais que estão sendo adequados às mesmas práticas, de 
modo a garantir maior sensibilidade na inspeção e tornar mais eficaz e prática a análise com um risco menor ao trabalhador e ao meio ambiente. As 
técnicas digitais utilizadas para essa comparação são a radiografia computadorizada e a radiografia direta. A radiografia computadorizada é a técnica 
radiográfica que utiliza o image plate, um tipo de detector bidimensional que acumula a radiação ionizante utilizando o fósforo foto estimulável para a 
formação da imagem latente. A radiografia direta utiliza um detector plano, que é um dispositivo eletrônico o qual converte radiação ionizante incidente 
em uma matriz com sinal analógico, sendo posteriormente digitalizados e transferidos para um computador, gerando uma imagem digital. Tais técnicas 
serão comparadas também com o método de filmes convencionais de modo a determinar a sensibilidade ao contraste utilizando IQI de arame, resolução 
espacial básica e a relação sinal-ruído de cada um deles. São mostrados os vários benefícios das técnicas digitais, como a redução do tempo de exposição 
dos profissionais envolvidos, melhor qualidade de imagem e alto nível de sensibilidade para análise de descontinuidades. 
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04/10/2012 Sala A-205 

Sessão: Biotecnologia 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Marcelo Jose Colaco  

                              Cheila Goncalves Mothe  

                              Helen Conceicao Ferraz 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 117 
Obtenção e caracterização de misturas de amido termoplástico e polipropileno 
RACHEL RAYMOND KHALILI 
WILLIAN HERMOGENES FERREIRA 

Resumo 

O polipropileno (PP), polímero de baixo custo e alta resistência mecânica, tem muitas aplicações. Assim como outras poliolefinas, é inerte ao ataque 
imediato de microrganismos. O amido, formado pelos polissacarídeos amilopectina e amilose, é encontrado na natureza sob a forma de grânulos. Ao ser 
fundido, em presença de plastificantes e sob cisalhamento, o amido dá origem a um material termoplástico (TPS), o qual apresenta acelerada 
biodegradação. A pré-mistura de amido de milho (Amidex 3001, Corn Products do Brasil) e glicerol (Vetec Quimica Fina) foi obtida por agitação e 
guardada em geladeira por 12 h. O PP (Suzano Petroquímica), com MFI 8 g/10 min (230 ºC/2,16 kg) e o PPm (Polybond® 3200; Chemtura Indústria 
Química do Brasil), com MFI 115 g/10 min (190 ºC/2,16 kg) foram adicionados à pré-mistura pouco antes do processamento em misturador interno 
RheoDrive 4, com rotores do tipo roller, acoplado ao Reômetro de Torque PolyLab Open System. Foram usadas as mesmas condições de temperatura, 
160 ºC, e velocidade de rotação de 50 rpm durante 10 minutos, para o processamento de misturas de composições variadas. Após a adição das pré-
misturas, foi observado que, para as blendas, o máximo na curva de torque foi deslocado para tempos mais elevados. Por outro lado, a alta cristalinidade 
do PP parece influenciar a temperatura dos materiais processados, enquanto que o calor desenvolvido durante a ruptura da estrutura cristalina dos 
grânulos de amido foi bem menor. Após o processamento das amostras, os materiais foram moldados por compressão e avaliados quanto à sua 
cristalinidade em difratômetro Miniflex (Rigaku Corporation). A cristalinidade do PP na mistura sofreu um decréscimo, devido ao efeito do 
processamento e da compatibilização com o amido. A cristalinidade do PPm variou em função de sua composição nas misturas. O TPS mostrou-se 
essencialmente amorfo. Esse resultado sugere que as suas moléculas interagiram com os grupos carbonila do PPm, o que dificultou a sua reorganização 
para dar origem a regiões cristalinas. Como esperado, para a composição com o maior teor de polímeros sintéticos (70%), o amido passou a constituir a 
fase dispersa. 

10:15 - 10:30 221 
Elaboração de protocolo para diafanização de espécimes anatômicos 
LISZETH LIS SIZA / GILSON DANHONI MORAES FILHO 
LUIZ EDUARDO AZAMBUJA SAUERBRONN  
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Resumo 

Diafanização é um processo pelo qual um espécime anatômico é tratado quimicamente para tornar-se transparente de maneira seletiva, expondo 
estruturas internas sem que seja necessária dissecção. É de interesse da medicina e da odontologia, tanto na esfera de educação quanto no diagnóstico. 
Desde a introdução da técnica por Spalteholz em 1911, esta foi modificada e aperfeiçoada, tornando possível inclusive a preservação das características 
microscópicas dos espécimes, conforme trabalho publicado por Steinke e Wolff em 2001. Entretanto, a eficácia dos diversos métodos varia, sendo de 
maneira geral os mais antigos menos eficazes e os mais novos caros e complexos. 
Busca-se, então, ajustar o custo e o tempo do processo à melhor apresentação final possível da peça anatômica, elaborando um protocolo que possa ser 
ajustado às características particulares de cada espécime utilizado. 
TÉCNICA PRELIMINAR 
Para tornar transparente a peça, é necessário substituir as substâncias do meio intersticial por outra que tenha o índice de refração mais próximo ao do 
ar. Para que isso aconteça, a sequencia proposta a seguir será estudada e modificada de acordo com os resultados apresentados: 
1. Desidratação progressiva; 
2. Fixação; 
3. Introdução. 
Serão estudadas as substâncias que melhor possam realizar os passos acima, mas adianta-se que para a desidratação o etamol deverá ser utilizado, 
enquanto a introdução será testada com diversas substâncias. A fixação é feita com formaldeído 10%. 
Deve-se fazer um controle do volume dos órgãos, para que seja possível determinar as perdas e deformações ocorridas durante o processo. 
Estima-se que o tempo de preparação de uma peça pode variar de 15 dias a 1 mês, dependendo de suas características histológicas e de seu tamanho. 

10:30 - 10:45 1296 
Simulação Computacional da Deformação de Células Via Pinças Óticas 
DANIEL VERCILLO CARNEIRO GARCIA / PEDRO DE PAIVA ROMEIRO 
FERNANDO PEREIRA DUDA / NATHAN BESSA VIANA 

Resumo 

Atualmente, existe um crescente reconhecimento da importância da mecânica para o entendimento do desempenho das funções biológicas de células. 
Isto se deve em grande parte ao desenvolvimento de técnicas que permitem a realização de experimentos mecânicos em escala celular, como o advento 
da pinça ótica, que permite o anuseio de células sem danificar as mesmas. 
Porém, a analise dos dados obtidos pelo instrumento antes citado são feitas utilizando modelos analíticos, como os apresentados em [1], fomentados 
pela Teoria da Elasticidade de [2] e [3], aplicando algumas aproximações e simplificações a esses modelos. 
Procurando testar o Limite de Aplicabilidade dos modelos utilizados nessas analises de dados, iniciou-se um serie de Testes Computacionais, utilizando o 
software Abaqus (MEF). Porém, após uma serie de simulações, para dois modelos distintos citados em [1], os resultados obtidos diferiram dos que 
deveriam ser achados pelas relações descritas em [1]. 
Então, buscando comprovar a veracidade dos resultados obtidos anteriormente nos testes computacionais, apresentaremos a analise computacional de 
um Modelo Analítico menos restritivo, e o qual sabemos que é uma excelente aproximação do que ocorre na realidade, Força Pontual Aplicada em um 
corpo Semi-Infinito de [3]. 
[1] - Laurent et al., 2002 V. Laurent, S. Henon, E. Planus, R. Fodil, M. Balland, D. Isabey and F. Gallet, Assessment of mechanical properties of adherent 
living cells by bead micromanipulation: comparison of magnetic twisting cytometry vs. optical tweezers. J. Biomech. Eng., 124 (2002), pp. 408-421. 
[2] - Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity - A E H Love. 
[3] - Theory of Elasticity - S. P. Timoshenko 
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10:45 - 11:00 3037 

Avaliação de Diferentes Aerações e Concentrações de Substrato no Crescimento da Levedura Phaffia 
rhodozyma 
ISABELLA . DO NASCIMENTO/LOUÍSE MARTINS MEDINA /MARIELE CAETANO DA SILVA / FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA 
CAMILA DE MORAIS LIMA / MARIA ANTONIETA PEIXOTO GIMENES COUTO 

Resumo 

A astaxantina (3,3'-dihidroxi-ß,ß-caroteno-4,4'-diona) é um pigmento carotenóide do grupo das xantofilas que confere coloração vermelho-alaranjado a 
aves, peixes, crustáceos e microorganismos. É uma substancia bioativa, possui alta atividade antioxidante, atuando na redução doenças onde os radicais 
livres são os atores principais. Como os animais não possuem a capacidade de sintetizar carotenóides, dependendo da alimentação para sua obtenção, 
esta molécula é de grande interesse no mercado farmacêutico, de alimentos e aqüicultura. O custo da astaxantina produzida por rota química é muito 
elevado, havendo a necessidade de buscar alternativas mais baratas de produção como a produção microbiológica. O trabalho objetivou-se em avaliar o 
efeito da aeração (150 e 200rpm) e da concentração dos substratos, glicose e glicerol PA (20, 30, 40g/L) sob o crescimento da levedura num período de 
incubação de 120h. A levedura foi conservada em meio composto por peptona (5g/L), extrato de levedura (5g/L), Ágar (20g/L) e substrato (20g/L). O pré-
inóculo foi preparado com 3 alçadas em erlenmeyers de 500mL contendo 150mL de meio com composição igual ao meio de conservação com exceção 
do Agar. Os erlenmeyers foram mantidos por 24h na incubadora a 150rpm e 200rpm à 20°C. Após as 24h, 15ml do conteúdo dos erlens foram vertidos 
para outros erlens de 500mL contendo 135mL de meio igual ao pré-inóculo (composição pesada para 150mL). Os inóculos foram mantidos na 
incubadora a 150rpm e 200rpm à 20°C durante 120h. A análise do crescimento foi realisada a partir do método do peso seco, precedido da retirada de 
pontos a cada 24h, partindo do ponto 0h. Vale ressaltar que o glicerol é o principal subproduto da produção do biodiesel. Segundo dado da ANP, a 
produção de biodiesel no ano de 2011 foi da ordem de 2,6 bilhões de litros, sendo aproximadamente 10% do volume total de biodiesel produzido 
correspondente a glicerol. A rentabilidade de vários processos químicos depende em parte da venda dos subprodutos, permitindo a redução dos custos 
e conseqüentemente, do preço final do produto. Assim, agregar valor a este subproduto a partir da produção da astaxantina oferece a oportunidade de 
tornar o biodiesel mais competitivo no crescente mercado de biocombustíveis. Os resultados obtidos mostram que tanto o aumento da aeração quanto 
o aumento da concentração acarretam na diminuição do crescimento. Na rotação de 150 rpm, o crescimento celular apresentou inibição por substrato 
na concentração de 40 g/L.O glicerol PA, em comparação a glicose, propiciou maior crescimento da levedura. Isto sinaliza uma possível utilização da 
glicerina oriunda da fabricação do biodiesel para a bioprodução da astaxantina. 
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10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Jose Stockler Canabrava Filho  

                              Gloria Dulce De Almeida Soares  

                              Theophilo Benedicto Ottoni Filho 

 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 1329 
Abordagem Equilibrada em Controle de Ruído Aeroportuário e Integração Urbana de Aeroportos 
ISABELLA NUNES LAGARTO / CONRADO SOUZA E SILVA / CARLOS GUSTAVO SERRANO BAUER 
JULES GHISLAIN SLAMA / TARCILENE APARECIDA HELENO 

Resumo 

Na sua resolução A33/7 de 2001, a OACI apresenta uma abordagem para o problema do controle de ruído aeroportuário. Nessa abordagem as 
consideradas quatro direções que são: Redução na fonte do ruído gerado por aeronaves, Medidas de ordenamento e gestão do território,Procedimentos 
operacionais de redução do ruído, Restrições de operação.Dos quatros aspectos, aquele que apresenta mais dificuldade e ambigüidades na 
implementação está relacionado com gestão do uso do solo. Esta dificuldade está relacionada com uma abordagem diferente da parte das autoridades 
aeroportuárias e das autoridades urbanas. Apresentamos a seguir o caso do Brasil. 
O zoneamento urbano que tem por objetivo assegurar o conforto da população consiste em subdividir a cidade em zonas e para cada zona definir um 
nível critério diurno e um nível critério noturno. A métrica utilizada é o Nível sonoro equivalente LAeq 
O Zoneamento aeroportuário tem por objetivo limitar a invasão das regiões próximas do aeroporto por atividades sensíveis ao ruído. A métrica utilizada 
para o zoneamento é o LDN. O DNL apresenta uma vantagem importante desde os trabalhos de Schultz que demonstrou a relação entre DNL e o número 
de pessoas altamente incomodadas. A estratégia consiste em limitar o incômodo trazido pelo ruído á comunidade, através da definição de curvas 
concêntricas (DNL=65dB(A)< DNL=75dB(A),...) ao redor das pistas no interior das quais as atividades sensíveis ao ruído são proibidas. Essas 
incompatibilidades entre os zoneamentos geram uma serie de conflitos urbanos devido à falta de comunicação e de compreensão das métricas 
utilizadas. 
Assim são apresentadas algumas propostas destinadas a superar as incompatibilidades entre os dois pontos de vista. Numa analise preliminar, é 
demonstrado que a métrica DNL apresenta sérios inconvenientes para aeroportos com restrições de uso noturno. Uma nova família de curvas baseadas 
nas métricas LaeqD (Nível Sonoro Equivalente Diurno) e LaeqN (Nível Sonoro Equivalente Noturno) é proposta. 
Essas novas curvas vão permitir de permitir de apresentar para as autoridades urbanas um conjunto de informações de clara aplicação e que podem ser 
utilizadas para produzir um zoneamento urbano compatível com a existência do aeroporto. Aplicações em alguns aeroportos brasileiros são 
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apresentadas. 

10:15 - 10:30 1469 

 Estudos para Previsão da Remoção de Contaminação por Hidrocarbonetos no Subsolo por Meio da 
Técnica de Remediação TPE do Sistema MPE. 
THAYSA VIANA DA CUNHA 
MARIA CLAUDIA BARBOSA / MICHELLE MATOS DE SOUZA 

Resumo 

Na contemporaneidade, o grande crescimento das atividades industriais tem configurado um alto padrão de dependência de petróleo e seus derivados. 
Durante as fases de exploração, refino, transporte e armazenamento dos mesmos, podem vir a ocorrer vazamentos acidentais ou mesmo uma 
disposição inadequada destes produtos, podendo acarretar na contaminação do solo e das águas subterrâneas. Tais ocorrências vêm motivando a 
realização de pesquisas na área de geotecnia no que diz respeito à remediação de sítios contaminados. O trabalho aqui apresentado tem este problema 
como seu enfoque principal. 
Uma das técnicas mais empregadas atualmente para a remediação de áreas impactadas por hidrocarbonetos oriundos do petróleo consiste na 
configuração TPE - Two Phase Extraction - do sistema multifásico MPE. Tal configuração baseia-se na utilização de um sistema de geração de vácuo onde 
na mesma tubulação líquidos e gases são extraídos de maneira conjunta. 
O estudo de avaliação da extensão, dinâmica, concentração dos contaminantes, análise de riscos e possíveis estratégias de remediação como também a 
estimativa da taxa de remoção de contaminantes é bastante complexo. Esta complexidade é consequência da interação dos hidrocarbonetos com o 
fluxo freático, com os argilo-minerais e com a matéria orgânica presente no solo. Além disso, sendo o petróleo e seus derivados produtos orgânicos de 
possível conversão, as ações biológicas que se deflagram no terreno a partir da presença dos mesmos são significativas e alteram o comportamento 
destes contaminantes ao longo do tempo. 
Devido a este fato, poucos estudos foram conduzidos no sentido de se desenvolver modelos matemáticos a fim de prever a taxa de remoção de 
contaminantes quando tratamos da configuração TPE do sistema MPE. Desta forma, há uma grande necessidade de se estudar os modelos já existentes 
e, feito isto, desenvolver um modelo matemático que represente a extração conjunta de líquidos e gases a fim de avaliar a eficiência desta configuração 
como tecnologia aplicada na remediação de áreas impactadas. 
Neste sentido, o presente trabalho objetiva estudar os métodos analíticos existentes que estimam a remoção da contaminação derivada da presença de 
hidrocarbonetos tanto no solo como também na água subterrânea e, num segundo momento, desenvolver modelos matemáticos a fim de prever a taxa 
de remoção de contaminantes quando é empregada a configuração TPE do sistema MPE. Com esta medida de eficiência será possível uma tomada de 
decisão mais coerente no que diz respeito à aplicação - ou não - desta técnica. 
Referências bibliográficas: 
Domenico, P. A. & Schwartz, F. W. (1990). Physical and Chemical Hydrogeology, Ed. John Wiley & Sons, Inc., 506 p. 
US Army Corps of Engineers (1999). Design of full-scale MPE systems. In: EM 1110-1-4010, Engineering and Design - Multi-Phase Extraction, Washington 
DC, USA. 
Bear, J., Cheng, A.H., 2010, Modeling Groundwater Flow and Contaminant Transport. 1ed., New York, Springer. 

10:30 - 10:45 1519 
Abordagem de redes bayesianas no estudo da probabilidade de falha humana 
JULIANA PACHECO DUARTE 
PAULO FERNANDO FERREIRA FRUTUOSO E MELO 
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Resumo 

A análise de confiabilidade humana (ACH) em estudos probabilísticos de segurança em plantas de processo (p.e., nuclear) tem sido amplamente 
estudada a fim de avaliar os fatores que a influenciam. Neste trabalho, um modelo para a quantificação da probabilidade de falha humana (PFH) é 
proposto através da abordagem de redes bayesianas (RB), baseada no mapa cognitivo apresentado em [1]. O modelo abrange fatores humanos e 
organizacionais não considerados em técnicas tradicionais de ACH, mas que influenciam na PFH, tais como treinamento, interface homem-máquina, 
carga de trabalho, procedimentos, investigação de incidentes e cultura de segurança. 
As RB são grafos acíclicos direcionados que representam dependência entre variáveis. RB permitem fundir conhecimentos de diversas naturezas e são 
capazes de moldar problemas de incerteza, como falta de dados, além de permitir a incorporação de novas informações ao sistema [2]. Para analisar a 
PFH através de RB, em uma dada planta de processo, utilizou-se a opinião de especialistas, o histórico de acidente da planta e um processo de auditoria 
[1]. Um estudo de caso foi realizado para o acidente ocorrido em Tokaimura, Japão, em uma planta de reprocessamento de combustível nuclear. Os 
resultados foram comparados com [1], obtendo relações consistentes dos fatores humanos e organizacionais no cálculo da PFH. 
[1] Ribeiro, A. C. O. Quantificação do Impacto de Fatores Humanos e Organizacionais em Probabilidades de Falha Humana Usadas em Análises 
Probabilísticas de Segurança. 2012. 142 f. Tese (Doutorado em Engenharia Nucelar) - Programa de Engenharia Nuclear, Instituto Alberto Coimbra Luiz de 
Pós-graduação e Pesquisa em Engenharia, Rio de Janeiro, 2012. 
[2] Peng-cheng, L., Gou-hua, C., Li-cao, D. & Li, Z. A Fuzzy Bayesian network approach to improve the quantification of organizational influences in HRA 
frameworks. Safety Science, v. 50, p. 1569-1583. 2012. 

10:45 - 11:00 251 
Coberturas verdes: sistemas de naturação urbana 
LAURA MONTEIRO DE CASTRO BARROS / PEDRO DE SOUZA GARRIDO NETO 
ELAINE GARRIDO VAZQUEZ 

Resumo 

A urbanização das cidades e o crescimento da população não foram planejados de forma a preservar o meio ambiente. No que diz respeito à relação do 
homem com a água, nota-se que o alto consumo e a falta de preservação desta ao longo dos anos refletem em sua escassez, tanto em quantidade 
disponível quanto em qualidade boa para o consumo. 
Com a urbanização, as áreas que antes eram permeáveis tornaram-se impermeáveis, ocasionando diversos problemas de escoamento nos centros 
urbanos, como as enchentes. 
As coberturas verdes junto com a reutilização da água da chuva, objeto de estudo desta pesquisa, pode ser uma medida compensatória na construção 
civil que auxiliaria para que a urbanização ocorra de forma sustentável, mantendo e preservando o ciclo hidrológico que antes existia. 
Nesse contexto, a drenagem pluvial que antes era um sistema complementar ao de coleta de esgoto, passa a ser tratada com mais importância devido à 
mortandade de pessoas e animais por causa da contaminação das águas que não eram drenadas adequadamente e misturavam-se com os esgotos. 
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04/10/2012 Sala A-201 

Sessão: Engenharia Biomédica e da Saúde 

14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Fabio Souza Toniolo  

                              Michelle Goncalves Mothe  

                              Jose Marcio Do Amaral Vasconcellos 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 2479 
Análise do EEG Multicanal Durante Foto-Estimulação. 
RAFAEL BERNARDES RIBAS GENTILE 
ANTONIO MAURICIO FERREIRA LEITE MIRANDA DE SA / ALUIZIO D'AFFONSÊCA NETT 

Resumo 

O cérebro humano está constantemente emitindo e recebendo sinais elétricos como ordens para o corpo ou respostas a estímulos de algum dos cinco 
sentidos. A partir de estímulos externos, como, por exemplo, uma luz piscando em determinada frequência, é possível criar padrões conhecidos de sinais 
elétricos no campo do córtex visual conhecidos como potenciais evocados visuais (PEV's). O exemplo citado anteriormente é conhecido como foto-
estimulação que é uma técnica utilizada em estudos clínicos e fisiológicos do eletroencefalograma (EEG). Com inúmeras finalidades, estes padrões 
podem ser captados e analisados a partir do sinal de EEG na mesma frequência do foto-estimulador. 
Muitos ainda são os desafios no comando de máquinas através da captação de PEV's do cérebro do usuário. Este trabalho tem como objetivo adquirir o 
conhecimento necessário para tal comando, a fim de procurarmos soluções práticas para suas dificuldades. O estudo ocorrerá em três etapas. 
Na primeira etapa iremos buscar os conhecimentos necessários para análise dos PEV's, assim como o que devemos fazer para montar um braço robótico 
simples. A segunda consiste em criar tal braço, com intuito de obter breves conhecimentos sobre elementos mecânicos, e, finalmente, a terceira etapa 
consiste em analisar os potenciais evocados visuais, o que nos permitirá mover o braço robótico criado na segunda etapa de acordo com as vontades e 
necessidades do usuário. 
O braço robótico será composto de uma garra em sua extremidade e três graus de liberdade sendo que cada junta rotacionará em um eixo diferente. 
Através de sinais luminosos, pretende-se estimular o córtex visual com frequências conhecidas para que após a captação do sinal evocado este seja 
analisado e seja possível determinar quais movimentos o usuário gostaria que o braço robótico realizasse. 
Atualmente o projeto encontra-se na segunda etapa. Estamos pesquisando peças e preços bem como fazendo o projeto do braço mecânico que não 
deverá ser complexo nem haverá a necessidade de suportar grandes cargas. 

14:45 - 15:00 3442 
Síntese de PLGA e preparo de sistemas PLGA/cotrimoxazol por diferentes métodos de inserção 
CAMILA IGNEZ SANTANA / DANDARA QUIZZI PEREIRA SOARES 
EMILIANE DAHER PEREIRA / FERNANDO GOMES DE SOUZA JR 
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Resumo 

O controle cinético da liberação de fármacos oferece inúmeras vantagens quando comparadas com os métodos tradicionais, incluindo redução da 
toxicidade e aumento da adesão do paciente ao tratamento. Estes sistemas de liberação utilizam frequentemente polímeros sintéticos como 
carreadores para os fármacos [1]. O cotrimoxazol é uma combinação de dois antibióticos que é utilizado no tratamento de infecções no trato 
respiratório, infecções no trato urinário e infecções entéricas [2]. Recentemente foi descoberto que o uso do cotrimoxazol como profilaxia para 
pneumonia em pacientes infectados pelo HIV diminui a morbidade e a mortalidade dos mesmos, passando a ser recomendado pela Organização Mundial 
de Saúde (WHO) [3]. Todos estes tratamentos citados seriam beneficiados pela possibilidade do controle do perfil de liberação do fármaco mencionado. 
O poli(ácido lático-co-ácido glicólico)-PLGA foi então sintetizado via policondensação segundo um planejamento experimental variando as quantidades 
de catalisador, temperatura e tempo de polimerização em busca de uma maior massa molar. A este polímero foi associado o antibiótico cotrimoxazol 
por três métodos distintos: solução, fusão e "in situ" com a finalidade de observar o fármaco quando estressado termicamente. As análises de 
cromatografia de gel permeação (GPC) mostraram que a melhor condição de polimerização foi a de 5 gotas de catalisador, por 10 horas a 140ºC. Os 
espectros de FTIR-ATR e as análises estatísticas realizadas sugerem que o sistema sofre degradação mais intensa quando preparado pela rota "in situ". 
[1] Uhrich KE, Cannizzaro SM, Langer RS, Shakesheff KM. Polymeric Systems for Controlled Drug Release. Chemical Reviews 1999;99:3181. 
[2] Zhou W, Moore DE. Photosensitizing activity of the anti-bacterial drugs sulfamethoxazole and trimethoprim. Journal of Photochemistry and 
Photobiology B-Biology 1997;39:63. 
[3] (WHO) WHO. Guidelines for laboratory and field testing of mosquito larvicides. vol. 2010, 2005. 

15:00 - 15:15 933 
Confiabilidade das Variáveis Cinemáticas Durante a Corrida em Esteira 
GABRIEL DE AZEVEDO LIMEIRA 
JURANDIR NADAL / ADRIANE MARA DE SOUZA MUNIZ 

Resumo 

O aumento da preocupação com o exercício aeróbico para manter um estilo de vida saudável vem tornando a corrida um esporte popular. Embora seja 
um esporte fácil de praticar e apresente inúmeros benefícios à saúde, a taxa de lesão em praticantes de corrida é alta. A análise cinemática é uma 
ferramenta biomecânica importante para entender o mecanismo de lesão, pois possibilita a avaliação do movimento humano de forma objetiva a partir 
de medidas sequenciais de marcadores em 3-D. Para que ela obtenha aceitação clínica generalizada, conhecer a sua confiabilidade é fundamental [1]. 
Este estudo objetivou determinar a confiabilidade intradia e interdias de medidas cinemáticas durante a corrida em esteira. Dezessete corredores do 
sexo masculino (idade = 19,47 ± 1, 07 anos e massa = 69,99 ± 8,59 kg) foram avaliados durante a corrida na esteira. Os sujeitos praticavam corrida pelo 
menos uma vez por semana, por oito meses e corriam mais de 3000 m no teste de 12 min. 
No primeiro dia de coleta de dados o teste foi repetido duas vezes com intervalo de 1 minuto entre cada sessão e uma vez no segundo dia [2]. O sistema 
Qualisys Pro-reflex system (Qualisys - Suécia) foi utilizado para medir o movimento do joelho e tornozelo no plano sagital e o conjunto tornozelo-pé no 
plano frontal. Através de nove marcadores na perna direita, os valores picos de flexão no joelho, dorsiflexão, plantiflexão, e eversão durante a fase de 
apoio e a flexão do joelho no balanço foram avaliados. Para minimizar a variabilidade, apenas um avaliador fez as medições. 
Maior confiabilidade foi observada nas medidas intradia (ICC > 0,94, menor CV, erros típicos e limites de concordância) comparado a interdias (ICC entre: 
0,79 a 0,96). O movimento de eversão apresentou o menor ICC nas medidas interdias e maior erro heteroscedástico intradia. O gráfico de Bland-Altman 
evidenciou que na medida intradias apenas a variável ângulo de flexão do joelho durante o balanço apresentou um sujeito fora dos limites de 
concordância (95%) e nas medidas interdia o componente aleatório de erro aumentou nas variáveis ângulo de flexão do tornozelo e ângulo de eversão 
com um sujeito fora dos limites de concordância, em cada variável. Os resultados indicam que as variáveis cinemáticas avaliadas durante a corrida são 
confiáveis, principalmente para as medidas intradias, cujos movimentos no plano sagital apresentaram mais confiabilidade que a eversão no plano 
frontal. 
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Referências 
[1]Atkinson, G. & Nevill, A.M. (1998). Statistical methods for assessing measurement error (reliability) in variables relevant to sports medicine. Sports 
Medicine, 26, 217-38. 
[2]Hopkins, W.G. (2000). Measures of reliability sports medicine and science. Sports Medicine, 30, 1-15. 

15:15 - 15:30 781 

Purificação de Fator da Coagulação Sanguínea Recombinante Empregando Cromatografia de Afinidade 
com Peptídeos Sintéticos  
PAULA AGUIAR DE OLIVEIRA 
MARIA CANDIDA MAIA MELLADO / LEDA DOS REIS CASTILHO 

Resumo 

A hemofilia tipo A é uma doença sangüínea caracterizada pela deficiência no Fator VIII (FVIII) da coagulação sangüínea. Para o tratamento desta doença, 
o FVIII recombinante (rFVIII), produzido por processos biotecnológicos, é mais vantajoso que o FVIII derivado do plasma, pois reduz o risco potencial de 
transmissão de patógenos oriundos do plasma de doadores, além de constituir uma fonte mais abundante do medicamento. Dentre as várias etapas de 
cromatografia usualmente empregadas nos processos de purificação de rFVIII, a cromatografia de imunoafinidade com anticorpo monoclonal anti-FVIII 
tem sido recentemente substituída por cromatografia de afinidade com ligantes sintéticos, a fim de eliminar qualquer produto derivado de animais ou 
humanos do processo de produção do rFVIII. Portanto, o objetivo deste trabalho foi estudar a purificação do rFVIII empregando cromatografia de 
afinidade com peptídeos sintéticos. 
Nos ensaios cromatográficos de purificação, utilizaram-se colunas empacotadas com 1 mL de resina Epoxy Sepharose 6B contendo os peptídeos WEYC, 
(3-IAA)EYC e (3-IAA) E[CH2NH]YC previamente imobilizados na resina. As densidades obtidas de cada ligante foram: 10,8, 9,9 e 1,4 umol/mL, 
respectivamente. A amostra aplicada em cada coluna foi o sobrenadante de cultivo de células CHO previamente concentrado 30 vezes através de 
ultrafiltração com membrana de fibras ocas de 30 kDa e 0,029 m² de área. As colunas foram equilibradas com tampão de equilírio (Hepes 0,01 M, CaCl2 
5 mM, Tween-80 0,01% v/v, NaCl 0,1 M) e, após aplicação de 20 mL da amostra previamente concentrada, as colunas foram lavadas com tampão de 
equilíbrio seguido de uma mistura de 85% de tampão de equilíbrio e 15% de tampão de eluição (Hepes 0,01 M, CaCl2 5 mM, Tween-80 0,01% v/v, NaCl 1 
M). Por fim, procedeu-se à eluição utilizando-se uma mistura de 40% do tampão de equilíbrio e 60% do tampão de eluição. Alíquotas de 1 mL foram 
coletadas durante todas as etapas do ensaio cromatográfico e analisadas por imunoensaio do tipo ELISA sanduíche. Apesar de terem sido obtidos picos 
bem definidos na eluição com condutividade de 30 mS/cm, todas as alíquotas dos ensaios ficaram abaixo do limite de quantificação do ELISA. No 
entanto, a análise qualitativa destas mesmas alíquotas por imunoensaio tipo Dot-blot mostrou a presença do rFVIII no pico de eluição e nas alíquotas do 
flow-through. 

15:30 - 15:45 352 

Avaliação da presença da forma ativada do fator IX (FIXa) em frações do processo de purificação de fator IX 
recombinante 
DOUGLAS DE FRANÇA PASSOS 
DANIEL ANDRÉ RIBEIRO / LEDA DOS REIS CASTILHO / HELEN CONCEICAO FERRAZ 

Resumo 

O fator IX (FIX) é uma proteína que atua no processo de coagulação sanguínea. A falta desta proteína causa a hemofilia do tipo B. A forma mais comum 
de tratamento desta doença é através da aplicação intravenosa de fator IX concentrado, obtido a partir do plasma ou produzido por células animais 
(recombinante). Estudos mostraram que concentrados extraídos do plasma que continham FIX causaram trombose em alguns pacientes e foi detectado 
que a principal razão para a formação de trombos era a presença de fator IX na forma ativada (FIXa) em altos níveis de FIXa no sangue (> 1,5 UI/mL). 
Portanto, o objetivo principal deste trabalho foi analisar a presença de FIXa no sobrenadante de células CHO produtoras de fator IX recombinante. 
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Primeiramente, foi realizada uma separação do sobrenadante com a membrana de troca aniônica forte Sartobind Q (Sartorius). Foram obtidas frações 
de todas as fases da purificação, incluindo as diferentes etapas da eluição, realizada por degraus de concentração de NaCl. As amostras foram analisadas 
por SDS-PAGE nativo e redutor (utilizando B-mercaptoetanol), western blote ensaio colorimétrico para determinação da atividade biológica do FIXa e FIX 
total. 
Devido à diferença de massa molar entre o FIX (56 kDa) e o FIXa (45 kDa) e ao fato de o FIXa, sob condições redutoras, ser separado em duas cadeias, foi 
possível verificar através de SDS-PAGE a presença do FIXa nas diferentes frações oriundas do processo de purificação. Em todas as frações analisadas, foi 
observada a presença de bandas referentes às cadeias do FIXa reduzido, que foram confirmadas pelo resultado do ensaio de western blot(imunoensaio 
que detecta todas as formas de fator IX). Através do ensaio colorimétrico, foi possível quantificar a atividade de FIXa e do FIX total das frações obtidas na 
purificação, do sobrenadante de células CHO, do FIX padrão comercial derivado do plasma e do plasma padrão comercial (Unicalibrator, Stago). A 
porcentagem em atividade de FIXa no sobrenadante foi de 1,28%, na fração 58 (correspondente à etapa de lavagem da membrana) foi de 0,40%, na 
fração 65 (eluição com 0,2 M de NaCl) foi de 1,40%, na fração 69 (eluição com 0,4 M de NaCl) foi de 0,57%, no FIX padrão foi de 0,17% e no plasma 
padrão foi de 0,77%. A quantidade de FIXa obtida na produção do FIX recombinante, tanto no sobrenadante não processado quanto nas frações da 
eluição, foi mais alta que a quantidade normal encontrada no plasma e que a encontrada no FIX padrão, obtido a partir de plasma. Além disso, não foi 
possível separar o FIXa da porção de FIX de interesse (não ativada) utilizando apenas esta etapa de troca iônica com eluição por aumento da 
condutividade. Portanto, outras etapas do processo de purificação do fator IX serão avaliadas com este objetivo. Portanto, é de extrema importância que 
as etapas do processo de purificação do FIX recombinante sejam capazes de separar o FIXa do FIX normal para que este biofármaco não ofereça risco aos 
pacientes. 

15:45 - 16:00 2178 
Produção de Poli(ácido acrílico) Visando à Síntese de Resinas Dentárias 
RODRIGO DE ALMEIDA KLEIN 
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA PINTO / MARTINA COSTA CERQUEIRA PINTO 

Resumo 

O cimento de ionômero de vidro é um material dentário restaurativo obtido a partir da reação de um silicato de vidro e um poli(ácido alcênico). É 
formado pela simples junção dos dois materiais, através de uma reação ácido-base entre o silicato e o polímero, formando uma rede que pode ser 
facilmente manipulada. 
O silicato de vidro é composto por uma mistura de sílica, cálcio e sódio, obtido a partir do aquecimento de areia e carbonatos de cálcio e sódio. Já o 
polímero comumente utilizado é o poli(ácido acrílico), obtido por uma reação de polimerização de ácido acrílico em solução aquosa. 
No entanto, o polímero produzido a partir da reação de polimerização do ácido acrílico apresenta alta viscosidade e, em muitas de suas formulações, 
apresenta-se na forma de um gel, dificultando sua manipulação. Dessa forma, o presente trabalho visa a encontrar uma formulação ótima para síntese 
do poli(ácido acrílico), objetivando a sua utilização na fabricação de cimentos dentários. 
Assim, diversas reações foram realizadas, empregando-se diferentes formulações. Inicialmente, foi avaliado o teor ótimo de iniciador presente no meio 
reacional. Em seguida, foram avaliadas as influências de possíveis agentes de transferência de cadeia (reduziriam a massa molar do polímero formado, 
reduzindo também sua viscosidade) e de aditivos (também chamados aceleradores). Para verificar as propriedades finais dos polímeros produzidos 
foram realizadas análises de reologia (para determinar a viscosidade das soluções produzidas), de compressibilidade (de forma a verificar se o cimento, 
produzido a partir do polímero sintetizado, estaria de acordo com normas estabelecidas) e também análise do teor de sólidos presentes nas soluções 
poliméricas. 
As amostras contendo apenas ácido acrílico e elevado teor de água não apresentaram alta viscosidade, mas apresentaram baixíssima resistência aos 
testes de compressão. As amostras em que foram adicionados os aceleradores, com teor de água um pouco menor, apresentaram viscosidade elevada, 
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o que dificultou a mistura com o ionômero de vidro. O acelerador que apresentou o melhor resultado foi o ácido itacônico. A fim de provocar uma 
redução da viscosidade da solução polimérica, foi adicionado ao meio reacional o álcool iso-propílico. O álcool atua como agente de transferência de 
cadeia, reduzindo a massa molar do polímero e, consequentemente, sua viscosidade. A reação contendo iso-propanol, ácido itacônico, adicionado antes 
da reação, foi a que apresentou melhores resultados de viscosidade e resistência mecânica. Contudo, novas formulações ainda estão sendo 
desenvolvidas, objetivando a síntese de cimentos dentários com alta resistência mecânica e com imediata aplicação comercial. 
Referências: 
Crisp, S. et al. 1979. Glass-ionomer Cement Formulations. II. The Synthesis of Novel Polycarboxylic Acids. 
Wilson, A. D. et al. The Influence of Polyacid Molecular Weight on Some Properties of Glass-ionomer Cements. 

16:00 - 16:15 1814 
Algoritmos Genéticos aplicados à docagem proteína-ligante 
GISELE VIEIRA ROCHA 
BEATRIZ DE SOUZA LEITE PIRES DE LIMA / SOLANGE GUIMARÃES 

Resumo 

Atualmente, uma das formas da utilização de radiação nuclear na área medicinal corresponde ao tratamento de câncer via Braquiterapia de altas taxas 
de dose HDR (High Dose Rate). Atuando precisamente na entrega da dose ao volume do tumor preservando os órgãos adjacentes, a Braquiterapia é 
capaz de reduzir os danos colaterais aos quais o paciente encontra-se sujeito quando exposto à fonte radioativa. 
Entretanto, os meios utilizados para o controle e manuseio das doses a serem entregues são consideravelmente restritos. Causando, muitas vezes, 
danos como queimaduras e irritação do tecido exposto. Além do que, em casos extremos, porém possíveis, a dose necessária não será satisfeita 
comprometendo o tratamento. 
A dosimetria do tratamento ao qual o paciente foi submetido é de difícil medição pois se torna antiético adicionar a um procedimento já bastante 
desconfortável qualquer tipo de medidor. Assim, com o objetivo de contornar tal problemática reproduz-se o planejamento do tratamento em um 
fantoma onde são inseridos diversos filmes radiocrômico responsáveis por realizar a dosimetria da fonte. Neste ponto, o filme radiocrômico foi 
escolhido devido a sua facilidade e praticidade na dosimetria. Bastando realizar sua leitura por meio de um densitômetro óptico ou scanner de 
transmissão e posteriormente análise usando um software de edição de imagem como ImageJ. Por meio dos dados obtidos pelo programa pode ser 
gerado um gráfico de dose depositada em função da densidade óptica líquida (D.O.L) do filme; construindo uma curva de calibração que possibilita 
estimar a dose de um novo filme, considerando o D.O.L do mesmo. 
Com tal método, as doses entregues planejadas poderão ser medidas e avaliadas. Sendo assim, o trabalho propõe uma opção de validação do sistema de 
planejamento dos hospitais de forma experimental com o intuito de reduzir as incertezas inerentes ao tratamento. 
Este sistema pode ainda, em futuro, ser utilizado como kit-postal pelos órgãos regulatórios a fim de estabelecer uma rotina de intercomparação dos 
serviços de braquiterapia HDR em hospitais públicos e privados da rede de saúde brasileira. 

16:15 - 16:30 1101 
Descontaminação de Grafos por SER Estendido Aplicado à Busca em Regiões Limitadas 
DANIEL SANTOS FERREIRA ALVES 
FELIPE MAIA GALVAO FRANCA / PRISCILA MACHADO VIEIRA LIMA 

Resumo 

Este projeto tem como objetivo explorar o problema da descontaminação de grafos, compreendendo fatores que influenciam a execução da 
descontaminação e procurando possíveis novas aplicações. A abordagem aqui apresentada realiza a descontaminação de grafos via a aplicação de uma 
versão modificada do algoritmo SER (Scheduling by Edge Reversal) [1], originalmente concebido para resolver problemas de compartilhamento de 
recursos de forma distribuída. Um objetivo deste trabalho é diminuir a quantidade de agentes necessária para descontaminar um grafo totalmente. 
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Estudamos então as características do problema que influenciam a quantidade de agentes necessária para realizar a descontaminação. Focamos em 
características que refletem a velocidade de propagação e intensidade da infecção em um contexto mais prático. O conhecimento desses parâmetros 
permite a utilização de um número menor de agentes para resolver o problema da descontaminação. Estendemos o problema para poder modelar e 
simular uma situação de busca em região limitada [2], usando o mecanismo SER modificado para controle dos agentes de busca. Os resultados obtidos 
confirmam a aplicabilidade do SER modificado nessa situação e o significado dos parâmetros investigados na natureza do problema. 
Referências: 
[1] Valmir C. Barbosa and Eli Gafni. 
Concurrency in heavily loaded neighborhood-constrained systems. ACM Trans. Program. Lang. Syst., 11:562-584, October 1989. 
[2] M. Moscarini, R. Petreschi, and J. L. Szwarcfiter. 
On node searching and starlike graphs. In Congressus Numerantium, volume 131, pages 5-84, 1998. 

04/10/2012 Sala A-202 

Sessão: Instrumentação e Dispositivos Eletrônicos 

14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Fernando Antonio Pinto Baruqui  

                              Felipe Addor  

                              Carmen Lucia Lodi Maidantchik 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 4027 
Desenvolvimento de uma unidade ótica integrada para anemometria laser-Doppler 
ERIC ESTEVES ADERNE 
JULIANA BRAGA RODRIGUES LOUREIRO 

Resumo 

A anemometria a Laser-Doppler é uma técnica ótica de medição de velocidade de fluidos, que utiliza o efeito Doppler para medir o campo de velocidade 
de um escoamento. Para isso, são utilizados pelo menos um par de feixes de lasers, que são alinhados de maneira que se encontram e se interferem em 
um ponto, formando franjas de interferência que são zonas claras e escuras. Por esta razão, adicionamos partículas no fluido, que atravessam as franjas, 
ou o volume de controle , e espalham luz produzindo um sinal em uma frequência que chamamos de Doppler. A detecção do sinal é realizada por um 
fotodetector que é posicionado e focado no volume de controle. Após esse estágio, o sinal é enviado para ser processado em hardware e em software. 
Esse tipo de aneometria proporciona algumas vantagens, como: a não intrusividade, pois somente feixes de luz são usados; o seu excelente desempenho 
por apresentar elevada resolução espacial, já que as franjas produzidas tem dimensões na ordem de mícrons e também a sua alta resolução temporal, 
relacionada a capacidade de uma alta taxa de aquisição de dados coletados. Além disso, não é necessária a realização de nenhuma calibração, somente 
o alinhamento da sonda de emissão e detecção do instrumento no volume de controle. 
Desde o início do projeto, que ainda esta sendo realizado, construi diversos aparatos para simular a técnica, com diversos tipos de protótipos, fazendo 
sempre o alinhamento de todos os componentes até finalmente conseguir visualizar as franjas de interferência, que foram produzidas por um laser de 
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Hélie-Neônio, e foram ampliadas por uma lente para sua visualização. Outra realização, foi a detecção do sinal doppler, com um fotodetector do tipo 
avalanche, que a a partir do sinal, foi possível calcular a velocidade de um objeto. Este objeto funcionou como simulador de partículas. 
Sendo assim, o desenvolvimento dessa técnica é relevante. Pela sua eficiência em estudos científicos, podendo ser expandida para outras aplicações; 
pelas vantagens demonstradas em relação a outras técnicas de medição de velocidade de fluidos e também pela independência que isto pode 
proporcionar em relação a instrumentação importada, pois a sua operação e manutenção demanda treinamento e assistência técnica especializada, o 
que torna o instrumento mais caro. Portanto fica evidente a necessidade de domínio dessa tecnologia. 

14:45 - 15:00 3570 
Calibração De Célula De Tensão Total Para Instrumentação Em Estaca 
HUGO MOLLERI DO COUTO 
FERNANDO ARTUR BRASIL DANZIGER 

Resumo 

O projeto consiste na calibração de células de tensão e instrumentação de equipamentos. 
Toda instrumentação utilizada para a determinação de qualquer grandeza em ensaios de campo ou provas de carga deve ser, naturalmente, calibrada 
em laboratório antes da instalação. 
Um fator muito importante refere-se à qualidade da instrumentação, que exerce papel fundamental na confiabilidade dos resultados de provas de carga 
em estacas. 
Nesse relatório será apresentado o passo a passo de uma calibração, desde a montagem dos compartimentos utilizados para instalar as células até as 
analises feitas posteriormente em escritório. 
Foi obtida uma curva de calibração, o que permite futuramente uma comparação com o resultado encontrado no campo, e com isso, uma melhor 
análise sobre o comportamento da estaca no solo. 
O processo de calibração deve ser repetido diversas vezes para mesma célula para garantir que a mesma apresente uma boa repetibilidade nos valores 
aferidos. 
A principal conclusão deste trabalho é de que a célula pode ser utilizada na instrumentação de uma estaca para ser futuramente analisada em campo. 

15:00 - 15:15 2832 
Controle por Busca Extremal de Amplificadores Ópticos Raman 
HIAN RABELO PRESTA DE CASTILHO 
ALESSANDRO JACOUD PEIXOTO 

Resumo 

Um amplificador Raman é um dispositivo composto por uma parte óptica e uma parte eletrônica que aciona um grupo de lasers de comprimentos de 
onda não modulados (lasers ópticos de bombeio) inseridos na fibra, elevando a potência dos comprimentos de onda modulados (lasers de sinais de 
dados). Tal ganho de potência é chamado de ganho Raman e ocorre em todo o comprimento 
do enlace de fibra óptica. O problema de controle da potência de saída de todo o espectro do sinal transmitido em um amplificador Raman visa transpor 
a perda devido a comprimentos de onda dependentes, interações, atraso de propagação, atenuação natural da fibra e variações nas potências do sinal 
de entrada. O objetivo é minimizar a variação da potência dos sinais de saída do amplificador óptico a partir de uma potência de sinal óptico desejada 
sobre toda a faixa de comprimento de onda de operação do sinal, ajustando-se a potência óptica e/ou o comprimento de onda de lasers ópticos de 
bombeio (atuadores) disponíveis. Neste trabalho, considera-se um modelo adequado para descrever as interações e transferências de potências 
(distribuição temporal e espacial da propagação das potências) ao longo da fibra descrito por equações diferencias parciais não-lineares. O problema é 
modelado a partir de um sistema de equações diferenciais parciais de primeira ordem e cuja quantidade dependerá diretamente da quantidade de sinais 
que serão introduzidos na fibra. O objetivo principal é validar este modelo e implementar um simulador bastante realista para representar um fibra 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

201 

 

óptica comercial. Para isso propõe-se utilizar rotinas do Matlab e do pacote COMSOL. Além disso, planeja-se avaliar o desempenho de um esquema de 
controle via busca extremal que utiliza o método da função periódica e modos deslizantes, via simulações numéricas realistas, e propor eventuais 
generalizações. 

15:15 - 15:30 2971 
Atualização do hardware do Sistema de Tomografia por Impedância Elétrica 
FILIPE MAIA LESSA PINHEIRO 
ALEXANDRE VISINTAINER PINO / MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA 

Resumo 

O presente projeto consiste na atualização do hardware de um tomógrafo por impedância elétrica (TIE) pela modificação de suas principais estruturas, o 
gerador de sinais, a fonte de corrente, o demodulador em quadratura e o sistema de chaveamento. O TIE em questão é capaz de 
produzir imagens da distribuição de impedância elétrica em um plano usando um conjunto de 16 eletrodos que o delimitam. O funcionamento do TIE é 
explicado sucintamente a seguir. Uma fonte de corrente senoidal é usada para injetar corrente em um dos eletrodos. Todos os outros 
15 são aterrados e a corrente em cada um deles é medida. Esta corrente medida é proporcional a admitância (recíproco da impedância) entre o eletrodo 
de injeção e o eletrodo de medida. O software de controle do tomógrafo, então, troca (chaveia) o eletrodo de injeção de corrente 
e volta a medir as correntes nos demais. Esta operação é realizada até que a corrente tenha sido injetada em todos os eletrodos. A informação entre a 
corrente injetada e medida em cada eletrodo é demodulada pelo hardware para a determinação do módulo da admitância. 
A etapa de demodulação dos sinais de corrente e tensão, para a obtenção das impedâncias, foi implementada com circuitos específicos para detecção de 
ganho e fase. A calibração do demodulador revela não linearidade de 0,8% para a saída de módulo, e tempo de estabilização da 
medida de 1,2 microsegundo. O circuito de chaveamento, usado para comutar entre a injeção ou medida de sinais nos eletrodos, foi modificado de relés 
para chaves analógicas semicondutoras, resultando em um aumento na velocidade de mais de 106 vezes. Este aumento reduziu o tempo 
de cada chaveamento de 50 milisegundos para 30 nanosegundos. Com estas mudanças o tempo total de processamento pode ser reduzido de 
aproximadamente 1 segundo para valores próximos de 0,5 microsegundo. Especial atenção foi dada ao projeto das placas de circuito impresso para 
o conjunto formado pelo demodulador e a chave. A placa apresenta dimensões reduzidas e foi projetada para tornar o tomógrafo modular, permitindo 
que expansões, reduções e manutenção possam ser feitas com bastante facilidade. A quantidade total de fios e cabos no interior do 
aparelho também foi reduzida com o uso de placas de barramento. Todas estas preocupações com a montagem do circuito visam a minimização dos 
problemas de contato existentes no sistema atual. 

15:30 - 15:45 578 
Ferramenta de CAD para o Desenvolvimento do Layout de Capacitores em Circuitos Integrados CMOS 
NILSON CARVALHO SILVA JUNIOR / BERNARDO CID KILLER SOARES DE SOUZA 
CARLOS FERNANDO TEODOSIO SOARES 

Resumo 

O objetivo do projeto de iniciação é desenvolver um programa computacional que auxilie o projetista de circuitos analógicos no desenvolvimento de 
Filtros a Capacitores Chaveados em circuitos integrados CMOS. Optou-se por automatizar o desenvolvimento para esse tipo de filtro em virtude da 
precisão com que a resposta em frequência pode ser realizada mesmo na ocorrência de variações nos valores absolutos das capacitâncias do filtro. 
A função principal da ferramenta é organizar automaticamente capacitores em uma matriz, procurando minimizar as interferências do processo de 
fabricação. Para isso, utilizamos capacitores unitários, ou seja, todos os capacitores com o mesmo valor nominal, adotando estruturas em paralelo para 
obter valores maiores de capacitâncias e capacitores dummies para preencher espaços vazios no caso de uma matriz incompleta. A interferência do 
processo de fabricação nas capacitâncias é causada por uma diferença de espessura do óxido de silício ao longo do circuito integrado. Porém, como a 
área do chip é bem pequena, podemos considerar essa variação linear nas direções x e y. Isso facilita bastante, pois como a espessura do óxido altera a 
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capacitância, ao minimizar as interferências do processo de fabricação, obtém-se a maior precisão possível na implementação da resposta em frequência 
do filtro. 
O algoritmo de otimização utilizado foi o Simulated Annealing, que adequado para minimizar funções discretas. Seu funcionamento, como indica o 
próprio nome, baseia-se no resfriamento de um sistema e funciona da seguinte forma: uma configuração inicial é definida e, a partir dela, o algoritmo 
tenta, perturbando o sistema, encontrar uma nova solução, que pode ser melhor ou pior que a anterior; caso seja melhor, ela passa a ser a solução 
atual; caso seja pior, ela tem uma chance de descarte dependente de um parâmetro de temperatura e do quão pior é a solução. O algoritmo é, então, 
resfriado e esses passos se repetem até que a melhor solução seja encontrada ou a temperatura mínima seja atingida. O fato de permitir soluções piores 
permite o escape de mínimos locais, fazendo com que o algoritmo explore o campo de soluções em temperaturas maiores e encontre o mínimo quando 
uma temperatura pequena seja atingida. 
Como geralmente há mais de uma matriz que satisfaz às condições desejadas, podemos otimizar também outras características na matriz solução. Os 
parâmetros do algoritmo permitem configurar pesos para simetria, variâncias e centróide. Com isso, é possível encontrar com mais facilidade matrizes 
simétricas ou com menor variância. Outros parâmetros do algoritmo permitem modificar a sua taxa de sucesso e velocidade de convergência. 
Quando a ferramenta estiver pronta, será possível auxiliar o projetista analógico em projetos de Filtros a Capacitores Chaveados, uma vez que 
automatiza a disposição dos capacitores na matriz de modo a minimizar os erros de fabricação. 

15:45 - 16:00 488 
Avaliação quantitativa de erros entre métodos de simulação acústica 
BEATRIZ GOMES RODRIGUES 
MARIANE REMBOLD PETRAGLIA / JULIO CESAR BOSCHER TORRES 

Resumo 

Neste trabalho de pesquisa foram comparados, de forma quantitativa, os resultados obtidos através de métodos de simulação acústica com aqueles 
obtidos por medições. Para as medições foram utilizados equipamentos de gravação profissionais em ambientes controlados (baixo nível de ruído e fácil 
determinação dos coeficientes de absorção das superfícies). Para a simulação, foram investigados dois programas que utilizam os métodos do traçado 
de raios e das imagens (métodos geométricos). As medições foram realizadas considerando dois tipos de sinal de excitação: sinal MLS e varredura de 
senos, usando diferentes programas. 
A principal característica analisada foi a Resposta Impulsiva de cada par fonte-receptor, da qual foram extraídos os parâmetros acústicos T30 e EDT. Ao 
comparar os resultados dessas respostas impulsivas, verificou-se que existem consideráveis discrepâncias entre os valores obtidos por simulação e por 
medição, principalmente com relação à forma de onda e à posição dos picos de energia. Foram então propostas modificações no método de geração das 
respostas impulsivas, cujos resultados preliminares são apresentados neste trabalho. 

16:00 - 16:15 494 
Método Newtoniano para Simulação Acústica 
CLARA KEIKO OLIVEIRA WATANABE 
JULIO CESAR BOSCHER TORRES 

Resumo 

Neste trabalho é apresentado um novo modelo de propagação do som baseado na abordagem newtoniana de colisões entre esferas. As colisões 
ocorrem no interior de um espaço fechado e podem ser elásticas ou inelásticas. Considerando-o como uma primeira avaliação do modelo proposto, o 
espaço fechado consiste em um retângulo bidimensional. Este retângulo é parcialmente preenchido por esferas que simulam a propagação do som 
dentro de uma sala. As esferas dentro do retângulo colidem livremente entre si e com todas as paredes do espaço. Também são simulados no espaço 
fontes de excitação e receptores, que medem a variação da pressão dentro de uma área definida. Através de uma abordagem estritamente mecânica, a 
intensidade e a frequência do som em cada um desses sensores podem ser avaliadas. Com o objetivo de estabelecer as relações entre os parâmetros 
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que controlam a propagação da onda no ambiente, tais como a densidade, raio e a velocidade das esferas, foram realizadas diversas simulações 
variando independentemente tais parâmetros. Observou-se que esses parâmetros estão relacionados com o Livre Caminho Médio das esferas. São 
apresentadas as correlações obtidas entre os parâmetros do modelo, o Livre Caminho Médio e a velocidade de propagação da onda no meio. 

16:15 - 16:30 484 
Análise de desempenho de redes neurais para simulação de HRTFs 
MARIELEN MARINS FERREIRA 
JULIO CESAR BOSCHER TORRES 

Resumo 

Este trabalho apresenta um novo enfoque para a obtenção das respostas impulsivas biauriculares a serem aplicadas em sistemas de aurilização, através 
do uso de redes neurais artificiais. São realizadas comparações quantitativas entre o método tradicional de interpolação com o modelo proposto. Neste 
modelo, os processos de interpolação e de modificação espectral das Funções de Transferência em Relação à Cabeça (HRTFs) são realizados por redes 
neurais. São investigadas também diferentes distribuições e agrupamentos de redes neurais em diversas regiões do espaço ao redor do ouvinte. Cada 
rede neural possui a função de sintetizar as HRTFs cujas direções pertencem à respectiva região do espaço. A análise e a distribuição das redes neurais 
pelas regiões do espaço são realizadas conforme as características de discriminação da direção pelo ser humano e em função dos erros obtidos. Os 
primeiros resultados apontam que o método é eficiente, pois apresentam baixos erros e menor custo computacional. Verificou-se também que o erro 
médio da rede aumenta proporcionalmente com o número de direções que cada rede tem que processar. 
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14:30 - 14:45 2578 
Monitoramento Hidrometeorológico da Temperatura de Superfície na Bacia do Rio Piabanha-RJ 
DANIELLE COSTA CASTRO / MAYARA MULLER DE O. GONCALVES / DANIEL FIRMO KAZAY /  EDUARDO DE ALMEIDA MOSQUEIRA 
ANDREWS JOSE DE LUCENA / RAFAEL LE MASSON DE SOUZA /LEONARDO DE FARIA PERES / OTTO CORREA ROTUNNO FILHO 

Resumo 

A sobrevivência de uma população não está ligada, de forma simplista, apenas à disponibilidade de alimentos. Mesmo que se tenha capacidade de 
alimentar as pessoas no futuro, outras variáveis são essenciais à manutenção da vida no planeta. Já nos dias atuais, uma grande parcela da população 
mundial ressente-se de falta de energia, água potável, moradia, educação, assistência médica e empregos. Assim, o acréscimo de alguns bilhões a mais 
de pessoas ao planeta causará uma pressão ainda maior no estoque de recursos naturais, que são fundamentais para a vida moderna como a água, a 
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oferta de solos férteis, o clima, entre outros. Por outro lado, informações hidrometeorológicas possuem o potencial de gerar impactos significativos e 
abrangentes na sociedade como um todo, com profundas repercussões na eficiência econômica e competitividade dos negócios, na segurança e 
qualidade de vida da população e na sustentabilidade ambiental. A partir desse referencial, no presente trabalho, de forma a subsidiar a gestão 
sustentável e adaptativa de recursos hídricos e ambientais na escala da bacia, identificou-se a temperatura de superfície como variável fundamental na 
compreensão dos sistemas biogeoquímicos naturais. O sensoriamento remoto conjugado com medições in situ , por sua vez, permite uma abordagem 
espaço-temporal dos fenômenos físicos em uma dada área de estudo, enfoque adotado nesta pesquisa. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é 
compreender o comportamento espaço-temporal da temperatura de superfície mediante imagem do tipo Landsat5-TM e dados hidrometeorológicos 
coletados localmente a partir da disposição de áreas rurais e urbanas na espaço das cidades que compõem a bacia hidrográfica do rio Piabanha na região 
serrana do Rio de Janeiro (RSRJ). O procedimento metodológico envolveu a aplicação do método de classificação não supervisionada K-médias seguido 
do método de classificação supervisionada de máxima verossimilhança a partir das bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 da imagem. Foram identificadas as respostas 
espectrais presentes segundo as seguintes classes: urbano, floresta, solo exposto, água e mata secundária. Posteriormente, foi realizada a determinação 
dos padrões espaciais da temperatura da superfície do solo mediante o emprego da equação inversa de Planck na banda 6 da imagem Landsat5-TM. A 
análise permitiu identificar que a temperatura mostrou-se influenciada pelo uso e cobertura do solo, além de outros fatores, como intensidade da 
radiação solar e altitude. A classe urbano concentra as temperaturas mais elevadas, enquanto a classe floresta, as mais baixas, justificando o papel da 
urbanização na elevação das temperaturas. O estudo gerou informações de natureza qualitativa como quantitativa, possibilitando avanços na 
modelagem hídrica e ambiental a partir da compreensão de algoritmos computacionais e da interpretação visual dos mapeamentos realizados. 

14:45 - 15:00 2674 

Sistema de informações geográficas para estudo de impactos ambientais das instalações destinadas aos 
jogos olímpicos 
MARIA ALICE F. SILVA ROCHA / TOMÁS DE O. BREDARIOL / ARTHUR BERNARDO B. DIB AMORIM / CELINA OLIVEIRA DA SILVA 
FERNANDO RODRIGUES LIMA 

Resumo 

A cidade do Rio de Janeiro vem sendo preparada para os Jogos Olímpicos de 2016. Vários locais estão sendo construídos ou reformados para abrigar as 
diversas modalidades esportivas. O impacto no meio-ambiente provocado por estas atividades pode ser avaliado por várias metodologias, cada uma 
estando adequada a um dos três momentos estudados: construção, utilização e legado. No primeiro serão empregadas metodologias voltadas para 
avaliar a construção das instalações em si, considerando o grau de atendimento a diversos fatores, como: aspectos de sustentabilidade, economia de 
energia, reciclagem de materiais de construção, mitigação de impactos durante a construção, etc. No segundo serão utilizadas metodologias voltadas 
para avaliar o uso das instalações durante o evento, considerando as emissões envolvidas com o transporte de pessoas e equipamentos, o lixo resultante 
dos eventos, as demandas por água, esgoto e energia, etc. . No terceiro serão empregadas metodologias que avaliem a utilização após o evento, 
partindo de informações de outros de mesma natureza que deixaram passivos ambientais de difícil gestão, ou nem mesmo procuraram integrar estes 
locais com um legado positivo para a cidade nos anos subseqüentes. A escolha da metodologia mais adequada a cada um dos três momentos estudados 
se deu a partir de decisão dos alunos com base em metodologias aprendidas nas disciplinas específicas do curso de engenharia ambiental, uma vez que 
os alunos já estão no ciclo profissional. Este trabalho acadêmico foi realizado no âmbito da disciplina Sistemas de Informações Geográficas e teve como 
objetivo geral elaborar uma base de dados georreferenciados, através da qual seja possível identificar as instalações destinadas aos jogos, e a partir disto 
pesquisar alguns temas relacionados à Engenharia Ambiental. Foi utilizado o software ArcGIS, e os alunos elaboraram a representação digital de todos os 
locais que sediarão eventos a partir de imagens de satélite, plantas de execução e outras informações georeferenciadas por eles próprios. A principal 
fonte de informação para a pesquisa forma os sites oficiais relacionados ao evento e matérias divulgadas na mídia. O trabalho foi dividido entre grupos, 
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coube a cada grupo pesquisar e organizar informações de um conjunto de instalações definidas a partir de sua localização geográfica (ex: Barra da Tijuca, 
Maracanã e Porto, Zona Sul, etc.) Foram cerca de 35 alunos participantes, e nesta Jornada cada integrante de um grupo apresentará a sua parte. 

15:00 - 15:15 409 

Atenuação de Harmônicos Utilizando Novas Estratégias de Controle para o SVC no Sistema Interligado 
Nacional 
CHRISTIANA COUTO 
EMANUEL LEONARDUS VAN EMMERIK / ISAAC ROCHA MACHADO / MAURICIO AREDES 

Resumo 

O objetivo do projeto é a criação de uma nova estratégia de controle para o SVC de Bom Jesus da Lapa visando atenuar ressonâncias. Há uma 
possibilidade de propagação de 5º harmônico nessa região, devido ao alto nível de compensação com reatores em paralelo e capacitores em série nas 
linhas de transmissão 500kV, que pode levar a sobrecarga nos filtros do SVC. 
Para simular esse evento, a rede de transmissão nos níveis de tensão 500, 230 e 69 kV próximos a subestação de Bom Jesus da Lapa foram modelados 
em PSCAD/EMTDC. O SVC e seu sistema de controle atual também foram implementados nesse progama. Um novo esquema de controle para evitar 
sobrecarga no filtro de 5º harmônico foi desenvolvido. 
O SVC da subestação de Bom Jesus da Lapa (250 MVAr) pode ser utilizado como colaborador na mitigação de oscilações eletromecânicas, assim como na 
atenuação de ressonância harmônicas e propagações no sistema. De fato, o sistema de controle do SVC de Bom Jesus da Lapa tem entrada para um sinal 
adicional, o qual foi desabilitado, e pode ser utilizado para outros propósitos além da função básica de controle da tensão na interligação 
Sudeste/Nordeste. 
Referências: 
[1]Machado, I.R.; Couto, C.; van Emmerik, E.L.; Aredes, M.,Attenuation of harmonics utilizing new control strategies for the SVC in Brazilian power 
system, Power Electronics Conference (COBEP), 2011 pág. 831-836. 

15:15 - 15:30 796 

Modelo gerencial aplicado a cooperativas populares atuantes na coleta de resíduos. Uma potencial 
aplicação ao Estado do Rio de Janeiro. 
MARIA LÍVIA REAL DE ALMEIDA 
CRISTIANE DUARTE RIBEIRO DE SOUZA / MARCIO DE ALMEIDA D AGOSTO 

Resumo 

O aumento do volume de lixo gerado pela sociedade tem gerado uma crescente preocupação com o seu tratamento e descarte. Uma das práticas que 
contribui para minimização deste problema é a reinserção desses materiais no ciclo produtivo por meio da reciclagem. Neste cenário ganham destaque a 
coleta seletiva e o catador de recicláveis. Como forma de tornar esta atividade formal, muitos catadores se reúnem em cooperativas, contribuindo para 
obtenção de melhores preços de venda dos materiais recicláveis, além de assegurar direitos trabalhistas. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos atual 
tem como princípio o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda 
e promotor de cidadania(Lei nº 12.305, 2010). No entanto, muitas vezes há limitações ao uso destes materiais pelas próprias cooperativas devido ao 
custo de aquisição e a dificuldade de gerenciamento dos mesmos. No Brasil, de acordo com CEMPRE, apenas 7% dos municípios realizam a coleta 
seletiva. Além disso, verifica-se que na prática esta é realizada de modo pouco racional e desorganizada. 
Assim, este projeto procurou desenvolver um modelo gerencial que se aplique ao processo de coleta de resíduos por cooperativas populares no Estado 
do Rio de Janeiro, abordando os diversos setores que devem compor a estrutura administrativa e operacional das cooperativas. Foi elaborado, com base 
em pesquisa bibliográfica e de campo, um material de apoio às cooperativas de reciclagem composto de um manual de gerenciamento e um módulo 
para a aplicação do mini-curso, que trazem os principais conceitos de gestão em uma linguagem simples e atrativa. 
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O projeto prevê ainda suporte técnico/administrativo para as cooperativas interessadas, orientando-as no período de reestruturação de suas atividades. 
Primeiramente, as atividades que compõem a rotina de planejamento e de operação devem ser padronizadas e os colaboradores devem ser orientados 
ou treinados. Após essa estruturação, será possível planejar o crescimento da cooperativa. Inicialmente, o material elaborado será utilizado em duas 
cooperativas para a verificação de sua eficácia, readequando-o caso seja necessário. No entanto, espera-se que após esta primeira fase, esse material 
possa ser disponibilizado para outras 10 cooperativas. 
Visando a conscientização ambiental, são realizadas também palestras em escolas públicas, abordando o tema da coleta seletiva e reciclagem de forma 
educativa, permitindo aos alunos conhecerem sobre a evolução do tratamento do lixo, os problemas causados pela disposição incorreta deste, a 
importância da coleta seletiva e o que pode ser feito para minimizar o problema do descarte inadequado do lixo. 
Referência Bibliográfica: 
LEI Nº 12.305, Agosto de 2010, Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
CEMPRE, Radiografando a Coleta Seletiva. Compromisso Empresarial para Reciclagem. Disponível em: . Acesso em: 30/04/2009. 

15:30 - 15:45 2592 

Acoplamento do Modelo Atmosférico MM5 e do Modelo Hidrológico SMAPII para a bacia do rio 
Piabanha/RJ 
CAMILO VINICIUS DE PINA CORRIÇA /  LUIZ FELIPE ALMEIDA PONDE / PEDRO VOLPI NACIF /  ÉRICA COUTO PEREIRA DOS SANTOS 
EDUARDO BARBOSA CORRÊA / RODRIGO COSTA GONCALVES / AFONSO AUGUSTO MAGALHAES DE ARAUJO / OTTO CORREA 
ROTUNNO FILHO 

Resumo 

O estudo da distribuição espacial e temporal das chuvas que recorrentemente causam grandes problemas à população urbana e rural em diferentes 
regiões do Brasil propicia o conhecimento necessário à melhoria dos resultados das previsões imediatas de precipitação e correspondentes impactos na 
escala da bacia hidrográfica. A precipitação, historicamente, tem sido obtida de forma esparsa através de estações pluviométricas convencionais, que 
além de representar inadequadamente a distribuição espacial das chuvas, nada informam sobre as suas intensidades variáveis para intervalos inferiores 
a 24 horas. O uso da informação de precipitação assim obtida impõe grande incerteza aos resultados dos modelos chuva-vazão, especialmente em se 
tratando de chuvas convectivas. Por outro lado, o acoplamento entre modelos meteorológicos e hidrológicos para a previsão de cheias trata de um 
enfoque relativamente recente e que tem sido utilizado, cada vez mais, pela comunidade científica, especialmente em áreas montanhosas, onde as 
condições meteorológicas que acarretam as inundações são fortemente afetadas pela orografia. O uso combinado de modelos meteorológicos e 
hidrológicos tem sido testado em alguns estudos aplicados a bacias hidrográficas, conforme publicações disponíveis na literatura científica. Nesse 
contexto, o estudo analisa o desempenho dos prognósticos de chuva do modelo atmosférico MM5 como dados de entrada para o modelo hidrológico 
SMAPII, com o objetivo de avaliar a aplicabilidade dessa metodologia para a previsão de vazões na bacia do rio Piabanha, localizada na região serrana do 
Rio de Janeiro. Destaca-se que essa região tem um histórico de inundações e de deslizamentos de terra que anualmente acarretam prejuízos materiais e 
de vidas humanas para os municípios integrantes da bacia. O emprego acoplado dos modelos meteorológico MM5 e hidrológico SMAPII, prisma adotado 
nesta pesquisa, permitiu mostrar que o abordagem integrada na aplicação desses modelos pode ser uma alternativa diferenciada para o tratamento 
conjunto dos campos de conhecimento da Meteorologia e da Hidrologia. Os resultados das simulações apontaram limitações e necessitam, portanto, de 
aperfeiçoamentos, podendo-se observar uma representação consistente dos padrões hidrológicos da bacia, justificando o investimento no acoplamento 
hidrometeorológico. 

15:45 - 16:00 2620 
Estimativa da evapotranspiração usando sensoriamento remoto e modelagem hidrológica na bacia 
experimental do rio Piabanha/RJ 
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ISABELA DA ROCHA SANTOS /  CAIO LUCAS MESQUITA DE LIMA SANTANNA / MAYCO DE SOUZA /  DAYSE THOMPSON 
VINICIUS RIOS BARROS /  RODRIGO COSTA GONCALVES / AFONSO AUGUSTO MAGALHAES DE ARAUJO /  OTTO CORREA ROTUNNO 
FILHO 

Resumo 

Nos trabalhos de monitoramento hidrológico, é corrente a medição de precipitação, níveis de água e vazão, ainda que a rede observacional instalada no 
Brasil seja bastante limitada. São relativamente escassos os estudos que abordem o termo da evapotranspiração, essencial para se poder avaliar o 
balanço hídrico na escala local, na escala da bacia, na escala regional ou ainda na escala global do planeta. O estudo da evapotranspiração insere-se 
entre os principais temas de pesquisas internacionais que tratam de estimativas dos fluxos de energia na superfície terrestre. Variações nos termos do 
balanço são função da cobertura e uso do solo, da umidade do solo,da topografia, da radiação solar, entre outros fatores . Por outro lado, há 
necessidade de se integrar essa informação em modelos hidrológicos, alimentados com séries diárias de precipitação, vazão e evapotranspiração com 
vistas a avaliar a aplicabilidade dessa modelagem para o balanço hídrico na escala da bacia hidrográfica. O objetivo do presente trabalho consiste na 
avaliação das estimativas de evapotranspiração obtidas a partir da equação do balanço de energia aplicada na superfície terrestre e do balanço hídrico 
para a bacia do rio Piabanha na região serrana do Rio de Janeiro. Nesse sentido, para o balanço de energia empregou-se o algoritmo Sebal (Surface 
Energy Balance for Land) conjuntamente com imagem de satélite Landsat5-TM e dados da estação meteorológica EIBEX implantada na área de estudo. 
Para o balanço hídrico, foi empregado o modelo hidrológico SMAPII, com a avaliação das séries de precipitação e vazão para as sub-bacias do rio 
Piabanha definidas em Pedro do Rio e em Moura Brasil, ao longo do período que se estendeu de 1998 a 2010, permitindo a estimativa da 
evapotranspiração na escala da bacia pelo método do balanço hídrico sazonal. O sensoriamento remoto mostrou-se uma ferramenta eficaz para o 
mapeamento da evapotranspiração e para o entendimento da variável temperatura espaço-temporalmente, necessitando haver adequada validação 
face a dados de estações hidrometeorológicas e de campanhas experimentais. O emprego do modelo hidrológico conceitual SMAPII, por sua vez, 
permitiu mostrar a viabilidade e utilidade de tal instrumento de análise no entendimento dos padrões hidrológicos de uma bacia hidrográfica. 

16:00 - 16:15 566 
Microsimulação de Trafego, ITS e Congestionamentos em Cidades de Grande Porte 
CAMILA GALDINO MENDES / RODRIGO COSTA PEREIRA 
PAULO CEZAR MARTINS RIBEIRO 

Resumo 

Este projeto de pesquisa pretende reproduzir em laboratório as condições do tráfego no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Uma pesquisa de campo 
obteve os tempos de viagem que possibilita calibrar os softwares de micro-simulação utilizados, o que possibilitará avaliar a eficiência dos simuladores. 
Essa calibração não é uma tarefa simples, pois é possível alterar um grande número de variáveis, entre elas: Tipo de motorista - desde os menos 
agressivos até os mais agressivos ao volante (10 tipos de motorista); Pedestres - valor do atraso do pedestre (ao atravessar uma via, com semáforo); 
Duração de eventos (incidentes, veículos parando, etc.); Bloqueio de interseção a montante (spillback); Tempo perdido no início do verde - varia de 
cidade/cidade, país/país; Velocidade de fluxo livre - velocidade quando o não há restrições devido a presença de outros veículos na corrente de tráfego; 
Giros à esquerda/direita - qual a velocidade com a qual estes movimentos são realizados e, no caso de vias de mão dupla, qual o intervalo mínimo entre 
veículos consecutivos no sentido oposto para cruzar o fluxo contrário; Mudanças de faixa; Headways (intervalo entre veículos consecutivos) de saída- 
valor para a dissipação de uma fila num semaforo, e; outras variáveis (tempo de parada dos ônibus nos pontos, tráfego que cruza uma via, frequência de 
avaliação (de detectores de tráfego). O objetivo principal é realizar estudos que antecipem as condições do tráfego resultantes da alteracao da 
circulacao numa determinada área. Atualmente o Centro da Cidade está operando numa situação diferente da habitual, em face das obras para o Porto 
Maravilha. As modificações implantadas resultaram, num primeiro momento, em situações de congestionamento severo, devido, provavelmente, à falta 
de precisão dos modelos de simulação do tráfego, desenvolvidos para a realidade estrangeira. O estudo também pretende verificar se a adocao das 
faixas exclusivas de ônibus (BRS) confirmaram os resultados previstos pelos simuladores, pois na implantação destas faixas BRS nas principais avenidas 
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do Centro houve também sérios problemas operacionais, que necessitaram ajustes do tipo tentativa-e-erro, em escala real. O software de cálculo de 
planos semafóricos possibilita o cálculo de planos de tempos dos semáforos e que podem ser facilmente implantados nos simuladores. Serão levantados 
e estudados outros aspectos que visem otimizar a simulação, como o numero de vagas ofertadas por estacionamentos regulares e irregulares, nas vias 
ou fora delas (garagens), pois foi determinado que 22% das viagens que ingressam na área estudada, para lá se destinam. 

16:15 - 16:30 820 
Avaliação da Atualizacção Periodica dos Planos Semaforicos 
NATALIA LOPES RODRIGUES 
PAULO CEZAR MARTINS RIBEIRO 

Resumo 

Este projeto de pesquisa realizou um estudo da adequação dos fluxos de tráfego com os planos semafóricos necessários a um sincronismo que garante a 
fluidez ao tráfego na área. Foram levantados os fluxos de tráfego em três época distintas: 1994, 2004 e 2009. Com base nesses levantamentos foram 
gerados planos semafóricos, visando sincronizar o trafego para cada uma dessas épocas. Também foram levantados dados sobre o tempo de viagem em 
cada trecho viário da área de estudo foi possível verificar se os tempos de viagem obtidos são compatíveis com os gerados em laboratório. Para 
elaboração dos planos semafóricos sincronizados, cada interseção foi analisada individualmente. Os dados dos panos semafóricos (ciclo, tempo de 
verde, etc.) foram inseridos no programa de micro-simulação TSIS, onde foram avaliados os tempos de viagem, consumo de combustível, atrasos e 
velocidade média. Nesse microsimulador foram implantados o plano semafórico adotado pela Prefeitura assim foi possível avaliar qual o beneficio 
resultante da otimização dos planos de sincronismo e Esse método permitiu obter informações que levaram à avaliação dos impactos resultantes em 
vários aspectos, como a qualidade do ar, tempo médio de viagem, velocidade média na rede. Os resultados permitiram concluir que o uso de planos não 
otimizados provoca um declínio a qualidade do ar e de todos os outros parâmetros avaliados. 
O objetivo deste trabalho é desenvolver membranas compostas a partir do cobrimento de suportes porosos com polihidrazidas, que apresentem alta 
rejeição a sais. Os suportes estudados foram, Nylon, poli(imida) (PEI), poli(éter sulfona) (PES) e poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF). A pele densa e seletiva 
de polihidrazida foi sintetizada através da polimerização interfacial entre hidrazina sulfatada e cloreto de trimesoíla (TMC). As condições de reação, 
como tempo reacional, concentração dos reagentes, tempo e temperatura de cura, foram estudadas e otimizadas. As membranas compostas tiveram o 
desempenho testado para permeação e rejeição de sais de Na2SO4 e foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura e determinação de 
ângulo de contato. Medidas de ângulo de contato dos suportes e do filme de polihidrazida indicam que tanto o tamanho dos poros quanto a natureza do 
suporte podem influenciar a aderência entre filme e suporte. Através das imagens de microscopia das diferentes amostras, caracterizamos membranas 
com diferentes procedimentos de cobrimento e os resultados confirmam uma relação direta entre espessura da pele e tempo reacional. Portanto, os 
resultados apresentados neste trabalho servirão de base para novas pesquisas na área de membranas visando maiores permeabilidade e seletividade 
para aplicações como a nanofiltração. 

04/10/2012 Sala A-204 

Sessão: Petróleo e Gás Natural 

14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Sidney Lianza 
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                               Argimiro Resende Secchi 

                               Iene Christie Figueiredo                             

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 847 
Remoção de Compostos Sulfurosos da Nafta por Pervaporação 
ISABELA BARÇANTE CASTRO PINTO 
RAFAEL AISLAN AMARAL / ALBERTO CLAUDIO HABERT / CRISTIANO PIACSEK BORGES  

Resumo 

A nafta, oriunda do processamento do petróleo, é a matéria-prima para a produção de gasolina. De modo geral, na corrente da nafta pode ser 
encontrado um alto teor de enxofre, o que contribui diretamente para a corrosão de equipamentos e tubulações. Além disso, a combustão da gasolina 
contendo estes compostos libera SO2 para atmosfera, provocando o fenômeno conhecido como chuva ácida, que causa problemas ambientais e 
implicações na saúde dos seres vivos. 
Um dos processos convencionais para remoção de enxofre dos combustíveis é a hidrodessulfurização (HDS), o qual possui eficiência acima de 99%. 
Todavia, neste processo ocorre a perda da octanagem devido à hidrogenação de olefinas. O processo também ainda requer condições de pressão e 
temperatura altas, na presença de catalisadores, aumentando assim os riscos e custos operacionais. 
Os processos de separação com membranas têm sido estudados para serem associados aos processos convencionais, complementando e otimizando a 
dessulfurização. Um desses processos é a pervaporação (PV), que possui as vantagens de apresentar uma alta seletividade, baixo custo e simplicidade de 
operação. O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho do processo da pervaporação na remoção de compostos sulfurosos da nafta utilizando 
membranas de poliuretano (PU) por apresentar uma excelente estabilidade térmica, química e mecânica. 
Os PU's escolhidos foram o PU1180A e PU1185A (BASF). As membranas foram preparadas a partir da dissolução de 10% p/p de polímero em solvente, 
espalhamento da solução em placas de petri e posterior evaporação do solvente formando um filme denso de PU de aproximadamente 110 µm. Como 
carga líquida, inicialmente foi escolhida uma mistura binária contendo 1500 partes por milhão de 2-metil-tiofeno (composto sulfuroso mais difícil de ser 
removido no processo tradicional) em iso-octano (componente principal da nafta). Os ensaios de PV foram realizados em um sistema contendo uma 
célula de permeação para acondicionar a membrana polimérica, a recirculação da carga líquida no lado da alimentação, e a aplicação de vácuo no lado 
do permeado para promover um gradiente de pressão parcial. Os componentes que permeiam pelo material polimérico passam para a fase vapor no 
lado do permeado. Para quantificar esta corrente vaporizada, um cristalisador imerso em N2 líquido é colocado entre a saída do permeado e a bomba de 
vácuo promovendo a condensação do vapor. 
A utilização de membranas de PU mostraram altos índices de remoção de compostos sulfurosos, porém com um baixo fluxo de permeado. A partir 
desses resultados, está sendo estudado a obtenção de membranas compostas (diminuição da camada densa e redução da resistência) e na configuração 
de fibras ocas (aumento da área de membranas) para viabilizar a eficiência do processo. 

14:45 - 15:00 2168 
Análise de ciclo de vida de água em uma refinaria utilizando o método de diagrama de fontes de água. 
LUCAS SILVA CALADO 
FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA /   FABIANA VALERIA DA FONSECA ARAUJO 

Resumo 
A água é um recurso natural de extrema importância, e sua utilização nos processos químicos de maneira ecologicamente incorreta é um grande 
problema, tendo em vista sua escassez em alguns países e a poluição dos recursos hídricos já existentes. Entre as alternativas viáveis, está a reutilização 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

210 

 

e o reciclo de água reduzindo os efluentes gerados. Para avaliar o consumo e destino da água deve ser realizada uma análise de ciclo de vida deste 
recurso. 
O seguinte trabalho tem como objetivo avaliar o destino de efluentes aquosos em um cenário de uma refinaria, utilizando como metodologia o 
Diagrama de Fontes de Água (DFA). O método já se mostrou eficiente na redução do consumo de água de diversos cenários pertencentes á indústria 
química, que já foram relatados na literatura. Este procedimento é muito indicado devido à facilidade nos cálculos realizados e pelo fato de que não são 
feitas grandes alterações no processo ou na planta. 
Como ferramenta de cálculos será utilizado o software Simapro, que é muito indicado para modelar processos sob uma perspectiva de ciclo de vida de 
um determinado recurso. 

15:00 - 15:15 2048 
O Hidrociclone na Separação Óleo/Água/Areia: um Estudo com o Auxílio de Fluidodinâmica Computacional 
ANDREZA CAROLINE L TORRES MENDONÇA 
RICARDO DE ANDRADE MEDRONHO 

Resumo 

Em plataformas de produção de petróleo e gás natural, é necessário que estes produtos sejam submetidos a separações físicas, já que a mistura extraída 
constitui-se geralmente de uma fração oleosa, uma fração aquosa e uma quantidade de gás, associada ou não à fase oleosa, além de outras impurezas 
como sais presentes na água e, eventualmente, areia. Estas separações são essenciais para que o petróleo e o gás atendam às especificações em relação 
à concentração de sais e água, além da separação de eventual areia vinda do poço que não tenha sido separada previamente, antes de serem 
processados em refinarias e pólos petroquímicos. Hidrociclones parecem ser uma boa opção para o tratamento expedito de águas oleosas contendo 
areia. Por utilizar o campo centrífugo como princípio de separação, eles conseguem produzir eficiências elevadas, ocupando uma pequena área, e, como 
são compactos não oneram a carga total da plataforma. Neste trabalho, empregou-se fluidodinâmica computacional no desenvolvimento de um 
hidrociclone capaz de separar a mistura água/óleo/areia em três frações enriquecidas em areia, óleo e água, respectivamente. O hidrociclone 
modificado teve sua geometria e malha confeccionadas no Design Modeler e ICEM, respectivamente, ambos da Ansys. As simulações numéricas foram 
conduzidas no FLUENT 13.0, também da Ansys. As simulações iniciais foram bifásicas (óleo/água), incluindo-se a areia posteriormente. A influência da 
geometria na separação destas três fases está sendo investigada com vistas a maximizar a sua separação. A introdução de um segundo tubo na saída da 
fase leve (overflow) mostrou ser uma opção atraente para separar uma fase concentrada em óleo. 

15:15 - 15:30 2056 
Simulação numérica de um hidrociclone Bradley utilizando CFD 
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA /   RODRIGO PETRONE DOS ANJOS 
RICARDO DE ANDRADE MEDRONHO 

Resumo 

Atualmente as simulações numéricas vêm ganhando uma importância cada vez maior na pesquisa, sendo aplicadas em diversos segmentos em função 
do rápido avanço da capacidade dos computadores, possibilitando a realização de cálculos cada vez mais complexos. A simulação torna-se muito atrativa 
para resolver problemas onde não existem dados experimentais ou estes são praticamente intangíveis como, por exemplo, em explosões, dispersão de 
materiais tóxicos, tensões em grandes estruturas, etc. O objetivo do presente trabalho foi comparar os resultados obtidos por simulação numérica 
utilizando ferramentas de CFD com dados experimentais de um hidrociclone Bradley. A geometria foi construída no Design Modeler13.0, seguindo 
fielmente as dimensões e características do hidrociclone, a malha foi construída no ICEM 13.0, a resolução do problema foi feita no FLUENT 13.0 e os 
resultados foram analisados no CFD-POST, todos estes programas são da empresa Ansys. Foram aplicadas três metodologias de resolução: Estacionário, 
Transiente e Pseudotransiente e o modelo multifásico utilizado foi o lagrangeano. Os resultados obtidos mostram que o erro nas previsões da razão de 
fluido e eficiência de separação foram pequenos, validando as condições empregadas na simulação do caso real. 
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15:30 - 15:45 2299 

Simulação CFD da deposição de coque e sua influência na troca de calor em bandejas de colunas de 
destilação 
CAREN SOUZA DE ALMEIDA VALE 
LUIZ FERNANDO LOPES RODRIGUES SILVA /   PAULO LARANJEIRA DA CUNHA LAGE 

Resumo 

As colunas de destilação são unidades de operações unitárias complexas que apresentam alguns problemas críticos no processamento de óleos 
constituídos por compostos de alto peso molecular em condições cada vez mais rigorosas de temperatura e pressão. Este superaquecimento sob alta 
pressão e ausência de ar (sem combustão) resulta na formação e, consequentemente, em provável deposição de um resíduo carbonáceo poroso não 
volátil (coque) responsável pela geração de resistências térmicas de contato prejudicando, assim, a transferência de calor. Macroscopicamente, esse 
fenômeno pode ser observado através das quedas de temperatura na região de contato. 
Sendo assim, este estudo tem como objetivo analisar o impacto da deposição destas partículas, e a sua tendência de aglomeração em pontos específicos 
das bandejas coletoras, sobre a transferência de calor, através de uma abordagem Euleriana-Euleriana do sistema particulado, que incluirá a reação de 
formação do coque a partir de seu precursor e a sua deposição. 
A simulação CFD através desta modelagem numérica permitirá obter os campos de temperatura e concentração de coque formado e os pontos de sua 
deposição. As resistências de contato geradas pela deposição de coque serão incluídas no modelo. Em outras palavras, este trabalho visa estabelecer um 
modelo numérico capaz de prever possíveis locais de formação de coque nas bandejas coletoras e seus efeitos sobre o processo. 
A simulação será realizada em fluidodinâmica computacional através do software comercial ANSYS CFX 14.0. 

15:45 - 16:00 1403 

Estudo com Fluidodinâmica Computacional da Performace de Separadores Gravitacionais Sujeitos à 
Movimentos Angulares Periódicos de Plataformas Flutuantes 
CELSO MAGARÃO COSTA 
RICARDO DE ANDRADE MEDRONHO / TANIA SUAIDEN KLEIN 

Resumo 

O presente trabalho teve por objetivo estudar a influência do movimento de arfagem em separadores gravitacionais utilizados em plataformas de 
produção de petróleo. Estes separadores estão sendo cada vez mais estudados, uma vez que torná-los economicamente competitivos é essencial para 
reduzir custos na separação trifásica água-óleo-gás realizada nas plataformas. Para melhorar a eficiência desse método de separação, é necessário dar 
uma atenção especial à turbulência criada pela movimentação relativa da plataforma que ajuda na formação de emulsões dificultando a separação. Com 
isso, estudou-se primeiramente os movimentos angulares da plataforma, principalmente o de rotação sobre o eixo principal, e a turbulência por ele 
gerada para melhor compreender os fenômenos presentes que interferem no funcionamento do separador gravitacional e posteriormente foram feitas 
variações de parâmetros geométricos além de levar em consideração os quebra-ondas como materiais porosos. Com o auxílio da ferramenta de 
fluidodinâmica computacional (CFD), pôde-se obter uma modelagem representativa do escoamento interno do equipamento e esta foi validada com 
dados experimentais disponíveis na literatura. Utilizando o modelo previamente validado, analisou-se a sensibilidade da eficiência do equipamento 
frente a modificações na vazão de entrada no corpo do separador e a movimentação da plataforma. Para tal, a geometria e a malha parametrizadas do 
equipamento escolhido foram confeccionadas no Ansys 13.0. Com base nos resultados iniciais obtidos foi possível notar que a turbulência criada pela 
movimentação da plataforma exerce influência sobre a eficiência do equipamento. 

16:00 - 16:15 2880 
Implementação computacional do método de Newmark para análise de sistemas de vibração com dois 
graus de liberdade 
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PRISCILA NUNES SANCHEZ 
WEBE JOAO MANSUR /  MARCO TÚLIO CÍCERO ARAÚJO FERNANDES 

Resumo 

A presença de vibração em diversos problemas de engenharia como o cálculo de fundações, projeto de estruturas marítimas ou de máquinas, torna 
fundamental o seu entendimento. Uma das principais preocupações nesses problemas é evitar que ocorra o fenômeno da ressonância. O presente 
trabalho propõe-se a implementar em linguagem fortran uma rotina para análise de sistemas de vibração com dois graus de liberdade com 
amortecimento. Foi utilizado o algoritmo de integração no tempo de Newmark. A rotina desenvolvida foi acoplada a um programa desenvolvido 
anteriormente pelos autores. Os dados de entrada que devem ser fornecidos são: matrizes de massa e rigidez, vetores de amortecimento, velocidade, 
aceleração e deslocamento iniciais. Na saída são impressos deslocamento, velocidade e aceleração para cada passo de tempo considerado. A rotina foi 
validada com exemplos da literatura. Como a interface do programa é amigável, um maior número de usuários poderão utilizá-lo. Dando continuidade a 
este e outros trabalhos previamente desenvolvidos, futuramente novas funcionalidades serão desenvolvidas para o programa: utilização de outros 
métodos de integração no tempo, novos recursos gráficos e acoplamento com códigos de elementos finitos. 

16:15 - 16:30 2050 
Medição da distribuição do tamanho de partículas na saída de uma válvula ciclônica 
CAROLINA AZEVEDO FERNANDES / RICARDO FERNANDES RIBEIRO 
ATILA PANTALEAO SILVA FREIRE / JULIANA BRAGA RODRIGUES LOUREIRO 

Resumo 

As válvulas de estrangulamento padrões utilizadas na indústria do petróleo aumentam a taxa de emulsão devido à turbulência que geram no 
escoamento, dificultando assim a separação da mistura ali presente. Procurando diminuir essa geração de emulsão, uma válvula ciclônica foi projetada. 
O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência da válvula ciclônica medindo a distribuição do tamanho de partículas na entrada e na saída da válvula e 
comparar sob mesmas condições, os valores obtidos para uma válvula de estrangulamento padrão. 
Nosso trabalho consistiu em montar um aparato experimental no qual uma mistura de água e óleo emulsificados é bombeada, de modo que pudemos 
controlar a passagem por somente uma das válvulas por vez. 
Utilizando-se as três principais técnicas de medição de tamanho de partícula: i) Método de detecção por reflexão de laser (Focused Beam Reflectance 
Measurement (FBRM)), ii) Método de detecção por contornos de sombras (Shadow Sizer) e o iii) Anemômetro laser-Doppler com detecção de fase 
(Phase Doppler Anemometer), medimos a distribuição do tamanho das partículas na entrada e na saída da válvula, comparando depois os resultados. 
Através dos experimentos já realizados, constatou-se que a válvula ciclônica é eficiente na redução de quebra de gotas e formação de emulsão. Além 
disso, contatou-se que houve a coalescência das gotas, favorecendo assim o processo de separação primária da mistura. 
Referências 
Durst, Zare, Laser Doppler measurements in two-phase flows,1975. 
Husveg, T., Bilstad, T., Guinee, P.G.A., Jernsletten, J., Knudsen, B. and Nordbo, H.T., A cyclone-based low 
shear valve for enhanced oil-water separation, Offshore Technology Conference, OTC-20029, 2009. 
Maniero, R., Masbernat, O., Climent, E. and Risso, F., 
Modeling and simulation of inertial drop break-up in a 
turbulent pipe flow downstream of a restriction, Int. J. 
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04/10/2012 Sala A-205 

Sessão: Síntese e Catálise 

14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Ricardo Cunha Michel  

                               Paulo Henrique De Souza Picciani  

                               Fernando Gomes De Souza Jr 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 2562 
Potencial da Lipase de Yarrowia lipolytica em Reações de Esterificação 
LUCAS DE CARVALHO IFF  
BERNARDO DIAS RIBEIRO / MARIA ALICE ZARUR COELHO  

Resumo 

As lipases são enzimas classificadas como hidrolases (glicerol éster hidrolases, E.C. 3.1.1.3) e atuam sobre a ligação éster de vários compostos, tendo os 
acilgliceróis como os melhores substratos, podendo catalisar reações de hidrólise, síntese, transesterificação e interesterificação. As lipases são distintas 
de outras esterases, pois atuam de forma única em substratos insolúveis em água, atuando na interface óleo-água de soluções emulsionadas. Além 
disso, características como estabilidade na presença de solventes orgânicos, ausência da necessidade de cofatores e alta enantiosseletividade, permitem 
que as lipases tenham grande interesse tecnológico. 
As lipases podem ser produzidas por fungos filamentosos e leveduras, como a Yarrowia lipolytica, que tem um alto potencial de expressão e excreção de 
proteínas heterólogas. As lipases da Y. lipolytica possuem massa molar entre 38 e 44 kDa, atuando em condições de pH entre 6 e 10, e de temperatura 
entre 28 e 55ºC, sendo aplicadas na maturação de queijos, pré-tratamento de couro, tratamento de efluentes, reações de polimerização e resolução 
quiral de fármacos. 
O objetivo deste trabalho foi a investigação do potencial das lipases de Y. lipolytica em reações de esterificação utilizando 10 ácidos carboxílicos e 10 
álcoois, em proporções equimolares, tendo o hexano como solvente, e em condições fixas de 37ºC, 24 h e 100 U de lipase por mL de meio reacional. 
Foram testados vários ácidos como acético, propiônico, butírico, hexanóico, láurico, esteárico que possuem cadeias lineares, mais três que apresentam 
grupo aromático (ácidos benzóico, fenilacético e salicílico) e um hidroxilado que é o ácido lático, para reagir com mesmo álcool, o etanol anidro. Ao 
mesmo tempo, foi utilizado uma estratégia inversa, o ácido acético foi mantido para reagir com outros alcoóis, como metanol, etanol, propanol, 
isopropanol, butanol, isobutanol, álcool amílico, álcool cetílico, ciclohexanol e mentol. Esse screening demonstrou que a lipase de Y. lipolytica tem 
preferência por cadeias hidrocarbônicas entre 4 e 10 carbonos, e por estruturadas ramificadas. Além disso, a presença do hexano na reação de 
esterificação aumenta em pelo menos 2 vezes o rendimento. A partir do maior rendimento de esterificação obtido, foi realizado a otimização da síntese 
variando a proporção entre ácido e álcool, quantidade de lipase adicionada, a concentração de hexano, água e de aditivos (sílica gel e alumina), além do 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

215 

 

tempo reacional. 

14:45 - 15:00 1571 
Novos catalisadores de pós-metalocenicos para a sintese de polietileno com caracteristicas especiais 
VINICIUS DE OLIVEIRA AGUIAR 
MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES / SUELLEM BARBOSA CORDEIRO /   LUIZ FELIPE DA MOTA ROCHA 

Resumo 

As poliolefinas vêm se destacando nos últimos anos como os materiais termoplásticos de maior consumo mundial por serem polímeros de elevado 
desempenho e por ampliarem sua gama de aplicações. Isto é devido ao constante estudo de novos catalisadores, em especial os de sítio único tais como 
os sistemas pós-metalocênicos, que em poucos anos evoluíram, tornando-se capazes de sintetizar poliolefinas com alta atividade catalítica e obtendo 
materiais com características únicas. Através destes estudos, é possível avançar ainda mais no que se refere à arquitetura do catalisador, pois este 
permite uma maior diversidade de ligantes que podem levar ao maior controle da microestrutura do polímero e, consequentemente, das propriedades 
do produto final. Deste modo, o objetivo do presente trabalho foi reportar a síntese de novos complexos assimétricos do tipo diimina de níquel (II) e 
avaliá-los nas polimerizações de olefinas. 
Para a síntese dos catalisadores foram realizadas as reações de condensação entre diferentes diaminas e 2-piridil formaldeído, produzindo os ligantes 
assimétricos. Posteriormente, foi conduzida a reação de complexação de NiBr2 com os ligantes obtidos. Todos os catalisadores foram purificados e secos 
para seu emprego nas reações de polimerização. Todas as operações foram realizadas sob atmosfera inerte de nitrogênio, utilizando técnicas 
combinadas de tubo de Schlenk ou glove box. Os testes de atividade catalítica foram realizados na temperatura de polimerização de C, pressão de 
monômero igual a 2 bar, relação entre concentração molar de cocatalisador/catalisador igual a 200 e tempo reacional de 1 hora. 
Os catalisadores foram caracterizados por espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR), tendo-se observado a ausência de bandas de absorção 
na região da carbonila de cetona que se encontra na faixa de 1740-1680 cm-1 e a presença de bandas nas regiões dos grupos imino na faixa de 1690-
1650 cm-1 e as referentes às ligações C=N coordenadas com Ni. Foram realizadas também, análises elementares (CHN) e de espectroscopia de 
ressonância magnética nuclear de 1H E 13C, que confirmam a estrutura do catalisador. 

15:00 - 15:15 1686 
Reforma do alcatrão utilizando catalisadores de níquel derivados de hidrotalcita 
YASMIN LANATTE DE OLIVEIRA SILVA 
MARIANA DE MATTOS VIEIRA MELLO SOUZA /   NIELSON FERNANDO DA PAIXAO RIBEIRO / FERNANDA MARIA JOSUINKAS 

Resumo 

A biomassa é uma importante fonte de energia primária renovável que quando aquecida a temperaturas superiores a 500°C, na presença de um agente 
gaseificante, é convertida em gases combustíveis, carvão, cinzas e produtos líquidos. O gás combustível formado na gaseificação da biomassa apresenta 
uma série de impurezas orgânicas que consistem de hidrocarbonetos com peso molecular superior ao benzeno, denominadas de alcatrão. 
O alcatrão produzido, ao entrar em contato com linhas de combustíveis, filtros e máquinas, forma, ao condensar, um aglomerado que leva à obstrução e 
posterior perda de eficiência desses equipamentos o que causa uma série de problemas operacionais futuros. Por esse motivo, a redução ou 
decomposição do alcatrão presente nos gases provindos da biomassa é um dos maiores obstáculos para a utilização da mesma como fonte de energia 
renovável. A reforma a vapor do alcatrão é a principal técnica para a purificação desse gás combustível uma vez que a utilização de um catalisador no 
processo aumenta a eficiência da conversão. 
Estudos mostram que catalisadores de níquel apresentam alta atividade na reforma do alcatrão, com conversão total em temperaturas de 800°C e alto 
rendimento em H2. Nesses catalisadores o níquel é sítio ativo, os suportes proporcionam ao catalisador força mecânica e proteção contra atrito e calor e 
os promotores são adicionados para estabilizar o suporte utilizado. Esse trabalho tem como objetivo avaliar catalisadores de níquel derivados de 
compostos tipo hidrotalcita na reação de reforma a vapor, usando tolueno e benzeno como compostos modelo do alcatrão. 
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Foram preparados catalisadores com 10 e 20% de NiO, pelo método de coprecipitação a partir dos nitratos de níquel, magnésio e alumínio com 
hidróxido de sódio e carbonato de sódio, seguido de calcinação a 500 oC. A atividade catalítica foi avaliada em temperaturas entre 400 e 800°C e a 
estabilidade durante 16 horas de reação a 650°C. Ambos os catalisadores apresentaram alta atividade para a reforma de tolueno ou benzeno, sendo que 
o catalisador com 10% de NiO mostrou maior estabilidade na reação com tolueno, com menor formação de coque em sua superfície. 

15:15 - 15:30 1476 
Síntese de catalisador pós-metaloceno para polimerização imortal de etileno 
MARCELO COSME VASCONCELOS SILVA 
MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES /   LETICIA QUINELLO PEREIRA 

Resumo 

A utilização de catalisadores pós-metalocênicos vem crescendo muito nos últimos anos uma vez que são sistemas catalíticos versáteis, resistentes a 
impurezas polares e a altas temperaturas, sendo capazes de polimerizar etileno com altas atividades catalíticas. A adição de um composto alquil 
metálico, como o dietil zinco (DEZ), pode promover a chamada polimerização imortal, que sintetiza polímeros com alto controle da microestrutura, além 
de tornar possível a funcionalização do mesmo no final da cadeia. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo a síntese do catalisador 
bisiminopiridina de ferro e posterior polimerização de etileno utilizando o dietil zinco como agente de transferência alquídica, avaliando a influência 
deste agente na atividade catalítica, bem como nas propriedades térmicas e dinâmico-mecânicas dos materiais. O ligante foi sintetizado reagindo 1 
equivalente de 2,6-diacetilpiridina com 2 equivalentes de 2,6-diisopropilanilina em etanol e foi 
deixado sob refluxo por 40 horas. Logo após foi complexado com solução de cloreto ferroso em butanol obtendo-se um precipitado azul escuro. O 
complexo foi seco sob vácuo obtendo-se 1,5 g de catalisador. Este então foi caracterizado utilizando as técnicas de ressonância magnética nuclear (1H- 
e13C-NMR), Fourier (FTIR) e análise elementar (CHN), que confirmaram a obtenção do complexo catalítico. As polimerizações foram realizadas em 
reator de vidro Büchi de 1000 mL, encamisado, a 80 °C por 30 minutos, pressão de etileno de 2,6 bar e foram testadas cinco concentrações diferentes de 
DEZ. Os resultados mostraram que o catalisador é muito ativo para polimerização de etileno, apresentando atividade em torno de 17 ton 
PE/mol.Fe.mol.E.h (onde: molFe =número de moles de catalisador; molE = número de moles de etileno no meio reacional; h = tempo reacional de 1/2 h). 
Os polímeros foram caracterizados por calorimetria de varredura diferencial (DSC) para a determinação do grau de cristalinidade e das temperaturas de 
cristalização e fusão, bem como por difratometria de raios X (XRD) para o estudo da cristalinidade do material. Foram também avaliadas as propriedades 
dinâmico-mecânicas (DMA) dos copolímeros produzidos para a avaliação dos módulos de perda e de espectrometria de absorção no infravermelho com 
transformada de armazenamento, além da temperatura de transição vítrea (Tg) do polímero obtido. 

15:30 - 15:45 1288 
Síntese de Compostos Oxigenados via Oxidação Catalítica de Metano Empregando N2O 
MARIA EDUARDA ARAUJO FERNANDES 
MONICA ANTUNES PEREIRA DA SILVA /   MONICA ANTUNES PEREIRA DA SILVA 

Resumo 

Um dos maiores desafios da catálise refere-se à oxidação direta de metano a compostos oxigenados. Muitos pesquisadores estão buscando meios de 
converter o metano em uma única etapa, visando à obtenção de oxigenados como formaldeído e metanol. Os resultados de diversas pesquisas até o 
presente momento foram pouco significativos, pois elevadas seletividades só foram obtidas para baixas conversões de metano. Isso se deve à oxidação 
consecutiva dos oxigenados (muito mais reativos que o metano) a CO e CO2, termodinamicamente mais estáveis [1-3]. O objetivo deste trabalho foi 
estudar a oxidação parcial de metano com N2O visando à síntese de compostos oxigenados. Foram avaliados os efeitos do tipo e do pré-tratamento do 
catalisador e da temperatura de reação. 
Os testes catalíticos foram realizados em reator de leito fixo, a pressão atmosférica e 400-500 ºC, empregando uma mistura reacional de CH4 e N2O com 
razão molar CH4/N2O = 1,9 e He como diluente. A reação foi acompanhada por cerca de 3 h. Os produtos de reação foram analisados por cromatografia 
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gasosa em linha. Foram testados catalisadores de Fe, Mo ou V suportados em ZSM-5 ou MCM-41, preparados por síntese hidrotérmica ou por 
impregnação úmida. Além disso, foram testados três sistemas catalíticos bimetálicos (Fe + Mo). 
A oxidação parcial de metano resultou em baixas conversões e seletividades a formaldeído na maioria das condições reacionais empregadas. A 400 ºC, 
os catalisadores de Fe suportado em ZSM-5 (Fe/ZSM-5) foram os mais ativos, apresentando conversão crescente em função do teor do metal, porém 
com perfis de seletividade muito semelhantes [4]. O catalisador de Mo em ZSM-5 e o catalisador de Fe em MCM-41 não apresentaram uma formação 
detectável de formaldeído, enquanto o catalisador de V em ZSM-5 propiciou a formação de formaldeído apenas nos primeiros minutos de reação. O pré-
tratamento com N2O não apresentou um efeito significativo sobre o desempenho dos catalisadores Fe/ZSM-5. Já o aumento da temperatura de reação 
de 400 para 500 ºC aumentou significativamente a conversão de metano e diminuiu a seletividade a formaldeído para esses catalisadores, devido ao 
favorecimento da oxidação sucessiva do oxigenado a CO2. 

15:45 - 16:00 232 

Efeito da Temperatura de Sinterização nas Propriedades de La0,7Sr0,3Co0,5Fe0,5O3 para Aplicação como 
Catodo em Células a Combustível de Óxido Sólido de Temperatura Intermediária 
RODRIGO VIANNA DA CORTE 
MARIANA DE MATTOS VIEIRA MELLO SOUZA /   NIELSON FERNANDO DA PAIXAO RIBEIRO / LEANDRO DA CONCEIÇÃO 

Resumo 

As células a combustível de óxido sólido (SOFC) atraem muito interesse por possuírem vantagens sobre os tradicionais geradores de energia elétrica, 
como: alta eficiência e baixos níveis de emissão de SOx e NOx. No entanto, as SOFCs também possuem algumas desvantagens, sendo que a principal 
delas é a alta temperatura de operação (800-1000ºC). O grande desafio atualmente é o estudo dos parâmetros envolvidos na síntese de materiais com 
boa performance para aplicação em células a combustíveis de temperatura intermediária (IT-SOFC), que operam na faixa de 600 - 800ºC, permitindo 
reduzir os custos das células e aumentar a sua aplicabilidade comercial. As perovskitas a base de cobaltita ferrita de lantânio dopada com estrôncio 
(LSCF) são excelentes candidatas para aplicação como catodos de IT-SOFC, devido a alta condutividade elétrica e alta atividade eletrocatalítica na 
redução do Oxigênio. O processo de sinterização dos materiais cerâmicos define importantes propriedades da microestrutura e morfologia do material. 
O trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos da temperatura de sinterização sobre as propriedades morfológicas, estruturais e elétricas da perovskita 
do tipo LSCF. 
A síntese dos pós de La1-xSrxCo1-yFeyO3-d (x= 0,3 e y= 0,5) pelo método do estado sólido teve como materiais de partida os óxidos de La, Co e Fe e 
SrCO3, os quais foram adicionados nas proporções estequiométricas adequadas e misturados em um moinho de bolas utilizando uma proporção de 
corpos moedores: amostra de 8:1, velocidade de rotação de 500 rpm durante 6 horas. O material obtido foi calcinado em duas etapas, 400ºC por 5 horas 
e 800ºC por 10 horas. O pó obtido foi prensado uniaxialmente com carga de 2 ton e em seguida as pastilhas foram sinterizadas a diferentes 
temperaturas entre 950-1100ºC durante 4 horas com a taxa de aquecimento de 10ºC. min-1. As pastilhas sinterizadas foram analisadas quanto as 
propriedades estruturais pela técnica de Difração de Raios X (DRX), a morfologia foi avaliada pela técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
e o método de Arquimedes foi utilizado para determinar a porosidade das amostras. O método de duas pontas foi empregado para as medidas de 
condutividade elétrica e através do comportamento termoelétrico das amostras (equação de Arrhenius) foi determinada energia de ativação. 
Os resultados mostraram que utilizando uma carga de 2 ton na preparação das pastilhas é possível obter um material mais poroso do que normalmente 
relatado na literatura, sendo que uma temperatura acima de 1000ºC é necessária para atingir valores de porosidade dentro da faixa ideal (20-40%) para 
aplicação como catodo de IT-SOFC. Os difratogramas de todas as amostras mostraram formação da fase perovskita pura, com picos bem definidos. As 
medidas de condutividade indicaram um material com comportamento típico semicondutor e a energia de ativação diminui com o aumento da 
temperatura de sinterização devido a densificação do material. 
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16:00 - 16:15 1513 
Desenvolvimento de Sistemas Catalíticos à Base de Bis(imino)piridina de Ferro 
MARCELO COSME VASCONCELOS SILVA 
MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES / SUELLEM BARBOSA CORDEIRO 

Resumo 

Devido à necessidade de se sintetizar novos materiais ou de se aprimorar os já existentes, as poliolefinas vêm se destacando nos últimos anos como os 
materiais plásticos de maior evolução e, como consequência, de alto consumo mundial devido ao aumento de seu desempenho, tendo diversificado 
muito suas aplicações. Deste modo, grande atenção tem sido voltada para o estudo de catalisadores, em especial os sistemas de sítio único contendo 
ligantes sem ciclopentadienila, os catalisadores pós-metalocênicos, que ao longo dos anos foram evoluindo e tornando-se capazes de sintetizar 
polímeros em maiores quantidades, com altas performances e características únicas. Através destes estudos, é possível avançar ainda mais no que se 
refere à 
arquitetura do catalisador, pois este permite uma maior diversidade de modificações relacionadas, por exemplo, aos ligantes que podem levar ao 
controle amplo da microestrutura do polímero e, consequentemente, das 
propriedades do produto final. Deste modo, o objetivo deste do presente trabalho foi desenvolver diferentes sistemas catalíticos com compostos à base 
de bis(imino)piridina de ferro e empregá-los nas polimerizações de etileno; e além disso, comparar seu desempenho catalítico com o do sistema 2,6-
bis(2,6-diisopropilfenilimino)piridina de ferro reportado previamente na literatura. 
Para a síntese dos catalisadores foram realizados dois tipos de reação: I)Reação condensação entre diferentes aminas e o composto 2,6-diacetilpiridina, 
produzindo os ligantes. II) Reação de complexação do metal de transição Fe com os ligantes à partir de FeCl2. Todos os catalisadores foram purificados e 
secos para sua utilização nas reações de polimerização. Seus testes de atividade catalítica, crucial para começar a traçar o perfil destes novos 
catalisadores, foram realizados de acordo com condições de polimerização fixas, tais como temperatura, pressão do monômero, concentração de 
cocatalisador/catalisador e tempo reacional. 
Os catalisadores foram caracterizados por espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR), tendo-se observado a ausência de bandas de absorção 
na região da carbonila referentes à dicetona, a presença de bandas nas regiões dos grupos imino e a absorção correspondente às ligações C=N, 
coordenadas com o Fe. Foram realizadas também, análise elementar (CHN) e espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 1H e 13C, 
confirmando a estrutura do catalisador. 

16:15 - 16:30 832 
Síntese e caracterização de copolímero estireno-metacrilato de estearila sulfonado 
ROBERTA SABINO DE OLIVEIRA 
LUIZ CARLOS MAGALHÃES PALERMO /   ALEXANDRE CARNEIRO SILVINO / ELIZABETE FERNANDES LUCAS 

Resumo 

Atualmente a diversidade de materiais disponíveis para uso em engenharia é extraordinariamente grande, atendendo às mais diversas áreas. Com isso, 
os materiais poliméricos obtidos através de diferentes técnicas de polimerização têm atraído consideravelmente a atenção da indústria química e de 
transformação nas últimas décadas. O objetivo deste trabalho foi sintetizar e caracterizar o copolímero estireno-metacrilato de estearila sulfonado. O 
monômero metacrilato de estearila (SMA) foi sintetizado a partir da reação entre o cloreto de metacriloíla e o álcool estearílico, previamente 
recristalizado. Os copolímeros de estireno-metacrilato de estearila foram obtidos através da polimerização radicalar em massa e em solução, iniciada 
com peróxido de benzoíla. Os copolímeros sintetizados apresentam razões monoméricas STY/SMA iguais a 95/5 e 70/30. A espécie sulfonante utilizada 
nas reações de sulfonação dos copolímeros foi o acetil sulfato. O monômero sintetizado foi caracterizado por espectrometria de ressonância magnética 
nuclear de carbono-13 (13C-NMR). Já os copolímeros foram caracterizados por espectrometria de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H-
NMR), cromatografia de exclusão por tamanho (SEC), espectrometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e fluorescência de raios-X. 
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Através do espectro de 13C-NMR foi possível confirmar a obtenção do monômero metacrilato de estearila devido ao aparecimento dos picos em 136,70 
e 124,8 ppm, referentes aos carbonos da insaturação, e os picos entre 18,54 e 29,9 ppm, relativos aos grupamentos metilenos da cadeia do radical 
alquila. Em relação aos copolímeros estireno-metacrilato de estearila pode-se observar o desaparecimento dos picos referentes à insaturação dos 
monômeros, além dos deslocamentos químicos na região entre 6 e 7,4 ppm relacionados aos hidrogênios aromáticos do estireno. A sulfonação do 
copolímero foi confirmada por FTIR, onde se pode observar o aparecimento de uma banda larga na região de 3400 cm-1, atribuída ao grupo OH, e ainda 
bandas em 1034 e 1156 cm-1 atribuídas, respectivamente, ao estiramento simétrico e assimétrico dos grupos SO3-. 

04/10/2012 Sala A-206 

Sessão: Computação e Tecnologias da Informação 

14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Rosemarie Broker Bone  

                              Eduardo Gomes Dutra Do Carmo  

                              Marta Lima De Queiros Mattoso 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 2054 
Armazenamento e consulta aos dados de proveniência de experimentos científicos 
MATHEUS COSTA MAIA PERRUT 
EDUARDO SOARES OGASAWARA / JONAS FURTADO DIAS / MARTA LIMA DE QUEIROS MATTOSO  

Resumo 

Para determinar a concentração de metais pesados em solos e águas subterrâneas, para uma avaliação de impacto ambiental, é necessária a utilização 
do coeficiente de distribuição ou coeficiente de partição solo-água (Kd) definido como a relação entre as concentrações adsorvidas e em solução. 
O objetivo deste trabalho é justamente medir este coeficiente para os metais chumbo e bário em um solo coletado em Caetité-Bahia, de duas 
profundidades diferentes, que aqui chamaremos de solo S4 e S6. Neste resumo será apresentado o procedimento somente para o chumbo, pois os 
experimentos com o Bário ainda estão em andamento. 
Para obter os valores do Kd usamos o método de ensaio de batelada por adsorção. Adicionamos diferentes massas conhecidas do solo seco em estufa 
em 24 tubos de Falcon 50 mL. Nestes mesmos tubos acrescentamos 40 mL de Nitrato de chumbo (II) a uma concentração de 250 mg/L. Os recipientes 
foram colocados no agitador rotativo durante 24h. Passado esse período os tubos foram retirados do agitador e centrifugados por 5 min a uma 
velocidade de 2000 rpm. Após a centrifugação, o sobrenadante foi passado para novos tubos e os solos descartados. A partir disto o pH e a 
condutividade elétrica foram medidos, as amostras filtradas e as concentrações de contaminante foram determinadas por meio do Espectrômetro de 
Absorção Atômica. 
A porcentagem de metal adsorvido pelo solo (%A) e a quantidade de soluto sobre o adsorvente em mg/kg (S) foram calculadas através das equações: 
A concentração de chumbo na solução de nitrato de chumbo II por absorção atômica foi 273 mg/L, a concentração do contaminante Pb no sobrenadante 
por absorção atômica foi de 229 mg/L no solo S4 e 219 mg/L no solo S6. A quantidade de Chumbo adsorvida (S) pelo solo S4 foi 2,200 mg/g e pelo S6 foi 
de 2,700 mg/g. 
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Utilizando o programa Mathematica 7.0 , foram feitos gráficos de concentração de equilíbrio versus quantidade adsorvida (C x S) com os valores obtidos 
nos experimentos. O resultado foi otimizado usando uma função best fit, e foram traçadas curvas para diferentes modelos de Kd: linear, Freundlich e 
Langmuir. O objetivo foi definir qual modelo de adsorção se adapta melhor aos dados medidos, e assim determinar o coeficiente de distribuição do 
metal nos solos analisados. A isoterma de Freundlich foi a que melhor descreveu a distribuição do chumbo no solo S4. Os Kd's encontrados foram: 
Linear: 10,53 C 
Freundlich: 358,731 C0, 2838 
Langmuir: (95,4886 C) / (1 + 0,0597 C) 
No solo S6, a isoterma de Freundlich também foi a que melhor descreveu a distribuição do chumbo. Os Kd's encontrados foram: 
Linear: 17,359 C 
Freundlich: 958,094 C0, 212 
Langmuir: (153,107 C) / (1 + 0,048 C) 

14:45 - 15:00 2616 
Avaliação de Desempenho do Protocolo TCP em Centros de Dados 
AUGUSTO TUNDIS FERREIRA 
MIGUEL ELIAS MITRE CAMPISTA / LUIS HENRIQUE MACIEL KOSMALSKI COSTA 

Resumo 

Nos últimos anos, a informática tem sofrido grandes mudanças. Centros de Dados (datacenters) têm sido instalados em larga escala para tratar a 
enorme quantidade de informações traduzidas em bilhões de Gigabytes gerados diariamente. O grande desafio, nesse caso, é oferecer alto desempenho 
e disponibilidade a um baixo custo. 
Um dos problemas para oferecer alto desempenho é a comunicação em um centro de dados já que a comunicação é baseada em comutadores, 
baseados no modelo de redes TCP/IP. Esse modelo se caracteriza por ter vários servidores fazendo múltiplas conexões TCP a um servidor através de um 
comutador que recebe os dados e armazena-os em um buffer. O problema gerado é tal que, à medida que se aumenta o número de servidores, o 
comutador passa a ser mais exigido, chegando ao ponto de consumir todo o buffer, e, por consequência, levando o comutador a descartar pacotes, o 
que pode causar um grande atraso na comunicação [1]. Além disso, o protocolo TCP se baseia na confirmação de recebimento dos pacotes, fazendo os 
servidores que estão transmitindo o dado terem de esperar até receberem a resposta para enviar o próximo bloco de dados ou até que uma 
temporização chegue ao fim. 
Uma das soluções apresentadas é o protocolo DCTCP [2], que modifica o protocolo TCP para, a partir do bit do método de Notificação Explícita de 
Congestionamento (NEC), realizar uma diminuição na janela de forma proporcional ao congestionamento para prover uma resposta rápida para os 
servidores em centros de dados, resolvendo os problemas de buffer e de temporização.  
O método (NEC) é compatível com vários modelos de comutadores, o que facilita a instalação do protocolo. Isso motivou a escolha do DCTCP em 
detrimento ao ICTCP [3], pois o ICTCP propõe modificar parâmetros do TCP em todas as máquinas clientes, além de restringir a solução à quantidade de 
pacotes a ser enviada ao comutador, não resolvendo o problema da temporização.  
Este trabalho tem como objetivo instalar o protocolo DCTCP e avaliar o desempenho deste protocolo para um tráfego semelhante ao de um centro de 
dados. Será utilizado o “Network Simulator” - ferramenta capaz de simular diversos ambientes de rede – para que se obtenha valores para banda 
passante utilizada e fila de encaminhamento de pacotes para os tráfegos TCP e DCTCP a fim de comparação. Espera-se comprovar a eficiência do DCTCP 
em relação ao TCP em um ambiente de testes controlado. 
Referências: 
[1] Chen,Y., Griffith,R., Zats, D., Joseph, A.D. e Katz, D. – “Understanding TCP Incast and Its Implications for Big Data Workloads”. Visto em: 
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http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2012/EECS-2012-40.pdf (2012). 
 [2] Alizadeh, M., Greenberg, A., Maltz, D.A., Padhye, J., Patel,P., Prabhakar, B., Sengupta, S. e Sridharan, M. - “Data Center TCP (DCTCP)" – Em 
SIGCOMM, pp 6-74, New Delhi, India. (2010). 
[3] Wu, H., Feng, Z., Guo, C. e Zhang, Y. – “ICTCP: Incast congestion control for TCP in data center networks”. Em Proceedings of the 6th International 
Conference, p. 13. ACM. (2010). 

15:00 - 15:15 3301 
Análise de Performance de Sistemas de Transmissão em Blocos com Estimação prévia de Canal 
DOUGLAS MADALENA MARTINS 
RICARDO MERCHED 

Resumo 

Com o aumento significativo na demanda de altas taxas de transmissão inerentes às modernas arquiteturas de telecomunicações, a pesquisa em 
técnicas eficientes de processamento de sinais digitais se tornou ainda mais relevante. Este aumento exerceu um forte impacto sobre o projeto de 
diversos blocos que constituem o sistema de comunicação, onde sua viabilidade econômica é crucial. Em diversos blocos da camada física de um sistema 
de comunicação, o aumento nas taxas de transmissão se reflete em um aumento da carga computacional necessária para se desempenhar uma 
determinada tarefa, e que por sua vez requer uma tecnologia de hardware cujo custo não consegue acompanhar tal crescimento. A solução mais eficaz 
para estes problemas encontra-se no desenvolvimento de técnicas mais eficientes de processamento de sinais, com o objetivo de encontrar algoritmos 
menos complexos, com melhor qualidade de desempenho, e permitindo um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Neste contexto, 
equalizadores em blocos constituem uma parte fundamental de diversos sistemas de comunicações, sobretudo em aplicações de transmissão em banda 
larga, onde a interferência entre símbolos é um problema crítico. 
Enquanto novas técnicas buscam uma diminuição na taxa de erro de bits mantendo uma redundância reduzida para a eliminação da interferência entre 
os blocos recebidos, o comportamento destes sistemas na literatura normalmente assume que o canal é conhecido de forma exata. 
O objetivo deste estudo é, portanto, observar o comportamento de novas arquiteturas de transmissão em blocos sem memória, dada uma estimação 
previa do canal, com possível otimização da potência dos sinais transmitidos na estimação de canal. 
- Métodos utilizados na Pesquisa: Os métodos utilizados podem ser descritos como (a) busca dos textos correspondentes ao estado da arte em 
transmissões por blocos de dados, bem como a reprodução dos resultados aprendidos através dds artigos associados, por meio de simulações em 
computador. O software utilizado é o Matlab, onde as condições reais de um esquema de transmissão pode ser arquitetado. 
-Resultados Esperados: Esperamos que a simulações realizadas revelem um comportamento diferente daquele normalmente obtido nas referências 
utilizadas, dado que a formulação do problema de estimação do canal em questão será feita conjuntamente com a estimação de símbolos, e atraves de 
novas estruturas propostas. 
- Análise Crítica: Os resultados deste trabalho servirão como base de novos valores de benchmark para o projeto ótimo de equalizadores em blocos com 
introdução de redundâncias, mais próximos daqueles encontrados na vida real, auxiliando assim nas direções reais de pesquisa dentro desta área. 

15:15 - 15:30 3837 

Novas Tecnologias na Recuperação dos Dados, Configuração de Parâmetros e Armazenamento do 
Conhecimento dos Sistemas Glance. 
LUIZ FERNANDO C. PARODI DE FRIAS 
CARMEN LUCIA LODI MAIDANTCHIK 

Resumo 
Em 2010 no CERN, o experimento LHC (Large Hadron Collider) realizou continuamente colisões com energias de 7 TeV e com íons pesados, gerando 
assim uma quantidade enorme de dados. O sistema Glance, desenvolvido pela colaboração internacional entre a UFRJ e o detector ATLAS do CERN, é a 

http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2012/EECS-2012-40.pdf
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plataforma de recuperação de dados de 14 sistemas do grupo ATLAS Management. Tais aplicações computacionais utilizam tecnologia Web, onde a 
recuperação dos dados do servidor é feita no cliente através da linguagem JavaScript. Como existem funções comuns nos sistemas, o trabalho do 
bolsista foi especificar e implementar uma biblioteca única para compartilhar um conjunto de rotinas e padroes. A biblioteca JavaScript, denominada 
Glance.js, facilita o desenvolvimento de novas aplicações, minimiza esforcos de manutenção do código e apóia os testes das diferentes opções 
apresentadas. 
Ao abrir uma página, a biblioteca carrega automaticamente de um arquivo de configuração os parâmetros necessários para a integração com o Glance, 
como as colunas e os operadores necessários para a busca no banco de dados. Esse procedimento, assim como todos os pedidos feitos ao servidor por 
parte da biblioteca, são feitos sem carregar uma nova página, pelo uso da tecnologia AJAX. Estes pedidos são monitorados de acordo com alguns 
parâmetros, como tempo máximo de resposta. 
A biblioteca Glance,js foi utilizada para implementar o sistema Analysis Papers, que apóia o processo de elaboração, rastreamento e aprovação de um 
artigo cientifico do experimento ATLAS. Este software apresenta todas as etapas de preparação de um artigo e promove a comunicação entre os 
pesquisadores responsáveis pela publicacao. Outra atividade do aluno foi implementar novas funcionalidades e extender o codigo existente deste 
sistema. A interface de administração permite que os usuários especialistas (com privilégios especiais) possam enviar notificações e mudar seus 
parâmetros, tais como o assunto e o texto da mensagem. 
A experiência adquirida no desenvolvimento do software para o ATLAS permitiu especificar um ambiente que reúne diferentes informações relacionadas 
a um sistema computacional, tais como emails, apresentações, documentos, requisitos, etc. O projeto denominado Aware apoiará a construção de todo 
o conhecimento envolvido no desenvolvimento de um software, registrando decisões, regras, privilégios e soluções tecnológicas. 
As interfaces web foram feitas em linguagem de marcação (HTML), folhas de estilo (CSS) e linguagem JavaScript. Já os dados são recuperados pelo 
Glance fazendo pedidos a um banco de dados Oracle e a inseridos por CGI's implementadas em linguagem Python. Todos os sistemas mencionados 
estão instalados no servidor Web do CERN. 

15:30 - 15:45 3811 
Um Sistema Multiagente para Controle de Carga 
LEONARDO PAIS CARDOSO 
OTTO CARLOS MUNIZ BANDEIRA DUARTE 

Resumo 

Pesquisadores buscam soluções para aperfeiçoar a Internet. No entanto, essas soluções exigem condições reais para realizar testes de larga escala, o que 
nem sempre é possível. Com o intuito de validar as propostas de Internet do Futuro, o Grupo de Teleinformática e Automação (GTA) propõe uma rede 
de testes interuniversitária [1], um projeto pioneiro no Brasil que reúne universidades brasileiras e europeias e emprega ferramentas de virtualização. 
O OpenFlow e o Xen, ferramentas de virtualização utilizadas, permitem o isolamento entre a rede de testes e a rede de produção e usam elementos 
encaminhadores de pacotes [2,3]. Contudo, não há inteligência nos elementos, sendo necessário utilizar soluções autônomas escaláveis para a gerência 
da rede sem intervenção humana. Essa autonomia é obtida por meio de multiagentes, softwares transparentes para o usuário, capazes de monitorar 
dispositivos, trocar informações entre si e agir com base nos dados coletados. 
Este trabalho propõe uma solução multiagente capaz de monitorar o número de pacotes de cada elemento e migrar um fluxo para outro caminho, 
considerando a capacidade de cada enlace e o número de saltos entre os nós. Os agentes detectam o número de pacotes perdidos por cada elemento e 
se comunicam. Se esse número estiver crescendo e for o mais relevante dentre os existentes, o agente orquestra a migração do fluxo com a maior 
quantidade de pacotes daquele elemento. Essa migração considera a capacidade de cada enlace e migra apenas para um caminho que possua 
capacidade para receber o fluxo, além de considerar os menores caminhos que possibilitem essa migração. A eficácia da solução é testada na rede de 
testes interuniversitária. 
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O trabalho será desenvolvido no GTA, dando continuidade ao trabalho já desenvolvido pelo aluno [4]. 
[1] Mattos, D.M.F., Mauricio, L.H., Cardoso, L.P., Alvarenga, I.D, Ferraz, L.H.G. e Duarte, O.C.M.B. - Uma Rede de Testes Interuniversitária com Técnicas 
de Virtualização Híbridas,Salão de Ferramentas do XXX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC, Ouro Preto, MG, 
Brasil, maio 2012. 
[2] McKeown, N., Anderson, T., Balakrishnan, H., Parulkar, G., Peterson, L., Rexford, J., Shenker, S., e Turner, J. - Openflow: Enabling innovation in campus 
networks. ACM SIGCOMM Computer Communication, março 2008. 
[3] Mattos, D.M.F., Fernandes, N.C., e Duarte, O.C.M.B. - XenFlow: Um Sistema de Processamento de Fluxos Robusto e Eficiente para Migração em Redes 
Virtuais, XXIX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC, Campo Grande, MS, Brasil, maio 2011. 
[4] Mattos, D.M.F., Fernandes, N.C., da Costa, V.T, Cardoso, L.P., Campista, M.E.M., Costa, L.H.M.K., e Duarte, O.C.M.B. - OMNI: OpenFlow MaNagement 
Infrastructure, 2nd IFIP International Conference Network of the Future - NoF, Paris, França, novembro 2011. 

15:45 - 16:00 3490 
Um sistema de gerenciamento e compartilhamento de recursos entre redes virtuais OpenFlow 
VICTOR TORRES DA COSTA 
LUIS HENRIQUE MACIEL KOSMALSKI COSTA 

Resumo 

Atualmente as redes OpenFlow estão se popularizando como uma forma de implementação de redes definidas por software (Software-defined 
Networks - SDN). O OpenFlow é uma plataforma de rede com código aberto que permite ao administrador controlar diretamente como os pacotes são 
encaminhados, e assim a construção de um núcleo programável de rede, dando, assim, amplo suporte à inovação. 
Em uma rede OpenFlow, o plano de controle é executado em um controlador centralizado, que pode ser um executado até em um computador pessoal, 
o qual se comunica com os comutadores OpenFlow, que formam o plano de dados. O controlador gerencia a rede e é responsável por tratar diferentes 
eventos, como a chegada de um pacote sem um fluxo (caminho) pré-definido na rede. Em um controlador OpenFlow, aplicações feitas pelo usuário, 
como de gerência de rede, executam e têm acesso aos comutadores na rede. 
Para permitir a criação de redes virtuais isoladas em um mesmo meio físico, ou seja, criar diversas redes em paralelo, cada uma com seu controlador, 
utiliza-se a ferramenta FlowVisor. O FlowVisor atua como um proxy transparente entre os comutadores OpenFlow e os controladores, reescrevendo 
mensagens trocadas entre eles de modo a respeitar o que foi permitido/configurado para cada rede virtual. Nesse sentido, uma rede virtual é 
especificada através de diferentes ações, como por exemplo, aceitar ou rejeitar pacotes com determinado endereço IP da fonte, endereço MAC de 
destino ou mesmo pacotes entrando por uma determinada porta do comutador. 
Neste trabalho foi desenvolvido um sistema de particionamento dinâmico de redes físicas em múltiplas redes virtuais, garantindo três tipos de recursos 
para cada rede virtual: banda passante em cada comutador, memória utilizada em cada comutador, e capacidade de processamento utilizada em cada 
comutador. Para este fim, foi realizado um estudo comparativo entre diversas estratégias/mecanismos de compartilhamento de recursos, levando em 
conta a dificuldade de implementação e eficácia para cada tipo de recurso, com ênfase no isolamento dos recursos entre redes virtuais. 
O sistema proposto permite a definição e configuração de redes virtuais em tempo de execução. Os serviços para criação e gerenciamento das redes 
virtuais propostos são disponibilizados através de um web service, acessíveis através da interface web desenvolvida. Essa interface organiza e apresenta 
informações da rede, como por exemplo, a topologia da redes física e virtuais, e os fluxos definidos (e suas características). O sistema proposto monitora 
a aderência da rede virtual aos recursos configurados, em cada um dos comutadores OpenFlow, liberando e restringindo o uso dos recursos, através do 
FlowVisor, de acordo com as demandas das redes virtuais. 
Para avaliar o funcionamento do sistema foram realizados testes de criação de múltiplas redes virtuais com diferentes definições, verificando-se a 
integridade do serviço quando diferentes tipos de tráfego estão presentes. 
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16:00 - 16:15 2159 
Sistema SUPPORT de Gerencia de Requisitos dos Usuarios do Experimento ATLAS 
LAURA DE OLIVEIRA FERNANDES MORAES 
FERNANDO MARROQUIM LEAO DE ALMEIDA JUNIOR / CARMEN LUCIA LODI MAIDANTCHIK 

Resumo 

O projeto de iniciação científica da bolsista está sendo realizado no contexto da colaboração internacional entre a UFRJ e o CERN. O objetivo do trabalho 
consiste na especificação, projeto e desenvolvimento de uma ferramenta Web cujo foco seja auxiliar o usuário nas atividades corriqueiras ao se utilizar 
um sistema Web e onde o mesmo possa sanar suas dúvidas mais comuns. Este projeto também visa a melhorar o procedimento de comunicação entre 
usuário e desenvolvedor ao proporcionar uma ferramenta onde os usuários possam comunicar erros, dúvidas e melhorias durante a utilização do 
sistema. 
Em 2005, a equipe de software do projeto desenvolveu a plataforma Glance para recuperação, inserção e transformação de grandes volumes de dados. 
O Glance funciona como uma camada intermediária, separando o usuário das particularidades de cada repositório. A partir deste novo paradigma, 
diversos sistemas de apoio à gerência do experimento ATLAS puderam ser desenvolvidos utilizando o Glance como a ferramenta principal de 
manipulação de dados. Atualmente, a equipe mantém 14 principais sistemas responsáveis por gerenciar mais de 3000 colaboradores, 170 institutos, 
120.000 equipamentos e 500 artigos e teses. 
Devido à longevidade do experimento, cuja operação se realizará de 10 a 15 anos, e a constante alteração dos membros dos Comitês administradores do 
ATLAS, os requisitos dos sistemas desenvolvidos estão em contínua evolução. Ainda, a rotatividade de colaboradores é alta, o que significa que sempre 
há novos colaboradores utilizando os sistemas. Além disso, o registro e a monitoração das atividades atribuídas à equipe de desenvolvimento é um dado 
importante para que a mesma possa identificar quais áreas possuem mais requisições e necessitam mais atenção. 
Este projeto se propõe a criar um sistema de modo que o usuário possa acompanhar o andamento de seus pedidos ou dúvidas feitos à equipe de 
desenvolvimento. Para tanto, o sistema deve exibir uma lista das funcionalidades existentes, as ações que o usuário pode realizar, as permissões de 
acesso, as regras que determinam como tais ações são processadas seguindo os regulamentos internos do ATLAS e as dúvidas mais comuns. É 
importante o estabelecimento de um meio de comunicação eficiente entre desenvolvedores e usuários para informá-los em qual estado se encontra o 
andamento do pedido e o prazo para terminá-lo, além de registrar toda e qualquer comunicação. Indicadores, sumários e relatórios gerenciais também 
devem ser gerados para acompanhamento do projeto. 
O sistema está hospedado no servidor web do CERN, um servidor Apache com o sistema operacional Scientific Linux CERN 5 (SLC5). O framework Django 
foi escolhido para o módulo principal do sistema, que visa a separar a lógica do negócio da apresentação. A linguagem CSS será utilizada para a 
configuração do site em relação ao estilo e o modelo de execução AJAX será empregado para interpretar as solicitações assíncronas, reunindo 
tecnologias como JavaScript e XML. 

16:15 - 16:30 3205 

Utilizando o Método de Monte Carlo para Apoiar a Análise do Impacto do Tamanho do Efeito na 
Agregação de Estudos Experimentais em Engenharia de Software. 
VICTOR TEIXEIRA RODRIGUES 
GUILHERME HORTA TRAVASSOS / BRENO BERNARD NICOLAU DE FRANÇA 

Resumo 

A experimentação em Engenharia de Software tem evoluído nas ultimas décadas. Uma grande quantidade de estudos tem sido realizada em campo com 
resultados que precisam ser combinados para aumentar a confiança nos comportamentos observados e, com isso, apresentar evidencias que levem a 
descrição de teorias e modelos adequados aos processos e produtos de software[1]. Entretanto, frequentemente nos deparamos com uma dificuldade 
relacionada à pequena quantidade de participantes disponíveis para os estudos, pouca quantidade de estudos que podem ser agregados e ainda alguma 
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dificuldade para definir a homogeneidade entre esses estudos. 
Considerando que decisões devem, sempre que possível, ser tomadas com base em evidência[2], as questões apresentadas anteriormente dificultam, 
em alguns casos impossibilitam, garantir a eficácia das abordagens convencionais (: Weighted Mean Difference, Parametric Response Ratio, Non-
Parametric Response Ratio e Vote Counting)[3] para realizar esta agregação. 
Neste sentido, uma série de experimentos tem sido executada visando observar, dentro do conjunto conhecido de abordagens, qual poderia ser a mais 
adequada para apoiar a agregação de estudos em engenharia de software, de forma a elevar a confiança nas evidências reveladas a partir do aumento 
da potência do teste estatístico. 
Assim, o presente trabalho está relacionado com o apoio a repetição do estudo realizado por Dieste et. Al.[4] e a comparação dos resultados. Desta 
forma, um conjunto de procedimentos e algoritmos, visando a geração de massa de dados que atendam as premissas de cada uma das abordagens e 
sejam compatíveis com resultados normalmente encontrados em estudos de Engenharia de Software, foram construídos. Os dados são gerados por 
programa especificamente construído para este fim em linguagem C, ambiente MS Windows, que implementa o Método de Monte Carlo para geração 
da massa de dados. Os resultados obtidos até o momento indicam que as características dos estudos a serem agregados influenciam a abordagem a ser 
utilizada. Entretanto, para se obter alto nível de confiança, ao contrário de outras áreas de ciência, é necessário considerar um maior número de 
estudos. 
Referências: 
[1] Travassos, G. H., Santos, P. M., Mian, P. G., Dias Neto, A. C., Biolchini J., (2008). An environment to support large scale experimentation in software 
engineering. Proc. 13th IEEE ICECCS, pp. 193-202. 
[2] Kitchenham, B. A., Dyba, T., Jørgensen, M. 2004. Evidence-Based Software Engineering. In Proceedings of the 26th International Conference on 
Software Engineering (May 23-28) p.273-281 
[3] Hedges, L.; Olkin, I.; 1985; Statistical methods for meta-analysis. 
Academic Press. 
[4] Dieste, Oscar; Fernandez, Enrique; Martinez, Ramon Garcia; Juristo, Natalia; , Comparative analysis of meta-analysis methods: When to use which?, 
Evaluation & Assessment in Software Engineering (EASE 2011), 15th Annual Conference on , vol., no., pp.36-45, 11-12 April 2011 doi: 
10.1049/ic.2011.0005 
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Sessões Técnicas – Apresentações Orais – 05/10/2012 

 

05/10/2012 Sala A-201 

Sessão: Energias Renováveis 

08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Suzana Gueiros Teixeira 
                              Maria Cascao Ferreira De Almeida  
                              Jose Carlos Costa Da Silva Pinto 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 4079 
Estudo de Movimentos Ressonantes de Coluna D'água em Moonpool (OWC) 
BRUNO NOGUEIRA MACHADO / HÉLIO BAILLY GUIMARÃES 
ANTONIO CARLOS FERNANDES 

Resumo 

O presente trabalho consiste no estudo da elevação interna de uma coluna d'água ressonante (OWC) sob o efeito de um campo de ondas incidente. 
A oscilação de coluna d'água é um assunto de forte interesse no âmbito da pesquisa brasileira contemporânea uma vez que têm aplicação tanto para a 
exploração Offshore quando na geração de energia limpa/renovável. 
A primeira aplicação se dá pela conversão da energia mecânica, na qual o corpo é submetido a ação das ondas, para a energia elétrica. Dispositivos tipo 
OWC (oscillating water column) já operam no mundo, com destaque para o instalado na ilha do Pico, no arquipélago dos Açores, que fora projetado para 
produzir cerca de 400 KW, com uma produção elétrica anual de 0,5 GW.h. 
A segunda aplicação é apresentada pelo autor Edilson Alves e Silva em seu projeto final de curso Coluna de Água Ressonante (CAR) aplicada ao Controle 
de Movimentos de Unidades FPSO, no qual o autor propõe o uso de colunas ressonantes d'água com período natural sintonizado ao da plataforma a fim 
de gerar uma força/momento que minimize as ações ambientais. 
Em ambos os estudos é notório a falta de um modelo numérico confiável para o estudo das colunas d'água. A dificuldade do estudo se da pela geometria 
dos modelos (paredes finas) e também pelo fato de que a teoria linear de ondas baseada na teoria potencial (solução da equação de Laplace pela função 
potencial) falha em situações ressonante, quando os efeitos viscosos são fundamentais. 
Os autores X.B.Chen, A.C.Fernandes e E.A.Silva no trabalho Resonant Motions of Water Column in a Moonpool publicado na IWAO 2009, propõem um 
método numérico para o estudo das colunas d'água (Multi-Domain Boundary Element Method). No entanto este trabalho carece de uma comparação 
com resultados em laboratório e parece ser pouco prática com sua aplicação limitada a certas características geométricas da coluna d'água o que não 
soluciona, por exemplo, os problemas enfrentados pelos autores Silva e Eleandro em seus projetos de final de curso supracitados. 
No presente trabalho foi desenvolvido um método de análise numérica utilizando o software comercial WAMIT no qual é possível estudar os 
movimentos de coluna d'água por meio da teoria potencial em um fluido perfeito. O método foi testado por meio de comparações a resultados em 
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laboratório com modelos em escala reduzida. 
O método aqui proposto é simples, rápido, preciso e acurado. Alem de atender as diversas aplicações, não havendo limites para as características 
geométricas dos modelos de coluna d'água. Este ainda permite a aplicação de um fator de correção para os períodos de ressonância, contornando o 
limite da aplicação da teoria potencial. Estes coeficientes podem ser determinados via testes de modelos ou CFD, assim é possível gerar resultados 
computacionais muito similares aos encontrados nos modelos físicos. 

8:45 - 9:00 391 
Otimização da Síntese de Biodiesel com Catalisadores Alcalinos Homogêneo e Heterogêneo 
HILENIO SILVA MONTEIRO / CAMILLA FERNANDES SOARES DE MOURA / LUCAS DA PAZ NOGUEIRA BRANCO 
 RAFAELA DA CONCEICAO NASCIMENTO / MARIA JOSE DE OLIVEIRA C GUIMARAES / PETER RUDOLF SEIDL 

Resumo 

O biodiesel é um combustível proveniente de fontes renováveis, tais como mamona, soja, palma, girassol, babaçu e até mesmo óleos e gorduras 
residuais. Sua produção atrai crescente atenção devido às diversas vantagens como boa lubricidade, alta eficiência de combustão, maior ponto de fulgor 
e baixos teores de enxofre e aromáticos. A principal rota de obtenção do biodiesel é através da transesterificação de triglicerídeos utilizando um álcool 
de cadeia curta e um catalisador. No presente trabalho foi produzido um biodiesel a partir de óleo de soja, metanol e diferentes catalisadores alcalinos. 
Foi realizado um planejamento de experimentos utilizando dois catalisadores: Hidróxido de Potássio (catálise homogênea) e Carbonato de Potássio 
(catálise heterogênea). As variáveis utilizadas foram tempo, temperatura, concentração de catalisador e razão óleo/álcool. O excesso de metanol foi 
removido e o produto final foi seco com Na2SO4, filtrado e armazenado em frasco âmbar contendo N2 gasoso. 
Apesar da síntese homogênea ser realizada em menor tempo, o produto bruto encontrava-se mais emulsionado, tornando as etapas de lavagem e 
neutralização mais complexas. Em relação ao catalisador heterogêneo observou-se que algumas sínteses apresentaram contaminação no produto final 
analisando-se os espectros de Infravermelho (FTIR), através da região de 3700-3600 cm-1, correspondente ao estiramento da ligação OH.  
Analisando a região de deformação angular assimétrica CH3, nota-se que não houve conversão completa em éster metílico de duas amostras obtidas 
com catalisador heterogêneo, uma vez que estas apresentaram comportamentos similares ao óleo de soja. Utilizando esta mesma região nas sínteses 
com catálise homogênea todas as amostras analisadas por FTIR mostraram alta conversão em éster metílico pela ausência de triglicerídeo nestas 
amostras. As conversões obtidas experimentalmente foram na faixa de 80 a 92% sendo a temperatura a variável que menos influenciou nos resultados. 
As melhores condições reacionais foram obtidas no ponto central, os maiores rendimentos foram obtidos com menor tempo e concentração de 
catalisador. 
Nas duas catálises os produtos finais obtidos não mostraram presença de sabão observando-se a região de 1550-1600 cm-1 que corresponde a 
deformação axial assimétrica do íon carboxilato no Infravermelho. 
Na catálise heterogênea o produto das reações teve as etapas de neutralização e separação mais rápidas, contudo apresentou uma maior discrepância 
nas conversões do triglicerídeo em éster metílico. Na catálise heterogênea todas as variáveis reacionais tiveram alguma influência sobre as conversões 
obtidas, sendo a menor conversão abaixo de 50%. A variável razão molar triglicerídeo/álcool teve maior influência sobre a conversão do biodiesel 
elevando-a para valores próximos a 100%. 

9:00 - 9:15 2045 
Instrumentação de um sistema fotovoltaico auto-ilhado 
MARCOS PAULO OLIVEIRA SILVA 
MAURICIO AREDES / MAMOUR SOP NDIAYE / MAURO SANDRO DOS REIS 

Resumo 
O aumento das fontes de energia renováveis e intermitentes na matriz energética, associado com as diversas metodologias de geração distribuída, tem 
exigido novas estratégias para a operação e o controle do sistema elétrico visando manter a confiabilidade, o desempenho, a qualidade e a segurança do 
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mesmo. Os desafios encontrados na integração dessas fontes renováveis diante das normas, procedimentos, legislações e restrições ambientais estão 
cada vez mais acentuados com a proliferação das múltiplas técnicas de geração distribuída. 
Por um lado, sabe-se que a rede de distribuição não é projetada para suportar grandes gerações de energia. Torna-se então necessário pesquisar e 
propor mecanismos que possibilitam o aumento da segurança e da disponibilidade dos sistemas interconectados. Os problemas relacionados aos 
ilhamentos também devem ser detectados e tratados com medidas apropriadas. 
Por outro lado, a utilização das tecnologias envolvendo a eletrônica de potência tem sido bastante proveitosa na integração das fontes fotovoltaicas 
tanto para sistemas conectados com a rede quanto para os sistemas isolados. Os crescentes avanços obtidos com a tecnologia dos semicondutores 
permitiram o desenvolvimento de várias topologias voltadas para aplicações fotovoltaicas. 
Este trabalho propõe um sistema de instrumentação para um sistema fotovoltaico híbrido auto ilhado, podendo tanto ser conectado na rede como 
alimentar cargas isoladas (ou ambas). Por ser auto ilhado, este sistema apresenta a principal vantagem de nunca cessar a geração fotovoltaica, mesmo 
quando acorrem ilhamentos. 
O sistema de instrumentação que está sendo implementado possibilitará o sensoriamento e medição de todas as grandezas elétricas necessárias para 
um conversor Back -To - Back. Serão necessários 18 PWMs (sendo 12 do lado da rede e 6 do lado da carga) para os circuitos de disparo. Será necessária 
ainda a conexão e sincronização de dois processadores digitais de sinais (DSPs) para atender todos estes números de PWMs. 

9:15 - 9:30 564 

Desenvolvimento de Modelos Digitais de Parques Eólicos para Estudos de Transitórios Eletromagnéticos e 
de Qualidade de Energia 
MÔNICA ANDRADE PORTELLA DE ARAÚJO 
ROBSON FRANCISCO DA SILVA DIAS 

Resumo 

Hoje em dia a necessidade produção de energia elétrica está cada dia maior, por isso, é cada vez mais usual a utilização de fontes alternativas de 
energia. Dentre as fontes de energia alternativas disponíveis, a energia eólica aparece como a de maior potencial no Brasil, totalizando mais 140 GW de 
potencial eólico. 
Para a conexão de grandes parques eólicos no Sistema Interligado Nacional (SIN), o Operador Nacional do Sistema (ONS) exige diversos estudos que 
demonstrem que o acesso desses parques ao SIN não comprometerá a operação do sistema. Dois desses estudos são os de análise de transitórios e os 
de qualidade de energia. Esses tipos de estudos exigem modelos precisos em uma ampla faixa de frequência e, ainda, modelos detalhados no domínio 
do tempo, em que os modelos dos conversores, normalmente utilizados para conexão do aerogerador à rede, sejam considerados, bem como, os 
modelos dos cabos subterrâneos. 
No entanto, não existe modelos digitais com tal grau de detalhamento e abrangência para parques eólicos. Atualmente, parte desses estudos é feita 
considerando os aerogeradores como injeções de corrente na rede, sem levar em consideração aspectos importantes como o modelo dos conversores, 
juntamente com seus controles, e os modelos dos cabos subterrâneos. 
O objetivo desse trabalho é desenvolver modelos digitais de fazendas eólicas de grande no domínio do tempo em programas de Análises de Transitórios, 
nomeadamente, no ambiente de simulação PSCAD/EMTDC. Esses modelos levam incluem os modelos dos conversores de eletrônica de potência e os 
modelos de cabos subterrâneos, além do tipo de aerogerador como, por exemplo, DFIG (Doubly Fed Induction Generator) e Gerador Síncrono de Imãs 
Permanentes. 
A principal contribuição desse trabalho é disponibilizar modelos digitais generalizados de fazendas eólicas para análise de transitórios e de qualidade de 
energia, que podem ser utilizados para estudos para conexão de parque eólicos ao SIN. Uma das conclusões imediatas desse trabalho é que os modelos 
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baseados em injeções de correntes, na frequência fundamental, não são suficientemente precisos para aqueles tipos de estudos. 
Referências: 
[1] N. Mohan, T. M. Underland, W. P. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, 2nd Ed, 1995. 
[2] H. Akaqi, E. H. Watanabe, M. Aredes, Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning, Wiley - IEEE Press, 2007. 
[3] Operador Nacional do Sistema, Procedimentos de Redes, 2009. Disponível em: www.ons.com.br 
[4] R. D. Rangel, J. C. R. Ferraz, S. Gomes Jr., R. M. Henriques, Modelagem de Geração Eólica em Progrmas de Fluxo de Potência e de Análise de 
Estabilidade Eletromecânica, XVIII SNPTEE, Curitiba-PR, 2005. 
[5] Malekian, K.; Shirvani, A.; Schmidt, U.; Schufft, W.; , Detailed modeling of wind power plants incorporating variable-speed Synchronous Generator, 
Electrical Power & Energy Conference (EPEC), 2009 IEEE , vol., no., pp.1-6, 22-23 Oct. 2009 

9:30 - 9:45 1839 
Obtenção e Caracterização por Análise Térmica de Misturas de diesel-biodiesel 
MARCELA DE MIRANDA BARBOSA MOURA / LAÍS BERNARDO DANTAS 
CHEILA GONCALVES MOTHE / MICHELLE GONCALVES MOTHE 

Resumo 

O óleo diesel tem uma função essencial na economia industrial do nosso país. O diesel é o principal combustível utilizado em caminhões, ônibus, 
locomotivas, geradores, equipamentos rurais, etc. Cada vez mais é maior a demanda de combustíveis diesel e, consequentemente, a busca por novas 
fontes de energia sustentáveis. O biodiesel foi introduzido na matriz energética brasileira com o objetivo de diminuir essa dependência com o diesel 
derivado do petróleo e trazer melhorias tanto no aspecto ambiental quanto no sócio econômico. A ANP estabeleceu em cinco por cento, em volume, o 
percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel, a partir de 1º de janeiro de 2010 (Lei 11.097) e a tendência é que essa proporção vá 
aumentando com o tempo. No entanto, para ser introduzido na matriz energética o combustível deve seguir algumas especificações. Neste trabalho foi 
sintetizado biodiesel a partir das reações de transesterificação de óleos de soja, de peixe e de óleos residuais. Utilizou-se catalisador básico e o etanol foi 
o álcool escolhido como agente transesterificante. Foram realizadas as misturas de 5% a 50% de biodiesel no diesel comercial. As amostras obtidas têm 
sido analisadas pelas técnicas de Termogravimetria (TG), Termogravimetria Derivada (DTG) e Análise Térmica Diferencial (DTA) de forma a estudar a 
estabilidade térmica e a influência do teor de biodiesel na qualidade das misturas diesel-biodiesel. As análises de TG, DTG e DTA mostraram que para as 
misturas de diesel (comercial) - biodiesel de soja, até a proporção de 20%, um perfil térmico para as amostras foi semelhante ao diesel. Entretanto acima 
desta concentração, observou-se uma modificação nos estágios de decomposição, aumentando os valores das temperaturas, ou seja, a presença de 
materiais de massa molar mais elevada os quais poderão ser nocivos ao motor durante processo de combustão. 

05/10/2012 Sala A-202 

Sessão: Computação e Tecnologias da Informação 
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                              Sergio Lima Netto 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 3157 
Técnicas de Programação em GPU Aplicadas à Renderização de Modelos com Várias Texturas 
VITOR DE ANDRADE 
RICARDO GUERRA MARROQUIM 

Resumo 

O projeto desenvolvido consiste em uma parceria entre a UFRJ e o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), no Rio de Janeiro, onde está sendo 
realizada a digitalização de uma peça histórica em processo de restauração, a luneta meridiana Bamberg, com o auxílio de um scanner 3D, de forma com 
que se obtenham réplicas virtuais com a finalidade de aprendizado e visualização. Estas réplicas serão utilizadas para se fazer o treinamento de novos 
especialistas em manutenção e restauro de instrumentos científicos, além de disponibilizar para visualização no museu uma réplica fotorrealista da 
luneta em seu contexto e utilização originais. 
De forma a se obter uma reprodução fiel da peça, diversas fotos em alta resolução deveriam ser tiradas e projetadas no modelo 3D. Entretanto, a 
montagem destas projeções não era uma tarefa simples, uma vez que cada parte da peça era representada em diversas fotos adjacentes e o 
mapeamento deveria ser extremamente preciso para que se obtivesse uma boa reprodução. Além disso, outra complicação era o fato de se ter que 
projetar um número elevado de texturas em um único modelo. 
Para resolver estes desafios, pensou-se no desenvolvimento de um software que fizesse o alinhamento automático das fotos de acordo com a geometria 
da réplica, assim como o alinhamento entre as fotos que vão sendo projetadas no modelo. A este software foi dado o nome Photojibe. O projeto 
desenvolvido durante a iniciação científica consiste principalmente no desenvolvimento deste software e na resolução dos desafios citados. Para isso, 
foram utilizadas as linguagens C/C++, OpenGL, GLSL e QT. 
Inicialmente, com a utilização da biblioteca para interface gráfica QT, desenvolveram-se alguns detalhes relacionados à interface do software, 
implementando-se um menu onde pudessem ser escolhidas as atuais texturas projetadas a serem visualizadas e utilizadas no alinhamento com novas 
texturas. 
Em seguida, para otimizar a renderização do modelo implementou-se a renderização em non-immediate mode, com a utilização de buffers VBO (Vertex 
Buffer Object) e TBO (Texture Buffer Object), de forma com que as informações de coordenadas de vértices dos polígonos e coordenadas de textura 
ficassem armazenados diretamente na GPU. 
Em terceiro lugar, trabalhou-se na resolução do desafio do grande número de texturas a serem visualizadas simultaneamente, utilizando os conceitos de 
renderização em multipassada e off-screen rendering, assim como a atualização dos códigos para a utilização do OpenGL 4. Nesta implementação, foram 
necessários também conhecimentos em programação em GPU com a utilização da GLSL para a programação em shaders. 
Finalmente, iniciou-se o desenvolvimento de um gerenciador de texturas, responsável por centralizar toda a parte de criação e armazenamento de 
texturas em apenas uma classe, aumentando assim, a flexibilidade, clareza e desempenho do software. 

8:45 - 9:00 1634 
Processamento de Vídeo com Alto Desempenho para Transmissão Adaptativa 
JOÃO BERNARDO V. S. DE M. OLIVEIRA 
LAURO LUIS ARMONDI WHATELY / CLAUDIO LUIS DE AMORIM 

Resumo 
Recentemente, aplicações multimídia na Internet adotaram o protocolo HTTP para a transmissão sob demanda de áudio e vídeo digital. Entretanto, as 
variações na largura de banda disponível para diferentes clientes ou durante um longo intervalo para um mesmo cliente, tornam se um desafio para a 
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transmissão HTTP com qualidade. Uma alternativa é utilizar a transmissão HTTP adaptativa. Neste modo, o servidor mantém vários arquivos do mesmo 
vídeo, codificados em diferentes taxas de transmissão e níveis de qualidade. Além disso, o vídeo é repartido em vários segmentos, tipicamente de 
duração de alguns segundos. Um cliente pode solicitar segmentos com taxas de transmissão distintas dependendo das condições encontradas na 
conexão com o servidor. Uma nítida desvantagem do modo adaptativo de transmissão é o custo de codificação do vídeo em várias taxas. O processo de 
codificação com alta qualidade geralmente requer muito tempo de processamento. Quando consideramos situações que requerem muitos vídeos de 
longa duração, o tempo de codificação se torna crítico, pois a codificação de vídeo apenas pode ocupar toda a capacidade de processamento por um 
longo período. 
O objetivo deste trabalho é obter uma solução de alto desempenho para a geração de segmentos prontos para a transmissão adaptativa. 
Para diminuir o tempo de codificação, buscamos uma solução custo-efetiva em software, comparada com a solução baseada em hardware específica 
para a codificação de vídeo. A solução encontrada particiona o vídeo em vários fragmentos e distribui a codificação de cada fragmento entre vários 
servidores de um cluster. O desafio na fragmentação é como dividir o vídeo original de forma que depois da codificação distribuída a sincronização do 
áudio e vídeo possa ser feita de modo correto. 
A solução distribuída separa as codificações de áudio e vídeo. Enquanto o vídeo, que possui o maior tempo de processamento, é dividido em fragmentos 
e distribuídos por vários servidores, o áudio é codificado integralmente em um único servidor. A solução distribuída apresenta tempo de codificação de 
até 10% da solução tradicional para vídeos de 10 minutos. Aumentando o número de fragmentos, e consequentemente de servidores, é possível manter 
constante o tempo de codificação mesmo quando aumentamos a duração do vídeo. 
Estamos pesquisando uma técnica para codificar vídeos, distribuído em vários servidores, que possa atender com alto desempenho à demanda de uma 
transmissão adaptativa. Os resultados preliminares demonstram que a abordagem da codificação distribuída é uma solução eficiente e promissora para 
a geração dos segmentos de uma transmissão adaptativa de vídeo digital. 

9:00 - 9:15 458 
Compressão de Imagens Hiperespectrais usando Transformadas Wavelet e Reticulados Regulares 
LUIZ GUSTAVO CARDOSO TAVARES / JONATHAN NOGUEIRA GOIS 
EDUARDO ANTONIO BARROS DA SILVA /ALESSANDRO JAMES SALVATERRA DUTRA 

Resumo 

As imagens provenientes de dispositivos de sensoriamenteo remoto, como satélites, necessitam de compressão antes de sua transmissão.Como estes 
dispositivos tem capacidade de armazanemento e procesamento limitados é necessário um software de compressão que use o mínimo de recursos 
possíveis. 
As câmeras CCD1 e CCD2 dos satélites as quais o software se aplica possuem muitas bandas. A cada banda é aplicada a transformada wavelet e os 
coeficientes das banda superpostas formam um vetor. Este vetor é quantizado e indexado de forma a pertencer a um codebook conhecido. O processo 
de quantização vetorial necessita de uma busca exaustiva entre os vetores e é muito intensivo computacionalmente. Neste trabalho, usamos codebooks 
baseados em reticulados regulares em dimensões 4, 8 e 16. Para estess reticulados, há algoritmos rápidos para calcular o vetor mais próximo. 
A proposta do trabalho é apresentar a implementação destes algoritmos rápidos em C++, apresentando resultados comparativos com o mesmo software 
que usa busca exaustiva. Analisando o tempo de execução e a estatística relacionada a quantização e codificação são analisados. 
Referências: 
[1] SAMPSON,Demetrios G. 
Lattice Vector Quantization for Image Coding, Thesis Ph.D, Departament 
of Eletronic Systems Engineering of Essex June 1995. 
[2] J.H. Conway and N.J.A. Sloane 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

232 

 

Fast Quantizing and Decoding Algorithms for Lattice Quantizers and 
Codes, IEEE Transactions on Information Theory 
vol. IT-28, N2,1982 
[3] DA SILVA, E. A. B. 
Wavelet Transform for Image Coding Thesis Ph.D, Departament of 
Eletronic Systems Engineering of Essex 
[4] Recommendation for Space Data System Image Data Compression 
CCSDS 122.0-B-1, November 2005, Recommendation Standard, 1ed. 
[5] Patrick Rault and Christine Guillemot 
Indexing Algorithms for Zn , An, Dn and Dn++ Lattice Vector Quantizers 
IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 3, NO. 4, DECEMBER 2001 

9:15 - 9:30 894 
Apoio ao Gerenciamento de Projetos por meio da Análise Visual de Dados de Cenários 
ANDRE RIBEIRO QUEIROZ 
MARCELO SCHOTS DE OLIVEIRA / CLAUDIA MARIA LIMA WERNER 

Resumo 

O gerenciamento de projetos é a disciplina responsável por definir e atingir objetivos, otimizando o uso de recursos (e.g., tempo, dinheiro, pessoas, 
materiais etc.) durante o curso de um projeto (conjunto de atividades com duração finita). Um bom gerenciamento requer habilidades para lidar com 
restrições de prazo, escopo, custos e recursos humanos, dentre outras. Para apoiar estas atividades, existem diversas ferramentas disponíveis no 
mercado; uma delas, que tem sido bastante utilizada, é o Redmine, uma solução gratuita, de código aberto, de arquitetura flexível e customizável. 
Embora estas ferramentas sejam bastante úteis para o gerente de projetos, algumas facilidades essenciais a um bom gerenciamento não são providas de 
maneira intuitiva, o que resulta na necessidade de geração de relatórios extensos, cuja interpretação das informações torna-se uma tarefa complexa. 
Isto dificulta o gerenciamento de projetos, fazendo com que possíveis interpretações errôneas levem ao desperdício de recursos. 
Neste sentido, o presente trabalho visa prover uma abordagem que permita a compreensão do andamento de projetos de software fazendo uso de 
recursos de visualização, a partir dos dados históricos destes projetos. No contexto deste trabalho, optou-se por utilizar os dados providos pela 
ferramenta Redmine, devido às características supracitadas (flexibilidade e customização), além de prover uma API para interação com os dados da 
ferramenta. 
Com este trabalho, espera-se facilitar o gerenciamento de projetos com uma visualização intuitiva dos dados, o que permite: (i) identificar recursos 
sobrecarregados, a fim de redistribuir as tarefas alocadas a eles; (ii) identificar recursos subutilizados, para efetuar possíveis remanejamentos ou 
verificar tarefas atribuíveis aos mesmos de acordo com suas aptidões; (iii) efetuar análises agregadas (tais como o número de tarefas pendentes por 
recurso humano, ou o número de tarefas concluídas por recurso humano), permitindo, assim, estabelecer políticas de premiação e verificar a efetividade 
do planejamento com relação à sua execução. É importante ressaltar que o objetivo deste trabalho é apenas prover, de forma mais intuitiva, as 
informações relacionadas aos projetos, cabendo aos gerentes a tomada de decisão. 

05/10/2012 Sala A-203 

Sessão: Novos Materiais 
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08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Tatiana Faria Pereira 
                              Amaro Gomes Barreto Junior 
                              Marcelo Gomes Miguez 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 3140 
Estudo da Formação de Partículas de Parafina para Encapsulamento de Fármacos 
THIAGO MENEZES DE OLIVEIRA 
MARCIO NELE DE SOUZA / JOSE CARLOS COSTA DA SILVA PINTO / CARLOS ALBERTO CASTOR JUNIOR 

Resumo 

Microencapsulamento é o processo de empacotamento de materiais sólidos, líquidos ou gasosos em cápsulas extremamente pequenas, as quais podem 
liberar o conteúdo de forma controlada e sob condições específicas. Este trabalho objetiva compreender e controlar o processo de formação de 
partículas de parafina para aplicação na área farmacológica. 
A metodologia experimental baseou-se na literatura (CORTESI et al., 2001) por intermédio de um método clássico de preparação de micropartículas em 
um reator de tanque agitado encamisado. A partir desta metodologia, utilizou-se como variáveis de investigação a concentração de solução aquosa de 
um agente surfactante (poli(álcool) vinílico) e um composto inorgânico (persulfato de amônio), além da temperatura e taxa de agitação. Caracterizou-se 
a distribuição de partículas por intermédio dos equipamentos Malvern e um microscópio óptico, para avaliação da morfologia, vinculado ao pacote 
computacional PSDA (SOARES e PINTO, 2006), desenvolvido pelo LMSCP/PEQ/COPPE/UFRJ. 
De acordo com os resultados, constatou-se que as duas variáveis de maior importância são a concentração do agente surfactante e a temperatura do 
meio, as quais influenciam diretamente na forma e escala de tamanho das micropartículas. A velocidade de agitação no sistema influenciou de forma 
mais branda, reduzindo o tamanho médio das micropartículas conforme o aumento da taxa de agitação, devido as altas taxas de cisalhamento no meio 
reacional. 

8:45 - 9:00 422 
Extrusão reativa da mistura pet/pa-6: evidência da formação de copolímero in situ 
ANA LUIZA DA FONSECA CARVALHO 
LUIS CLAUDIO MENDES / PATRICIA SOARES DA COSTA PEREIRA 

Resumo 

Foram processadas misturas de PET/PA-6 (80/20) e PET/PA-6(20/80), além dos polímeros precursores, em mini extrusora monorosca, na faixa de 
temperatura de 220-275ºC, a 60 rpm. As análises de microscopia ótica (MO), termogravimetria (TGA) e calorimetria de varredura diferencial (DSC) foram 
utilizadas para caracterização térmica e avaliação da estrutura de fases das misturas. Através da análise calorimétrica foi observado o deslocamento da 
temperatura de transição vítrea (Tg) dos homopolímeros, que poderia ser atribuído às reações de troca e aminólise no estado fundido. Na mistura 
PET/PA-6 20/80, há evidência de formação do copolímero éster-amida, devido ao aparecimento de um pico adicional na curva de TGA, indicando a 
ocorrência de reações de aminólise e de troca éster-amida. A microscopia ótica induziu a concluir que a matriz da mistura é PA-6, enquanto PET é a fase 
dispersa. Na mistura PET/PA-6 80/20, não foi observado qualquer pico adicional na derivada da curva de TGA, o que poderia indicar que as reações 
citadas ocorreram em extensão insuficiente para mostrar variação na degradação térmica. 

9:00 - 9:15 2371 Reutilização do RCD do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho como agregado em argamassa com 
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finalidade de revestimento e assentamento 
GABRIELLE CHRISTINA DA SILVA CALCADO 
ROMILDO DIAS TOLEDO FILHO / ANA CATARINA JORGE EVANGELISTA / LAIS AMARAL ALVES 

Resumo 

Argamassas são materiais muito utilizados na construção civil em três distintos traços: argamassa típica de concreto com resistência normal, argamassa 
para assentamento de alvenarias e argamassa para revestimento. Esse material é obtido através da mistura de aglomerantes, agregados miúdos e água. 
O progresso da construção civil está acompanhado do crescente consumo de agregados naturais o que gera uma preocupação econômica e ecológica. 
Com a finalidade de amenizar esses impactos ecológicos são realizados estudos que visão a substituição total ou parcial de componentes desses 
materiais por resíduos da construção. Resíduos que não teriam nenhum destino, que gerariam um problema ambiental, apresentam-se como 
integrantes de materiais e voltam ao ciclo produtivo. 
O estudo, que está sendo realizado no Laboratório de Estruturas e Materiais da COPPE, baseia-se na substituição parcial de agregados miúdos por RCD 
(resíduos de construção e demolição) em argamassas sem haver redução da resistência verificada na mistura convencional. Os RCD utilizados são 
provenientes da demolição do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, onde a empresa Britex Soluções Ambientais ganhou a licitação para o 
beneficiamento e retirada do material. A pesquisa será realizada em duas etapas, uma com resíduos cinza e outro vermelho. Estes resíduos virarão 
agregados reciclados que serão utilizados em argamassas de cimento Portland com teor de substituição de 15%, 25% e 50% do agregado natural pelo 
reciclado. 
Para verificar a viabilidade dessa substituição, serão realizados ensaios para analisar as suas propriedades e fazer a comparação com as misturas de 
referência. O estudo consiste nas seguintes etapas: o RCD será moído e será feito ensaio para obter-se a curva granulométrica. Também será feita a 
reologia do material e a moldagem dos corpos de prova que serão utilizados nos ensaios de compressão, tração por compressão diametral, 
permeabilidade (água e gás), absorção capilar, densidade e porosidade total/vazios. 
Esses valores escolhidos para a substituição foram norteados pelas perdas das propriedades e pela limitada disponibilidade no país. Após esses ensaios 
terem sido realizados, serão analisados os resultados obtidos como dito acima e comparados com os de referência, verificando se suas finalidades foram 
atendidas. 
Referências Bibliográficas utilizadas no projeto de pesquisa: 
PEREIRA, R. (2011) - Entulho do HUCFF começa a ser retirado em setembro- http://www.ufrj.br/mostranoticia.php?noticia=12074_Entulho-do-HUCFF-
comeca-a-ser-retirado-em-setembro.html - 30/04/2012 
ALVES, L.A. (2012) - Influência de Agregados Miúdos Reciclados de Argamassas no Comportamento Mecânico de Argamassas de Cimento Portland / Lais 
Amaral Alves - Rio de Janeiro: UFRJ / Escola Politécnica, 2012. Projeto de Graduação - UFRJ / Escola Politécnica / Engenharia Civil, 2012. 
Carasek,H.-Argamassas http://www.abcp.org.br/comunidades/recife3/PDFs/Argamassas_Ibracon.pdf - 30/04/2012 

9:15 - 9:30 331 
Dinâmica Não-Linear de uma Estrutura Bidimensional com Elementos com Memória de Forma  
KLAUS REIS VON HAEHLING LIMA 
MARCELO AMORIM SAVI 

Resumo 

São considerados materiais inteligentes aqueles que realizam um acoplamento entre o campo mecânico e o campo não mecânico. De particular 
interesse, são as ligas com memória de forma (SMAs), que apresentam o chamado acoplamento termomecânico. Devido a isso, tais ligas expõem 
comportamentos altamente notáveis e complexos. Dentre as suas apreciáveis propriedades, o fenômeno da pseudoelasticidade está associado com as 
transformações de fase martensíticas, que como resultado produzem laços de histerese em resposta a ciclos de carregamento específicos. Tal fenômeno 
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é largamente estudado em aplicações envolvendo o amortecimento de vibrações. Com esse intuito, investiga-se aqui um sistema bidimensional, que 
possui elementos de SMA dispostos em duas direções perpendiculares, conectados a uma massa e a uma estrutura base. O objetivo do trabalho é fazer 
um estudo numérico e experimental da resposta não-linear dos elementos com memória de forma, quando a estrutura é submetida a movimento 
vibratório. 

9:30 - 9:45 2709 

Durabilidade de concretos autoadensáveis de alto desempenho com substituição parcial de cimento 
Portland por resíduo de craqueamento catalítico 
ERLON DA SILVA PORTUGAL 
MARCOS MARTINEZ SILVOSO / ETORE FUNCHAL DE FARIA 

Resumo 

No cenário tecnológico atual é cada vez maior a preocupação com o meio ambiente e com o desenvolvimento de alternativas para o aproveitamento de 
resíduos industriais. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta os resultados obtidos para a avaliação da durabilidade de concretos autoadensáveis 
de alto desempenho com substituição parcial de cimento Portland por resíduo de craqueamento catalítico, proveniente de refinarias de petróleo. 
Uma das etapas do processo do refino do petróleo é o craqueamento catalítico. Nesta etapa são utilizados catalisadores de Equilíbrio (E-CAT) que, após 
algumas reutilizações, acabam sendo descartados pela refinaria e ficam sem utilidade caracterizando-se como resíduos. A composição química de tais 
resíduos, basicamente sílica e alumina, fazem deles potenciais materiais pozolânicos, e sua utilização na produção materiais cimentícios, como substituto 
parcial do Cimento Portland tem sido estudada por diferentes pesquisadores nacionais e internacionais. 
Foram utilizados como referência dois concretos autoadensáveis de alto desempenho classes C60 e C90, a partir dos quais foram produzidos concretos 
com substituição parcial do cimento Portland em teores de 5%, 10% e 15% de E-CAT moído de modo a apresentar um dmed=XXX. Os resultados 
mecânicos, previamente obtidos, indicaram que a utilização de tais teores de substituição manteve a resistência mecânica dos concretos de referência. 
Para avaliação da durabilidade dos concretos desenvolvidos foram utilizados os ensaios experimentais de absorção, penetração acelerada de íons 
cloretos e resistência ao ataque de sulfatos. Os resultados obtidos, indicaram que a utilização do E-CAT moído manteve os parâmetros de durabilidade 
dos dois concretos de referência estudados, idicando o potencial de utilização de tal resíduo como material suplementar na produção de concretos. 

05/10/2012 Sala A-204 

Sessão: Petróleo e Gás Natura 

08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Jaciene Jesus Freitas Cardoso 
                              Erika Christina Ashton Nunes Chrisman 
                              Evaristo Chalbaud Biscaia Junior 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 2980 
Preparação e Escoamento de Fluidos Não-Newtonianos 
PAULO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO 
ATILA PANTALEAO SILVA FREIRE / JULIANA BRAGA RODRIGUES LOUREIRO 
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Resumo 

Este estudo visa a modelagem da alteração de ritmos de ativação de neurônios motores encontrados em CPGs (Central Pattern Generators), redes 
neurais responsáveis pela geração de ritmos biológicos; no presente caso, ritmos de locomoção de caminhadas de animais hexápodes. A dinâmica SMER 
(Scheduling by Multiple Edge Reversal), dinâmica distribuída baseada em um multigrafo orientado que garante que unidades distintas requisitem e 
acessem recursos compartilhados sob diferentes demandas de forma exclusiva, é assumida como fundamento principal. 
Para a construção de CPGs artificiais, foi necessário entender o funcionamento básico do neurônio de Hopfield e sua relação com a dinâmica SMER. A 
partir desta relação foi iniciado o estudo de alterações de ritmos em multigrafos sob SMER, e posteriormente a modelagem de redes neurais artificiais 
com arquitetura de CPGs. Esta modelagem foi o maior desafio deste projeto, pois incorreu na identificação de peculiaridades referentes à troca de 
ritmos no multigrafo. Tal foi realizado observando-se dois estados consecutivos da dinâmica SMER no multigrafo: um estado atual, pertencente a um 
ritmo de caminhada, e o próximo estado, pertencente ao novo ritmo (alvo). 
Dominada a modelagem, iniciou-se a aplicação em multigrafos simples, com a finalidade de encontrar e corrigir possíveis erros e conhecer suas 
limitações. Para atingir o objetivo final, a modelagem de CPGs de locomoção, modelou-se os diferentes ritmos de caminhada de um hexápode. Nesta 
modelagem foi identificada a necessidade de um ajuste para gerar orientações que fossem compatíveis com os modelos de caminhada de animais 
observados na natureza. Com esta última alteração, conclui-se um modelo onde é possível simular a caminhada de hexápodes cuja lógica de 
funcionamento pode ser utilizada por robôs de exploração. 

8:45 - 9:00 3183 
Contribuição e restrições do setor de refino no crescimento econômico brasileiro 
MANUELLA FIGUEIREDO GONZALEZ AMOREIRA 
ROSEMARIE BROKER BONE 

Resumo 

Devido à importância fundamental da atividade de refino, este trabalho tem como objetivo analisar a capacidade produtiva atual do parque de refino 
nacional e o peso que este setor possui na economia brasileira, através de uma metodologia empírica, com tratamento estatístico de dados brutos 
obridos junto aos órgãos reguladores (ANP) e órgãos estatísticos (IBGE) e empresas do setor. 
Para se analisar a capacidade produtiva serão avaliados os seguintes aspectos: capacidade (volume) máxima de produção de cada refinaria, fator de 
utilização das refinarias, perfil de produção e perfil da demanda por derivados. Para se analisar a contribuição econômica do setor será avaliado a partir 
da Matriz de Insumo-Produto dentro do Modelo de Leontieff. Ou seja, os encadeamentos para trás e para frente de mudanças na capacidade de 
processamento das refinarias brasileiras nos demais setores produtivos. 
Os resultados obtidos indicam que, em relação à capacidade produtiva, percebe-se que as refinarias brasileiras não são capazes de refinar somente óleo 
nacional (tipo pesado). Sabe-se também que estão operando em capacidade máxima, e que os principais produtos são: óleo diesel, gasolina e óleo 
combustível. Verifica-se uma carência de derivados mais nobres, mas por outro lado, a auto-suficiência em relação ao óleo combustível. Analisando-se o 
valor de produção do setor verifica-se que o refino é umas das principais atividades indústrias da economia brasileira, uma vez que este setor possui 
uma contribuição significativa sobre o valor total de produção nacional. Contudo, seu valor adicionado é dependente da cotação do petróleo e do preço 
do derivado. A conseqüência disso reflete-se na sua contribuição ao PIB, que se torna pouco expressiva, principalmente quando o aumento do preço do 
petróleo não é repassado ao produto final, como nos últimos anos. 
Como conclusão, de uma forma geral pode-se afirmar que apesar de algumas deficiências visíveis, o setor de refino é de extrema importância 
econômica. Porém, é necessário que haja investimentos na ampliação e modernização do parque nacional de refino, ao invés da expansão relativa da 
produção de petróleo, visando a redução da importação de óleo cru, para tornar possível a produção de derivados nobres, muito demandados no país. 

9:00 - 9:15 461 Aplicação do Diagrama de Fontes de Água em uma Refinaria de Petróleo 
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PEDRO FELIPE DOS SANTOS VIOLA DE ARAUJO / LUIZA PESSOA MOREIRA / ENRIQUE VENERE GALLARDO 
FERNANDO LUIZ P PESSOA / EDUARDO MACH QUEIROZ / REINALDO C MIRRE / ANA MEHL / RAFAEL TINI C SAVATTONE RIBEIRO 

Resumo 

As refinarias de petróleo são grandes prejudicadas com a escassez e consequente encarecimento da água por necessitarem de grande quantidade desta 
para seus processos. Além disso, há legislações específicas de descartes de efluentes, o que exige o tratamento destes antes do descarte e gera mais 
custos operacionais. 
Sendo assim, uma alternativa é a prática de reuso de efluentes em outros processos. Possibilitando uma redução da captação da água limpa e dos 
efluentes gerados pelas plantas industriais. 
O Diagrama de Fontes de Água (DFA) é um procedimento algoritmo heurístico que permite a definição de cenários com máximo reuso de operações do 
processo industrial, tendo como meta o consumo mínimo de água de fontes externas. Para a utilização do método DFA são necessárias informações do 
fluxograma hídrico do processo, como a vazão e concentração máxima de entrada e saída dos contaminantes em cada operação deste. 
Para a aplicação do DFA na refinaria foi necessária a consolidação preliminar dos dados desta, visto que poucas informações estavam disponíveis e não 
se tinha conhecimento do seu fluxograma completo. Foi realizado o cálculo do balanço hídrico detalhado dos processos dando foco nas unidades 
consumidoras de água e fontes de efluentes, indiferente da concentração de seus contaminantes. Assim foi possível obter os dados de vazão das 
operações. 
Para preencher as lacunas relativas às composições dos componentes foram realizados balanços de massa dos 9 contaminantes considerados: cálcio, 
sílica, amônia, óleo e graxa, pH, sulfeto, cloreto, cianeto e fenol. 
Com todas as informações das operações da refinaria foi possível a aplicação do DFA utilizando um programa computacional desenvolvido pelo Grupo de 
Integração de Processos Químicos da Escola de Química (UFRJ) para auxiliar nos cálculos. Foram realizados os cálculos levando em consideração um e 
múltiplos componentes para serem apresentados à refinaria. Foram obtidos cenários com até 20,70% de redução de captação de água para o cenário da 
sílica. Para os cenários de multiplos componentes foi obtida uma redução de 16,21% de vazão de água captada para o cenário considerando o cálcio e a 
sílica. Com os resultados será possível a aplicação de correntes com reuso de água na refinaria, reduzindo a captação de água e a geração de efluentes. 

9:15 - 9:30 624 
Influência do cisalhamento na determinação de massa molar em amostras de Poliacrilamida 
HÉLIDA VASQUES PEIXOTO VIEIRA 
CLAUDIA REGINA ELIAS MANSUR/ YURE GOMES DE CARVALHO QUEIROS 

Resumo 

O petróleo é, nos dias de hoje, a fonte de energia mais importante e mais utilizada em todo o mundo. No Brasil são produzidos cerca de 2 milhões de 
barris por dia de petróleo. Naturalmente, a tendência de depletação, isto é, a diminuição de produção de óleo e o aumento da produção de água, dos 
poços segue proporcional ao tempo de vida dos mesmos. Contudo, a demanda energética nacional/mundial faz com que se busquem meios de se 
manter vazão de produção. Um desses artifícios é a utilização de materiais poliméricos, que são os injetados em formulações aquosas com o objetivo de 
carrear o óleo em volumes maiores, aumentando com isso a recuperação de petróleo. 
A poliacrilamida parcialmente hidrolisada é um dos polímeros mais utilizados na indústria do petróleo devido à sua alta massa molar e sua alta 
viscosidade em soluções aquosas. Contudo, a injeção deste polímero no poço e, consequentemente na formação rochosa, apesar de surtir bons 
resultados, não apresenta desempenho estimado aos valores encontrados em laboratório. Credita-se esta queda de eficiência ao cisalhamento do 
material ao longo do caminho, baixando a massa molar e consequentemente a viscosidade, reduzindo, assim, o potencial para o carreamento do óleo. 
O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento de polímeros à base de poliacrilamida, desenvolvendo estudos reológicos para a obtenção de suas 
respectivas massas molares e viscosidades antes e após o cisalhamento, tentando entender seu comportamento dentro dos poços injetores e 
produtores de petróleo 
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Esse estudo foi feito por meio da técnica de viscosimetria em Reômetro RS 600, Haake, equipado com os acessórios de cilindros coaxiais Z10, Z20 e cone-
placa C20 e C35. Para o cisalhamento foram utilizados os agitadores Hamilton Beach da Fann e Ultra-turrax, modelo T25 da IKA. 
As amostras de PAM foram solubilizadas em água salina, contendo NaCl PA na concentração de 1 M. As soluções-mãe de todas as amostras foram 
preparadas em balão volumétrico na concentração de 0,25% (p/v). Dessa solução foram preparadas diluições também em balões volumétricos, com 
auxílio de pipetas volumétricas, nas concentrações 0,20; 015; 0,10 e 0,05% (p/v). As soluções-mãe foram também cisalhadas a 10.000 rpm, sendo 
posteriormente diluídas para as mesmas concentrações citadas anteriormente. Todas as análises foram realizadas em duplicata 
Os resultados mostram que é possível a determinação de massa molar viscosimétrica média para as amostras de poliacrilamida, mesmo utilizando os 
valores das constantes k e a calculados para amostras de massas molares menores. Foi observado também que as amostras após serem cisalhadas 
diminuíram sua massa molar e, por conseguinte, sua viscosidade, fato este que comprova a queda de eficiência de remoção do óleo pelo polímero após 
seu cisalhamento. 

9:30 - 9:45 1528 
Otimização do Planejamento de Produção para Processos Químicos em um Mercado de Incertezas 
MARIANA MALEK COSTA SILVA 
MARCIO NELE DE SOUZA 

Resumo 

O processo de planejamento de produção tende a ser dificultado pelas incertezas do Mercado. O objetivo do estudo é utilizar métodos probabilísticos 
que relacionem uma previsão de comportamento do Mercado, sua confiabilidade e o máximo lucro possível. 
Para diminuir os impactos das incertezas, são gerados os estoques. Entretanto um mal planejamento da produção pode levar a estoques super-lotados 
ou a falta de estoques e ambos os casos geram prejuízos para a indústria. 
Temos então dois casos: planejamento conservativo - quando projeta-se a produção para o pior cenário possível (provável ruptura de estoque) - e 
planejamento agressivo - aquele que não leva em conta as variâncias do Mercado, somente a média (risco de excesso de estoque). Daí a necessidade de 
uma simulação probabilística. Para fazer tal simulacão são consideradas as variáveis de decisão para o processo: quanto de energia que entra e sai, 
materia-prima, fluxo de entrada e saída da fábrica. O objetivo é determinar essas variáveis levando em conta as incertezas do futuro. 
É necessário, porém respeitar as restrições: balanço de massa, energia e capacidade de produção do processo. Um planejamento muito agressivo, por 
exemplo, pode ter grandes chances de extrapolar as restrições. 
Ao traçar o perfil do planejamento, há duas opções; pode-se se escolher um nível de probabilidade de alta ou baixa confiança. Quanto maior a 
probabilidade, mais confiável é o processo (conservador), entretanto o lucro máximo atingível é mais baixo se comparado a um processo de menor 
probabilidade. 
A solução dessas variáveis em um software especializado leva a um perfil de Lucro Máximo x Confiança. Com esse perfil é possível estabelecer uma 
"negociação"entre" Lucro Máximo Possível e Confiança de realização do processo. É a partir desse perfil que será aplicado o planejamento de processos 
químicos que serão discutidos nessa apresentação. 
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05/10/2012 Sala A-206 

Sessão: Meio-ambiente e Gestão de Riscos 

08:30 – 09:45h 

Coordenadores: Eliana Mosse Alhadeff 
                              Luciana Spinelli Ferreira  
                              Eliana Flavia Camporese Servulo  

Horário Código Título, Autor e Orientador 

8:30 - 8:45 45 

Uso de pavimentos permeáveis como técnica compensatória para controle de enchentes apoiado em 
modelação matemática 
LUCAS ROMUALDO MONTEIRO / EVANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO 
FLAVIO CESAR BORBA MASCARENHAS / MARCELO GOMES MIGUEZ / ALINE PIRES VEROL 

Resumo 

O processo de urbanização das cidades altera drasticamente os padrões de uso do solo, com reflexos na hidrologia, por efeito da remoção de vegetação 
natural, impermeabilização de vastas áreas, ocupação das margens dos rios, entre outros. Esses fatos agravam a ocorrência de cheias, que vem se 
tornando cada vez mais crítica, com a tendência de expansão dos grandes centros urbanos. 
O controle das enchentes vem recebendo um enfoque diferente nos últimos anos. O tratamento tradicional, através de canalizações e retificações, vem 
sendo complementado ou substituído por uma nova visão, de enfoque sistêmico, com intervenções distribuídas sobre a bacia, buscando devolver ao 
ciclo hidrológico padrões próximos aos naturais. Para tanto, os pavimentos permeáveis vem sendo desenvolvidos e propostos como possibilidade de 
técnica compensatória em drenagem urbana. 
A modelagem matemática, por sua vez, surge como ferramenta ideal para a observação do comportamento integrado da drenagem e paisagem urbana. 
Nesse contexto, situa-se a justificativa deste trabalho, que integra técnicas compensatórias e modelagem matemática com o intuito de rever a lógica da 
simples captação, condução e descarga dos escoamentos gerados, e propor alternativas mais sustentáveis para as cidades. 
Assim, o objetivo deste trabalho consiste na avaliação e realização de alternativas de desenvolvimento urbano, considerando o projeto tradicional de 
loteamento urbano como ponto de partida para a comparação com projetos que utilizam medidas de desenvolvimento de baixo impacto hidrológico, no 
caso, os pavimentos permeáveis. Sendo assim, uma área será modelada matematicamente através de software com vocação sistêmica e integrada, 
chamado MODCEL, desenvolvido na UFRJ. 
O projeto alternativo para o loteamento prevê a possibilidade de utilizar os pavimentos permeáveis em todas as áreas publicas, avaliando a sua ação na 
redução dos escoamentos. A infiltração favorecida, neste caso, retira um certo volume de escoamento do processo, na nova situação proposta. 
A área de estudo escolhida situa-se na bacia do rio Cabuçu, na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, em uma zona de expansão urbana, no bairro 
de Guaratiba. O terreno apresenta considerável elevação na parte sul, seguida de baixada plana, em área marginal ao rio. 
A metodologia consistiu em representar o projeto de loteamento em modelo, considerando a configuração tradicional do projeto de drenagem e, 
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depois, a introdução dos pavimentos permeáveis. Nesse momento dos estudos, as taxas de infiltração consideradas se referem a valores de literatura 
técnica específica. Em uma segunda etapa do projeto, serão utilizadas taxas de infiltração obtidas de estudos em modelo físico, em fase de implantação 
no CESA-Poli/UFRJ. 
Os primeiros resultados mostram que a aplicação de pavimentos permeáveis influenciou na redução das vazões de pico da bacia (em virtude do 
aumento da infiltração), contribuindo, assim, para o resgate do ciclo hidrológico natural da região. 

8:45 - 9:00 55 
Alternativas de drenagem sustentável integrando favelas e rede urbana formal 
RAPHAEL BARBOSA DOS SANTOS 
FLAVIO CESAR BORBA MASCARENHAS / MARCELO GOMES MIGUEZ / ALINE PIRES VEROL 

Resumo 

O presente trabalho apresenta uma proposta conceitual para o saneamento básico das favelas em áreas urbanas densas, com infraestrutura insuficiente 
e meio ambiente degradado, resultante da falta de planejamento e controle de uso do solo. A maioria destas favelas já é consolidada, embora 
apresentem todos os problemas originais, relacionados com seu crescimento rápido e sem a adequada infraestrutura. Muitos programas municipais vêm 
tentando urbanizar essas áreas, com o objetivo de reintegrá-las à cidade. No entanto, existem muitas dúvidas e dificuldades sobre como encontrar 
soluções adequadas para estes assentamentos não planejados e informais, com espaço escasso e pouca ordem urbana. Uma das questões críticas que se 
manifesta refere-se ao saneamento. A busca por soluções adequadas exige o planejamento integrado da cidade, partindo do conhecimento das 
diferentes abordagens de urbanização e de soluções de saneamento propostas e praticadas ao longo da história, a fim de prospectar tendências futuras, 
tentando conjugar diferentes experiências para, enfim, compor uma solução combinada para reabilitação das favelas. Além dos problemas intrínsecos, 
as favelas também acabam proporcionando o agravamento das condições de drenagem da bacia urbanizada de jusante. A remoção da vegetação e 
ocupação desordenada do solo são fatores que elevam a geração de escoamentos superficiais e favorecem a ampliação das cheias. 
O objetivo deste trabalho é propor uma solução de saneamento para comunidades de baixa renda, assentadas em favelas verticais, tomando a 
drenagem como elemento de interligação entre os sistemas e como foco da discussão, aproveitando as grandes declividades para favorecer os 
escoamentos superficiais, gerando alternativas de armazenamento de água de chuva e seu aproveitamento, acrescentando reservatórios de retenção no 
nível de controle da microdrenagem para amortecimento de cheias e tratamento de qualidade da água. 
O Morro do Pau da Bandeira, em Vila Isabel, foi adotado como estudo de caso. Nesta região, foi proposto um sistema de drenagem superficial, 
considerando a armazenagem em lotes, com reservatórios de 1 m³ de volume, prevendo-se a utilização do volume armazenado para descargas de bacias 
sanitárias, além de reservatórios de detenção e retenção no nível da macrodrenagem, tanto para controle de cheias como da qualidade da água de 
lavagem da bacia. Os diferentes cenários de simulação, comparando as situações atual e proposta, foram gerados com o auxílio do software MODCEL, 
desenvolvido na UFRJ. 
Os resultados mostram que pode-se realizar uma drenagem efetiva das regiões de ocupação informal de maneira que os escoamentos não venham a 
afetar de forma prejudicial na rede de drenagem a jusante, sendo controlados tanto por reservatórios na escala dos lotes quanto por um reservatório de 
maior escala na interface entre a favela e a urbanização formal. 

9:00 - 9:15 48 
Proposta de Projeto de Loteamento Utilizando Técnicas de Desenvolvimento de Baixo Impacto Hidrológico 
DIEGO ALVES MELO 
MARCELO GOMES MIGUEZ / ALINE PIRES VEROL 

Resumo 
A minimização dos efeitos das cheias urbanas é um dos principais desafios das grandes cidades na atualidade. Os prejuízos decorrentes desta situação 
interferem em diversos setores da sociedade. Devido à intensidade com que esse problema vem se apresentando, a lógica tradicional do projeto de 
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drenagem vem sendo modificada, com a introdução de conceitos que buscam soluções sistêmicas para a bacia, através de intervenções distribuídas que 
visam o resgate dos padrões de escoamento do período de pré-urbanização. 
Especialmente em países de industrialização tardia, as redes de infraestrutura não evoluem com a rapidez necessária e não há espaço livre para manter 
a lógica dos sistemas convencionais de drenagem urbana, cujo efeito transfere problemas para pontos de jusante na bacia. Assim, torna-se necessário 
rever a lógica da simples captação, condução e descarga dos escoamentos gerados, para atuar na fonte do problema, através da introdução de medidas 
que tem por objetivo principal resgatar as características básicas do ciclo hidrológico de pré-desenvolvimento. A tentativa de solução dos problemas das 
cheias urbanas nas grandes cidades justifica a proposta deste trabalho, que busca alternativas de urbanização sustentável, no contexto do saneamento 
ambiental, com foco nos projetos de drenagem urbana. 
Dentro deste contexto, o objetivo do trabalho propõe realizar a avaliação de comportamento de projeto tradicional de loteamento urbano, como base 
para a comparação com medidas de desenvolvimento de baixo impacto hidrológico, articuladas em arranjos que integram soluções técnicas de 
engenharia civil com aspectos de arquitetura e urbanismo, visando a um desenvolvimento mais sustentável. 
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizado um estudo sobre o conceito de Desenvolvimento de Baixo Impacto e as técnicas nele inseridas. 
Escolheu-se uma área real, em Guaratiba, Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, para implantação de um projeto de loteamento com drenagem 
clássica, respeitando os índices urbanísticos reais, adotados para o local em estudo. Além disso, técnicas compensatórias foram introduzidas em arranjos 
de drenagem alinhados com o conceito de desenvolvimento de baixo impacto, atuando tanto no nível dos lotes e das áreas públicas, como na própria 
rede de microdrenagem. 
A análise comparativa dos cenários propostos e avaliação dos efeitos respectivos, na escala local e na escala da bacia, utilizou uma ferramenta de 
modelagem matemática, que serve de apoio à representação sistêmica do problema. O modelo de trabalho foi o MODCEL, desenvolvido na UFRJ pelo 
orientador desta pesquisa, Marcelo Gomes Miguez. Este modelo interpreta a natureza como um conjunto de células de diversos tipos, que se 
comunicam através de leis hidráulicas, formando uma complexa rede de escoamentos integrados. 
Os resultados mostram a efetividade do conceito de desenvolvimento de baixo impacto, com redução de vazões de pico e possibilidade de economia na 
rede de microdrenagem. 

9:15 - 9:30 18 
Uso de Reservatórios de Lote para Controle de Enchentes Apoiado em Modelação Matemática 
PEDRO DE SOUZA GARRIDO NETO 
ELAINE GARRIDO VAZQUEZ 

Resumo 

A urbanização das cidades e o crescimento da população não foram planejados de forma a preservar o meio ambiente. No que diz respeito à relação do 
homem com a água, nota-se que o alto consumo e a falta de preservação desta ao longo dos anos refletem em sua escassez, tanto em quantidade 
disponível quanto em qualidade boa para o consumo. 
Com a urbanização, as áreas que antes eram permeáveis tornaram-se impermeáveis, ocasionando diversos problemas de escoamento nos centros 
urbanos, como as enchentes. 
As coberturas verdes junto com a reutilização da água da chuva, objeto de estudo desta pesquisa, pode ser uma medida compensatória na construção 
civil que auxiliaria para que a urbanização ocorra de forma sustentável, mantendo e preservando o ciclo hidrológico que antes existia. 
Nesse contexto, a drenagem pluvial que antes era um sistema complementar ao de coleta de esgoto, passa a ser tratada com mais importância devido à 
mortandade de pessoas e animais por causa da contaminação das águas que não eram drenadas adequadamente e misturavam-se com os esgotos. 

9:30 - 9:45 35 Panorama comparativo sobre a requalificação de rios no Brasil e no mundo 
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BRUNA PERES BATTEMARCO 
ALINE PIRES VEROL / MARCELO GOMES MIGUEZ 

Resumo 

A requalificação fluvial trata de um conjunto de ações sinérgicas, que procuram agregar valor ambiental e ecológico aos rios, abordando quatro 
elementos principais: a questão do risco hidráulico e controle de cheias, a qualidade da água, o equilíbrio morfológico e a recuperação dos ecossistemas 
fluviais. Assim, ela pode prover um conjunto de ferramentas técnicas e metodológicas tanto para o planejamento, como para o projeto de intervenções 
e a gestão da bacia hidrográfica. Essa concepção aparece como alternativa mais sustentável em relação à escola clássica de artificialização dos rios, com 
obras diversas de defesa e canalização, fixação de margens e estabilização de leitos e barragens, que tendem a gerar a transferência de problemas no 
espaço, deslocando cheias para jusante, ou no tempo, com a incisão de rios, que passam a erodir o fundo e acabam também transferindo cheias para 
jusante. 
A possibilidade de atuação na linha da requalificação fluvial abre inúmeras oportunidades e as ações podem ser desenvolvidas com intensidades 
diferentes, indo desde pequenas melhorias até algo próximo do resgate das condições naturais. A avaliação de experiências diversas nessa área mostra 
uma gama de termos utilizados para caracterizar ações de mesmo significado, assim como aparecem atuações diversas classificadas sob uma mesma 
bandeira. Outra questão marcante se refere aos objetivos principais elencados sob a égide da requalificação: enquanto na Europa, à luz da Diretiva 
Quadro da Água, que prega a necessidade de recuperar o bom estado ecológico dos rios, de forma geral, até 2015, a questão ambiental foi introduzida 
de forma significativa nas discussões de requalificação de rios, no Brasil, a maior parte dos estudos relacionados com o tema passa pelo controle de 
cheias, muitas vezes em áreas urbanas, com ações que não necessariamente recuperam o estado ecológico dos rios. 
Assim, esse trabalho tem como objetivo pesquisar casos de requalificação fluvial realizados no Brasil e em outros países, como Estados Unidos e 
integrantes da Comunidade Europeia, realizando uma compilação e estabelecendo uma comparação entre eles, esclarecendo questões conceituais que 
hoje não parecem claras, aprendendo com as experiências desenvolvidas e, principalmente, adaptando esses exemplos à realidade nacional. 
Como resultados apresenta-se uma tabela sintética comparativa dos casos de requalificação fluvial estudados, contendo uma avaliação abrangente, 
conforme definição inicialmente destacada no início deste resumo (risco hidráulico, morfologia, qualidade da água e ecologia), que permite uma análise 
quanto às discrepâncias observadas na nomenclatura vigente, bem como a oportunidade de adequar e expandir a visão mais comumente praticada nos 
casos nacionais. 

05/10/2012 Sala A-201 

Sessão: Engenharia Biomédica e da Saúde 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Evaristo Chalbaud Biscaia Junior 

                              Jaciene Jesus Freitas Cardoso 

                              Erika Christina Ashton Nunes Chrisman 

Horário Código Título, Autor e Orientador 
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10:00 - 10:15 4039 

Avaliação da Estabilidade de Emulsões Cosméticas na Presença de Saponinas por Processamento Digital de 
Imagens 
BIANCA MORCILLO DE FLORIANI POZZA 
BERNARDO DIAS RIBEIRO / KELLY ALENCAR SILVA / MARIA ALICE ZARUR COELHO 

Resumo 

Emulsões são sistemas heterogêneos, termodinamicamente instáveis, por causa da energia livre necessária para aumentar a área superficial resultante 
da mistura de duas fases imiscíveis entre si. Por essa razão, emulsões tendem a separar dentro de um sistema que consiste de camadas de óleo (baixa 
densidade) no topo da camada de água (alta densidade) a fim de minimizar a área de contato entre o óleo e a água. Para formar emulsões que sejam 
cineticamente estáveis por um razoável período de tempo, substâncias químicas capazes de reduzir a tensão interfacial e favorecer a estabilização 
termodinâmica precisam ser adicionadas antes da homogeneização, como estabilizantes e/ou surfactantes. Atualmente, nos países industrializados 75% 
dos surfactantes consumidos são de origem petroquímica. Entretanto, existe uma tendência na indústria cosmética para a substituição dos surfactantes 
sintéticos pelos bioemulsificantes ou surfactantes naturais, como as saponinas, que são glicosídeos triterpênicos ou esteroidais presentes em várias 
plantas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a estabilidade de emulsões cosméticas contendo saponinas de juá (Zizipjus joazeiro) e sisal (Agave 
sisalana) através do processamento digital de imagem. Inicialmente a partir de uma formulação cosmética base, as concentrações de laureth-23, Span 
80, álcool cetílico e saponinas (juá ou sisal) foram variadas dentro de um planejamento de misturas, sendo avaliadas no instante inicial de preparo e após 
7 dias. O diâmetro médio ao cubo, a quantidade e a circularidade das micelas foram avaliadas através do processamento digital de imagens dos ensaios 
que visualmente se mantiveram totalmente emulsionados. Para isso utilizou-se o microscópio ótico (Eclipse E200, Nikon),com ampliação de 100x, 
acoplado a uma câmera digital (Evolution VF fast cooled color, Media Cybernetics®) ligada a um computador pessoal. Em seguida, foram realizados 
outros testes preliminares de estabilidade, como a resistência a centrifugação (1000, 2500 e 3500 rpm, 15 min, 25ºC), ao estresse térmico (gradiente de 
temperatura de 40 a 80ºC, aumento de 5ºC a cada 30 min), e ao ciclo gela/degela (alternando 4ºC e 45ºC a cada 24 h durante 12 dias). As amostras que 
se mantiveram estáveis foram feitos a estabilidade acelerada por 3 meses a cada sete dias em 4 condições (presença e ausência de radiação solar, em 4 
ºC (geladeira), e 45ºC (estufa)). 

10:15 - 10:30 3945 
Atualizacao da Administracao e dos Relatorios do Sistema Web NeuralTb. 
MARCUS VINICIUS ARRUDA PLAISANT MARIZ FILHO / VITOR AUGUSTO  SCARAMELO / VICTOR DE OLIVEIRA CORREA FARIA MACIEL 
CARMEN LUCIA LODI MAIDANTCHIK / KRITSKI, AFRANIO LINEU 

Resumo 

A Tuberculose constitui um grave problema de saúde pública. A necessidade de métodos diagnósticos rápidos e sensíveis é um dos grandes desafios 
para o estabelecimento de um controle efetivo da infecção. O projeto NeuralTB, realizado pela Coppe e Escola Politécnica e Faculdade de Medicina da 
UFRJ, tem como objetivo o desenvolvimento de sistemas Web para apoiar o cadastro de pacientes, acompanhar o tratamento, apoiar o diagnóstico de 
Tuberculose Pulmonar Paucibacilar e automatizar a coleta de dados para análise e pesquisa no combate à doença. 
O objetivo do nosso projeto é expandir a administração do sistema Web cuja tecnologia utilizada é o django (framework em linguagem python) para 
torná-lo mais intuitivo para as diferentes classes de usuários. Os alunos implementam ferramentas para facilitar o cadastro de usuários (médicos, 
enfermeiros e funcionários das unidades de saúde) e para permitir uma fácil integração dos formulários hipertextuais para inserção dos exames e dos 
dados sobre o acompanhamento do tratamento. Ao facilitar tais tarefas, o sistema pode ser acessado em todo o país sem a necessidade de um curso ou 
conhecimento prévio para sua utilização. A equipe está projetando uma solução Web para permitir uma associação entre um usuário e respectiva 
unidade de saúde e ainda para evitar que pacientes sejam inseridos duas vezes com nomes diferentes, como exemplo: Souza e Sousa. 
Na parte de relatórios do sistema, será aprimorar a função de geração configurações, permitindo selecionar todas as unidades de saúde e/ou todos os 
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formulários de entrada de dados. Quanto `a visualização, estamos projetando uma melhor forma de detalhar os relatórios disponíveis, indicando quais 
formulários e unidades de saúde deverão estar presentes. 
As tecnologias utilizadas são SQLite (banco de dados), javascript para validar os dados de entrada dos formulários. Utiliza-se a rede 3G para a 
transmissão de dados de qualquer lugar do país para o servidor Web, localizado na UFRJ. 

10:30 - 10:45 2425 

Sistema web para controle e restauração de cópias de segurança de dados para o projeto NeuralTB de 
pesquisa em tuberculose 
GUSTAVO MIRANDA DE AZEVEDO 
CARMEN LUCIA LODI MAIDANTCHIK / JOSE MANOEL DE SEIXAS 

Resumo 

No contexto do projeto NeuralTB de pesquisa em tuberculose pulmonar, os softwares desenvolvidos pela equipe de engenheiros e médicos da UFRJ 
visam a auxiliar o profissional de saúde na difícil tarefa de diagnosticar um paciente com suspeita de TB e tratá-lo, em caso positivo. Os sistemas 
existentes armazenam suas informações em bancos de dados e há a necessidade de assegurar a segurança desses dados, que contêm compilações de 
informações de pacientes com os quais o profissional de saúde trabalha. 
O aluno desenvolveu um software Web para permitir o armazenamento seguro dos dados proveninentes dos diversos sistemas de cadastro de 
pacientes. Através deste sistema, o profissional poderá agendar cópias de segurança (backups) dos bancos de dados de cada sistema, a serem realizadas 
periodicamente. Escolhe-se a origem dos dados (máquina e diretório onde estão sendo cadastrados) e um servidor de destino, dentre os disponíveis, 
para armazenar esses dados. O sistema foi desenvolvido de forma a permitir múltiplos cadastros de máquinas e servidores, tornando o processo 
modular. Caso um novo servidor de destino esteja disponível, considerando que seja acessível por SSH (Secure Shell) através de uma chave pública, é 
possível cadastrá-lo pela própria interface Web e já estará pronto para receber a cópia de segurança. O sistema também oferece a restauração dos 
backups armazenados, de forma a corrigir e evitar propagação de possíveis falhas no banco de dados. A função da restauração é, principalmente, ter a 
possibilidade de substituir uma um banco eventualmente corrompido ou com erros para uma versão anterior do mesmo, previamente salvo, que esteja 
íntegro. Para que isso seja possível, as cópias são cumulativas (não são sobrescritas, podendo o usuário baixar qualquer uma das cópias anteriores), 
registradas com data e hora da realização do backup. 
O software foi implementado em linguagem Python, com auxilio da framework de desenvolvimento Web Django. Para a exibição das páginas Web, 
foram utilizados códigos HTML com templates de Django, linguagem Javascript para o controle e auxilio da framework jQuery e Ajax para manipulação 
dinâmica do conteúdo das páginas. A comunicação entre máquina e servidor é feita por meio de autenticação via chave pública em sistemas Linux. 
O projeto TB engloba diversos sistemas de cadastro de pacientes, que são utilizados a partir de diferentes localidades do país. O sistema desenvolvido é 
uma solução unificada de backup e restauração de dados para estes softwares e utiliza a interface Web para facilitar seu uso. 

10:45 - 11:00 1393 
Separação de Células Animais Utilizando Tubos Helicoidais 
JÔNATAS FREIRE GIORDANO 
RICARDO DE ANDRADE MEDRONHO/ ANDREA GONÇALVES BUENO DE FREITAS 

Resumo 

Células animais são capazes de sintetizar uma ampla gama de bioprodutos, como, por exemplo, anticorpos monoclonais, eritropoietina, fatores VIII e IX, 
etc. A separação destas células do meio de cultivo contendo o produto é, portanto, de grande importância para a indústria biofarmacêutica. Por este 
motivo existe uma busca por técnicas eficientes e economicamente viáveis para efetuar esta separação, que visa à retenção destas nos biorreatores em 
processos contínuos de produção. Algumas técnicas vêm sendo empregadas para este tipo de tarefa, dentre elas, por exemplo, as separações 
gravitacional e centrífuga e a filtração com membranas. Neste trabalho, estudou-se a eficiência de separação de células animais empregando tubos 
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helicoidais. Por seu baixo custo de aquisição, operação e manutenção, o emprego de tubos helicoidais parece ser uma boa alternativa aos processos de 
separação atualmente utilizados. A separação neste equipamento se baseia na migração diferencial das partículas de tamanhos diferentes devido ao 
campo centrífugo e ao escoamento secundário que ocorre neste tubo. Porém, a separação devido ao escoamento secundário é de baixa magnitude 
perto da separação promovida pelo campo centrífugo. Neste trabalho, empregou-se a fluidodinâmica computacional (CFD) para a previsão do 
desempenho de tubos helicoidais na separação de células animais. A geometria do tubo foi feita no Design Modeler 13.0, a malha foi construída no 
Meshing 13.0 e as simulações foram feitas no Fluent 13.0, todos da ANSYS. Estudou-se o escoamento de água em três diferentes tubos helicoidais, 
variando-se o raio do tubo, o passo entre as espiras e o número de Reynolds, comparando-se os resultados obtidos na simulação com resultados 
experimentais. Pôde-se concluir que o aumento do passo provoca uma maior queda de pressão e também um aumento de magnitude do campo 
centrífugo. 

05/10/2012 Sala A-202 

Sessão: Computação e Tecnologias da Informação 
10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Jose Miguel Bendrao Saldanha 
                              Carla Reis de Araujo 
                              Marcos Vicente De Brito Moreira 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 1273 
Compressão de Vídeo no Formato H264 por Software 
ALLAN FREITAS DA SILVA 
EDUARDO ANTONIO BARROS DA SILVA / JOSE FERNANDO LEITE DE OLIVEIRA 

Resumo 

A compressão é um fator essencial para a eficiência de qualquer aplicação de vídeo digital. Ela permite que se reduza a taxa do vídeo original, que pode 
chegar à ordem de centenas de Mb/s, a alguns Mb/s, sem perda de qualidade muito significativa. Assim, com a tecnologia atual, a transmissão e o 
armazenamento se tornam viáveis. 
A TV digital brasileira usa, para a sua compressão de video, o padrão H.264, que representa o estado-da-arte em compressão de video. Este padrão é 
muito complexo computacionalmente. Entretanto, mexendo-se na sua configuração, pode-se diminuir a complexidade computacional em troca de perda 
de eficiência de codificação. Este trabalho tem por objetivo implementar um compressor de vídeo em tempo real usando o padrão H264, por intermédio 
do programa MEncoder, para Linux. O objetivo é verificar quais as configurações que tornam possível a compressão de video em alta definição 'full HD 
(1920x1080) em tempo real. Para as configurações admissíveis, será verificada a qualidade de video obtenível. Optou-se também por se utilizar como 
codec de vídeo no MEncoder o x264, pois é uma das bibliotecas que apresenta mais recursos para o H264. 
As vantagens de uma topologia desse tipo são diversas, entre elas podemos destacar: 
- o preço de um hardware de codificação e decodificação é mais elevado que a implementação via software; e 
- um hardware apresenta um grau de compatibilidade baixo com outros aparelhos, em relação ao software, o que pode elevar ainda mais o custo. 
Já as entre as desvantagens, podemos destacar as seguintes: 
- as implementações via software tendem a ser mais lentas; e 
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- o tempo de resposta da aplicação feita no computador sofre influência dos processos que estão sendo executados, de forma que ele pode ser diferente 
a cada instante. 
Como resultados preliminares, o sistema apresentou um resultado de qualidade para um sinal de vídeo captado de uma web cam, e sem que o tempo de 
processamento impossibilite a exibição em tempo real. Para o próximo passo, o trabalho estará voltado para sinais de entrada de maior resolução, 
principalmente algumas sequências de vídeo descomprimido com resolução full HD (1920x1080). 

10:15 - 10:30 3617 
BTStream - Um Ambiente para Desenvolvimento e Teste de Aplicações de Streaming P2P 
GABRIEL GUIMARÃES MENDONÇA 
ROSA MARIA MERI LEAO 

Resumo 

Serviços de vídeo sob demanda estão se tornando cada vez mais populares na Internet, gerando um alto tráfego de dados na rede. Grande parte destes 
serviços segue uma arquitetura cliente-servidor, que, por ser pouco escalável, é pouco eficiente no atendimento a muitos usuários. Uma arquitetura 
alternativa bastante estudada na literatura e utilizada em alguns aplicativos de distribuição de arquivos é a arquitetura peer-to-peer (P2P), que provê 
maior escalabilidade e, em geral, leva a um desempenho melhor do que o obtido por soluções fundamentadas no modelo cliente-servidor. Este trabalho 
consiste no desenvolvimento de ferramentas baseadas no protocolo BitTorrent que, seguindo uma arquitetura P2P, permitem o desenvolvimento de 
serviços escaláveis de distribuição de vídeo. Além disso, possibilitam a avaliação experimental de diferentes algoritmos para streaming de vídeo sob 
demanda. Utilizando estas ferramentas, foram realizados experimentos que demonstraram o impacto de diferentes algoritmos de distribuição de vídeo 
na qualidade da experiência dos usuários. 

10:30 - 10:45 56 
Ajuste da BRDF Aplicado à Aquisição de Modelos Tridimensionais Realistas 
GUSTAVO THEBIT PFEIFFER 
RICARDO GUERRA MARROQUIM 

Resumo 

O objetivo do nosso projeto é, primariamente, obter modelos tridimensionais realistas de instrumentos científicos utilizando scanners 3D. Um scanner 
3D é um equipamento capaz de recuperar um modelo geométrico do objeto escaneado, mas com pouca ou nenhuma informação visual (cor) do objeto. 
Há uma certa diversidade de técnicas para resolver este problema, a mais simples é a de projeção de textura, que consiste em tirar fotografias do objeto 
de vários ângulos e projetar no modelo geométrico, gerando uma textura (mapa de cor). 
Utilizamos uma técnica mais avançada, que renderiza visualizações do objeto a partir dos mesmos ângulos que as fotografias e as compara, buscando os 
parâmetros do modelo visual que geram visualizações mais próximas possíveis às fotografias (utilizando o método dos mínimos quadrados). A 
renderização utiliza a técnica de raytracing estocástico (também chamado de raytracing distribuído) e um modelo visual baseado em BRDFs (funções de 
reflectância), sendo capaz de gerar imagens realistas apesar de introduzir aleatoriedade à função objetivo, além de ter um custo computacional mais 
alto. 
O objetivo principal deste trabalho é utilizar técnicas de otimização que usam as imagens geradas pelo raytracing para encontrar os parâmetros da BRDF 
que melhor representa o material do objeto, e consequentemente que gere a renderização mais similar a foto original. Com a geometria precisa 
proveniente do scanner e BRDFs que modelam a interação da luz com os materiais, é possível produzir réplicas virtuais fieis do objeto que podem ser 
utilizadas em diversas aplicações. 
Nossos resultados mostram que, devido ao seu caráter estocástico, a técnica alcança rapidamente uma aproximação da solução, mas requer muito 
tempo para torná-la mais precisa. No entanto, comparando com a variante determinística dessa técnica, apesar de nossa abordagem apresentar uma 
convergência mais lenta, os resultados são qualitativamente melhores devido à maior gama de fenômenos físicos levados em consideração. 
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Abordaremos as técnicas de renderização e otimização estocástica utilizadas, as dificuldades encontradas e os resultados obtidos. 

10:45 - 11:00 1397 
Pyprocessing - Uma biblioteca em Python para aplicações de visualização. 
PEDRO HENRIQUE PAMPLONA SAVARESE 
CLAUDIO ESPERANCA 

Resumo 

Pyprocessing é um projeto que tem como objetivo oferecer um ambiente para a criação de programas visuais de maneira intuitiva. Para isso, foi 
escolhida a linguagem de programação Python, devido à grande comunidade que a suporta e também á sua sintaxe simplificada. O projeto oferece uma 
funcionalidade similar ao do ambiente Processing, porém com uma maior simplicidade devido ao uso da linguagem Python em vez de Java, sendo assim 
ideal para o ensino de programação e para o uso de artistas em geral. 
O pacote é construído em cima do Pyglet e do OpenGL, que são os responsáveis por fazer a renderização em si. Como ambos são multiplataforma, o 
Pyprocessing também pode ser utilizádo em diversos ambientes diferentes sem necessidade de conversão de código. 
Entre as ferramentas disponíveis pelo Pyprocessing, notam-se algumas utilizadas para processamento de imagens, como filtros, blends, e masks, e 
outras para processamento de sinais, como o Perlin noise. Algumas destas funções tiveram que ser implementadas de forma diferente da 
implementação tradicional do Processing devido à uma busca por maior fidelidade e performance. Para manter uma eficiência que não prejudique a 
criação de programas visualmente ricos, foram adotadas funções de bibliotecas que fazem o uso de código em C, tornando o Pyprocessing uma ótima 
opção para não somente o ensino de programação, mas também para a criação de aplicativos complexos de maneira fácil sem que a performance seja 
um fator prejudicial. 

05/10/2012 Sala A-203 

Sessão: Problemas Regionais 
10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Eliana Mosse Alhadeff  
                              Luciana Spinelli Ferreira  
                              Eliana Flavia Camporese Servulo  

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 3685 
Verificação e Projeto de Estacionamento Rotativo 
TAIRI LORETO IKEDA 
GIOVANI MANSO AVILA 

Resumo 

Este estudo define a metodologia adequada e a gestão do projeto tendo como objeto algumas áreas de estacionamento, circulação e acessos, incluindo 
o levantamento do dia e hora de maior movimento e ocupação do estacionamento rotativo de um polo gerador de viagens - Campi Universitário 
existente, para fins de verificação e redimensionamento de layouts e ainda, indicação de mecanismos de gestão. A partir do planejamento da pesquisa, 
coleta-se a quantidade de veículos que entram e saem do respectivo estacionamento ao logo de todo o horário de funcionamento do mesmo, em 
intervalos pré-definidos. Levantam-se em campo e, através de informações existentes em plantas e documentos os dados cadastrais, a quantidade de 
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vagas ofertadas, configuração dos acessos, layouts das vagas, áreas de docas, forma de circulação, etc. A partir desses dados podem-se fazer diversas 
análises e intervenções, obtendo por exemplo: hora de pico da demanda, quantidade de vagas em uso em cada horário, taxa de ocupação média por 
vaga, taxa de chegada e saída e o tempo médio de permanência, segmentação da demanda. Como objetivo final é feita a análise dos dados para verificar 
se o estacionamento está atendendo à demanda atual satisfatoriamente e, se comportará a demanda futura. Caso seja necessário, propor solução, tanto 
técnica (dimensões e posições das vagas, guias e canteiros, por exemplo), quanto à oferta e o controle operacional (número de cancelas e de vigias, por 
exemplo) para atender à demanda. Além disso, é analisada e proposta alteração no modelo de gestão como: exploração, controle de acessos, 
monitoramento, operação e sinalização para o acesso as vagas, tecnologia a ser empregada, etc. O aluno terá contato em campo com situações nas 
quais poderá empregar técnicas de coordenação de equipes para contagens e entrevistas e posteriormente empregará as técnicas de engenharia de 
tráfego na análise do problema, modelagem e proposição de dimensionamento que atenda a demanda de projeto. Serão considerados no projeto 
aspectos sócio político econômicos e ambientais, considerando o ambiente público, áreas abertas, arborizadas e ajardinadas, procurando-se, a melhor 
solução que atenda a demanda, com os menores impactos ambientais. Como resultados alcançados podem-se destacar a familiarização com a prática na 
aplicação de técnicas de engenharia, a coordenação do trabalho em equipe e a apresentação de uma solução em que foram aplicadas boas práticas da 
engenharia na avaliação de PGV considerando-se os menores impactos e, a integração ambiental. 

10:15 - 10:30 3694 
Metodologia educacional para a redução de riscos associados a deslizamentos de terra 
PAULA FONTES NEJAIM / KARINE TRAJANO DA SILVA  
MARIA CRISTINA MOREIRA ALVES / MARIANA TALITA GOMES PINHEIRO 

Resumo 

O projeto de pesquisa, financiado pela FAPERJ, tem a intenção de analisar a percepção de risco dos moradores do bairro do Maceió, Niterói, com vistas a 
desenvolver uma metodologia educacional para redução de risco associado aos deslizamentos. A metodologia empregada consiste no levantamento da 
percepção de risco através da aplicação de questionários aos moradores da região em estudo. Essa metodologia foi baseada em estudos similares 
realizados por Finlay e Fell e (1997) para o levantamento da percepção de risco na Austrália e Hong Kong. Um dos fatores que pode contribuir para o 
aumento do risco é a disposição inadequada do lixo nas encostas e, por esse motivo, o questionário aborda alguns pontos relativos à relação da 
população com os resíduos sólidos urbanos (RSU) por ela gerados. Além disso, está sendo feito um mapeamento dos pontos de coleta de lixo na região 
para que seja avaliada também a presença da companhia de limpeza urbana no bairro. Pretende-se também realizar ensaios de caracterização dos RSU 
para que se possa avaliar a composição do mesmo, e, consequentemente, o potencial de reciclagem associado à possibilidade de geração de renda para 
a população local. Até o momento, foram aplicados 60 questionários, que dão base a um relatório preliminar onde é feita uma análise do mapeamento 
de risco confrontado com a presença de lixo nas enconstas. 

10:30 - 10:45 3393 
Sistemas de Informações Geográficas no Transporte Aéreo 
ALEXSSANDER DIAMANTINO MADEIRA DA SILVA / CARLOS EDUARDO TAIBBA CATTOI / IAN SOARES MUNIZ 
ELTON FERNANDES/MARCIA ESTRADA BRAGA 

Resumo 

O modelo de transporte aeroviário se encontra bem estabelecido no mundo. No entanto, existem sérias preocupações sobre a sua sustentabilidade, 
principalmente no que se refere às questões financeiras e de infraestrutura. Em um país como o Brasil, as instabilidades são evidentes, mesmo o país 
apresentando taxas de crescimento das mais elevadas do mundo. A lucratividade do modelo brasileiro encontra um entrave, já que apesar do 
crescimento do setor, a infraestrutura ainda é muito precária em comparação com os padrões internacionais. Além disso, a atuação das empresas de 
transporte aéreo e aeroportos estão em xeque com a proximidade de três eventos de grandes proporções: a conferência Rio +20, a Copa do Mundo de 
2014 e as Olimpíadas de 2016. O governo já abriu três licitações para gestão privada e reforma de aeroportos visando se adequar aos padrões 
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internacionais de qualidade e aumentar consideravelmente sua capacidade. Nesse trabalho pretende-se investigar as altas taxas de crescimento de fluxo 
de passageiros do transporte aéreo brasileiro, através dos dados de oferta, demanda e dados socioeconômicos dos municípios onde estão localizados os 
principais aeroportos utilizando a metodologia de Sistemas de Informações Geográficas (GIS - Geographic Information System) e estatística descritiva. O 
GIS permite uma visualização espacial de cada um dos 16 aeroportos participantes da Copa do Mundo de 2014 e suas relações com o local onde estão 
estabelecidos. As informações utilizadas foram coletadas em órgão oficiais, tais como: ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), onde foram obtidos os 
dados referentes à oferta (HOTRAN - Horário de Transporte); INFRAERO (Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária), onde foram obtidos os 
dados de demanda de passageiros dos aeroportos; e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), através do Censo, onde foram extraídos os 
dados socioeconômicos. As informações obtidas foram tratadas em um banco de dados específico para utilização do software TransCAD (Caliper 
Corporation), que permitiu a análise espacial através de mapas. As interações dos dados trabalhados apontam para a concentração dos fluxos em 
algumas regiões do país, principalmente na região Sudeste. O cruzamento dos indicadores permite uma avaliação com uma visão mais ampliada do setor 
de Transporte Aéreo no Brasil dentro do cenário atual e futuro. 

10:45 - 11:00 2831 

Análise comparativa das estimativas de evapotranspiração de referência usando métodos empíricos e 
modelo padrão de Penman-Monteith-FAO para aplicação em áreas agrícolas na região serrana do Rio de 
Janeiro 
HENRIQUE MORAES TANUS / LUIZA ROTENBERG SARAIVA / MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA ALONSO 
VINICIUS RIOS BARROS / CELIA MARIA PAIVA / OTTO CORREA ROTUNNO FILHO 

Resumo 

A estimativa da evapotranspiração é fundamental em muitas aplicações relacionadas a recursos hídricos e à modelagem hidrometeorológica, na medida 
que estudos disponíveis na literatura hidrológica apontam que a evapotranspiração representa aproximadamente 65% do total precipitado sobre 
superfícies continentais. Cabe salientar que a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) por meio de equações matemáticas é o processo mais 
comum e mais usual de obtenção da transferência de água para a atmosfera em áreas vegetadas. Esses métodos apresentam problemas de precisão, 
principalmente pela falta de ajuste dos coeficientes dos modelos, além de erros de leitura, acurácia dos sensores e por serem desenvolvidos para 
condições climáticas e agronômicas específicas, que não têm validade para condições distintas. Essa evapotranspiração de referência assemelha-se à 
evapotranspiração de uma superfície extensa coberta com grama de altura uniforme, em crescimento ativo e cobrindo completamente a superfície do 
solo, sem restrição hídrica e nutricional. Os métodos mais empregados são os indiretos e baseiam-se em dados meteorológicos, muitas vezes não 
disponíveis na região de interesse. Nesse contexto, em virtude da importância de se estimar corretamente a ETo, desenvolveu-se este trabalho com o 
objetivo de avaliar o desempenho dos métodos de Camargo (CA) e de Priestley-Taylor (PT) na região da bacia de Pedro do Rio, sub-bacia do rio Piabanha 
e situada na região serrana do Rio de Janeiro, tendo como referência o método de Penman- Monteith-FAO (PMF). Para a análise, foram empregados 
dados hidrometeorológicos da estação EIBEX instalada no parque municipal de Itaipava com operação a partir de março de 2007. O estudo apontou o 
desempenho limitado dos modelos empíricos na escala diária, revelando, por outro lado, o desempenho de aderência crescente dos métodos 
simplificados em relação ao modelo de Penman-Monteith-FAO quando as análises comparativas foram realizadas com dados ponderados por 
grupamentos de 3 e 5 dias, o que se revela promissor para aplicações em áreas agrícolas na região de estudo. 

05/10/2012 Sala A-204 

Sessão: Petróleo e Gás Natural 
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10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Suzana Gueiros Teixeira  

                              Maria Cascao Ferreira De Almeida  

                              Jose Carlos Costa Da Silva Pinto 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 1378 
Avaliação do Impacto entre a Indústria e o Mercado em Complexos Petroquímicos 
DANIEL ANDRADE 
FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA 

Resumo 

A indústria química está, desde seu surgimento, em grande e complexa mudança. Em um cenário com mais de 7000 diferentes compostos orgânicos em 
produção comercial, muitos são os derivados de químicos básicos formados a partir do petróleo e gás natural. Pode-se dizer que hoje, a indústria 
química é completamente dependente de petróleo e gás natural, como fonte de hidrocarbonetos. 
A indústria do petróleo procura melhorar sua fonte de matéria-prima de hidrocarbonetos, buscando integrarem a frente na indústria petroquímica. 
Menos de 40% das indústrias produtoras químicas são de fato indústrias químicas, a maioria são produtoras de petróleo e gás natural, metais, 
mineradoras, dentre outros que acabam por produzir químicos como produtos intermediários dos seus processos e assim comercializando-os. 
Porém não é simples a inserção desses produtos químicos no mercado. Se faz necessário um estudo da avaliação do impacto que esses produtos irá 
trazer ao mercado. Muitas avaliações devem ser feitas como a avaliação comercial da síntese química, matérias primas e energia requerida para a 
produção. O objetivo deste trabalho é a realização deste estudo, definindo a estrutura técnica na qual as indústrias químicas devem funcionar para se 
inserirem no mercado de forma segura. 

10:15 - 10:30 1137 

Minimização de Efluente em Refinaria de Petróleo Através de Mudanças no Processo e Aplicação da 
Metodologia DFA 
FABRICCIO FERNANDES MUHLETHALER 
FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA / EDUARDO MACH QUEIROZ 

Resumo 

Escassez de água pela alta e crescente demanda e pelo mau uso do recurso vem diminuindo sua disponibilidade a limites perigosos. O crescimento 
populacional trás consigo uma maior pressão sobre os recursos naturais que antes eram abundantes e por ser um recurso vital, muitas vezes é causa de 
conflito em regiões com pouca oferta. Além disso, a falta de regulamentação por longo prazo acarretou num uso indiscriminado e na poluição 
generalizada de diversos rios e lagos, o que Garrett Hardin, ecologista americano, classificou em 1968 como a "tragédia dos comuns". 
Por isso, existe hoje uma necessidade de regulação ambiental mais incisiva e restritiva a poluição dos recursos hídricos. Este controle, no Brasil, está 
delegado ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) órgão responsável pelas normas e políticas nacionais do meio ambiente. 
Com o encarecimento da água e com a regulamentação por órgãos ambientais, as indústrias são pressionadas a economizar o uso e a apresentar ótimos 
tratamentos para seus efluentes antes do descarte em um corpo hídrico. Com isso, o surgimento de novas técnicas mais eficientes e eficazes se faz 
necessária para otimizar sistemas com desperdício desnecessário. Nesse contexto, a aplicação de métodos para redução de efluentes através de 
mudanças do processo associada aos algoritmos matemáticos se mostram de suma importância, minimizando o impacto ambiental e reduzindo os 
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custos no tratamento de resíduos e efluentes industriais. 
Essas mudanças levam a formulação de um novo fluxograma industrial com uma abordagem mais limpa e sustentável. 

10:30 - 10:45 2617 

Simulação de problemas de programação de lote ótimo para diferentes políticas de gestão de estoques 
com demandas estocásticas 
LUIZA VAZ DE MELO MÜRI  
VIRGILIO JOSE MARTINS FERREIRA FILHO / EUCLYDES DA CUNHA NETO 

Resumo 

Objetivo 
O presente trabalho trata do problema de programação de lote ótimo (ELSP - Economic Lot Scheduling Problem). O principal objetivo é identificar o 
desempenho de diferentes políticas de sequenciamento da produção e gestão de estoques, através de métodos quantitativos de apoio à gestão 
advindos da pesquisa operacional. 
Para tanto é proposto o desenvolvimento de um método heurístico de simulação para sequenciamento da produção de múltiplos itens com demanda 
estocástica, voltada para o contexto da chamada manufatura enxuta. 
Procedimentos Metodológicos 
São simuladas demandas diárias exponenciais para cada item a ser produzido. A partir destas, são obtidos valores de estoque máximo e cobertura para 
cada item, a fim de determinar o próximo item a ser produzido. O item cujo nível de estoque estiver inferior ao seu ponto de pedido e tiver a menor 
cobertura entre todos os outros será o próximo a ser produzido, onde a cobertura de um item é definida como a razão entre o seu estoque e a demanda 
média diária por este item. 
Se nenhum nível de estoque tiver atingido o ponto de pedido, não será necessária a produção de nenhum produto para o próximo período. 
As variações do estoque de cada item ao longo dos dias são mostradas ao longo da simulação, através de uma representação similar ao Quadro-Kanban. 
A finalidade é aproximar-se do dia-a-dia de uma fábrica, facilitando a compreensão do tomador de decisões, para permitir o controle visual do 
andamento do processo. 
Resultados 
São obtidos indicadores de falta e nível médio de estoque, ao final de cada simulação. Assim, aplicando o modelo à indústria, o gestor, pode decidir por 
qual política de gestão de estoques deve optar em sua fábrica, considerando sua estratégia de produção e seus custos. 

10:45 - 11:00 2227 

Correlação Condicional entre os Retornos dos Preços do Petróleo no Mercado Internacional e de 
Commodities Agrícolas Selecionadas 
ERICK MEIRA DE OLIVEIRA 
ANDRE ASSIS DE SALLES 

Resumo 

Muitas pesquisas empíricas têm sido realizadas tendo como tema a influência do movimento dos preços no mercado internacional de petróleo em 
diversos mercados, em particular, o de commodities importantes para economia mundial. Através de um estudo detalhado de seleção de modelos 
multivariados da família GARCH, levando em conta critérios como significância de parâmetros e especificação ótima de uma equação de regressão no 
caso de alternativas não aninhadas, este trabalho se propõe a estudar a correlação condicional entre os retornos dos preços de petróleo e de algumas 
commodities agrícolas de relevância na pauta de exportações e, por conseguinte, na balança comercial brasileira: soja em grãos, café e açúcar. Os 
resultados sugerem que os modelos aqui utilizados podem ser úteis para previsões futuras do comportamento dos mercados agrícolas selecionados, já 
que nos resultados obtidos é visível a sensibilidade destes últimos à flutuação de preços do mercado internacional de petróleo. E possilitando assim o 
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desenvolvimento de modelos para aplicação de recursos na economia brasileira de forma mais eficiente. O levantamento dos dados foi feito tomando-se 
como base séries temporais semanais dos preços, em US$, do barril de petróleo do tipo BRENT e dos preços FOB (também em US$) das mercadorias 
agrícolas selecionadas para análise. O período de estudo está compreendido entre Fevereiro/2004 e Fevereiro/2012. 
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05/10/2012 Sala A-205 

Sessão: Biotecnologia 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Tatiana Faria Pereira 

                              Marcelo Gomes Miguez 

                              Jose Luiz Da Silva Neto 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 3479 
Modelagem termodinâmica em sistemas contendo biomoléculas 
FERNANDA PINTO CABRAL 
JOANA LOPES BORGES / FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA  

Resumo 

Sistemas contendo biomoléculas (proteínas, peptídeos e aminoácidos) são de grande interesse na industria atual. Algumas de suas aplicações são na 
agricultura, produção de combustíveis, indústria química, farmacêutica entre outras. Há uma crescente demanda por produtos biotecnológicos. Porém, 
se encontra grandes dificuldades nesses processos que envolvem a obtenção, separação e purificação desses produtos. A presença de contaminantes, o 
produto diluído no final do processo reacional e a presença de sais são problemas comuns encontrados na produção em escala industrial. 
A adoção de processos mais eficazes, que viabilizem a produção de forma mais econômica e em menor tempo são necessários para atender a demanda 
existente no mercado. Os conhecimentos das propriedades termodinâmicas podem ser muito uteis para gerar ferramentas que tornem esses processos 
sistemáticos. A relação entre elas e um número limitado de variáveis podem ser usadas para modelar e prever os métodos de separação aplicados na 
área da biotecnologia das indústrias de hoje. 

10:15 - 10:30 265 
Obtenção e caracterização estrutural e viscosimétrica de biocompósitos baseados em amido termoplástico 
MARWIN MACHAY INDIO DO BRASIL DO CARMO / MARIO JORGE MARQUES FIGUEIRA JUNIOR 
CRISTINA TRISTAO DE ANDRADE / WILLIAN HERMOGENES FERREIRA 

Resumo 

O descarte de artefatos poliméricos na natureza tem causado impactos nocivos ao ambiente e, consequentemente, à qualidade de vida das pessoas. Os 
materiais biodegradáveis constituem-se em alternativa viável para substituir os polímeros sintéticos em algumas aplicações como, por exemplo, em 
artefatos descartáveis. Os materiais baseados em amido destacam-se dos demais devido ao baixo custo. Para ser usado como um componente 
termoplástico (TPS), a forma granular do amido necessita ser desestruturada e transformada em matriz polimérica homogênea e amorfa. Para que isto 
ocorra, faz-se necessária a aplicação de processos termomecânicos e a adição de um ou mais plastificantes, em geral substâncias poliidroxiladas. Assim 
como o amido, esses plastificantes absorvem umidade, o que leva a variações nas propriedades físicas, em função da umidade relativa do ar. O 
desenvolvimento de blendas e compósitos poliméricos tem despertado o interesse de pesquisadores, pois visa reduzir a hidrofilicidade do amido 
termoplástico. Nesse trabalho, blendas de amido de milho (Corn Products do Brasil) e polietileno de baixa densidade (LDPE, Polietilenos União) na 
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composição 80/20, foram compatibilizadas em extrusora dupla-rosca co-rotacional (Coperion, modelo ZSK18), em presença de polietileno maleatado 
comercial (Dow Brasil), em uma etapa. Uma argila organofílica (Cloisite 30B, C30B Southern Clay Products), nos teores de 1, 3 e 5%, foi adicionada à 
mistura, com o objetivo de melhorar as propriedades mecânicas. Após moldagem por compressão, as superfícies fraturadas criogenicamente foram 
visualizadas por microscopia eletrônica de varredura e revelaram a boa adesão entre a matriz e a fase dispersa. Difratogramas de raios X obtidos para os 
materiais híbridos indicaram a redução da cristalinidade de todos os materiais, em relação aos polímeros componentes. Dados de viscosimetria capilar, 
após a correção de Rabinovich, mostraram que, a baixas taxas de cisalhamento, os valores de viscosidade aparente pouco diferiram para os materiais 
híbridos entre si, mas corresponderam ao dobro daquele obtido para o amido termoplástico. Essa diferença em viscosidade aparente entre os híbridos e 
o amido decresceu a taxas de cisalhamento mais altas, o que revela o caráter pseudoplástico mais acentuado para os híbridos. 

10:30 - 10:45 291 

Bioconverção de metanol presente em amostras de biodiesel por bactéria metilotrófica para utilização em 
um biossensor 
LAIS AGUIAR SILVA DE PAULA 
ANDRÉA DOS SANTOS RODRIGUES /   ANDREA MEDEIROS SALGADO / BELKIS VALDMAN 

Resumo 

Existe na natureza um grupo de microrganismos capazes de biodegradar compostos que apresentam um único átomo de carbono, como metano e 
metanol, a dióxido de carbono. Dentre estes podemos destacar as bactérias metilotróficas, mais precisamente a bactéria Methylosinus trichosporium 
OB3b. A capacidade deste organismo de oxidar os compostos citados acima possibilita seu uso, em conjunto com um sensor eletroquímico de CO2, para 
confecção de um Biossensor de metano e metanol. De acordo com as normas especificas da ANBT, ASTM e ISO, a análise de compostos como metano e 
metanol em amostras de Biodiesel e Gás Natural são feitas por cromatografia gasosa, que apesar de eficiente, é um processo trabalhoso e que exige 
condições e treinamento para a análise. Dessa forma, o biossensor pode ser usado como uma metodologia alternativa de detecção destes compostos. 
Os objetivos do presente trabalho foram fundamentados na determinação da capacidade de degradação do metanol presente nas amostras de biodiesel 
de soja e na capacidade de detecção do produto da reação biológica usando um eletrodo de CO2. Técnicas de esterilização foram empregadas para o 
preparo do material e do meio de cultura utilizado em todos os testes experimentais, e foram realizados estudos de biodegradação de metanol por 
Methylosinus trichosporium OB3b sob diferentes concentrações de metanol adicionados a amostras de biodiesel. Testes preliminares foram realizados 
com o objetivo de determinar a condição que apresentasse a melhor taxa de degradação do metanol pelo microrganismo e que fosse compatível com o 
uso de um sensor eletroquímico de CO2, para que este possa ser empregado na construção do Biossensor de Metanol. Baseado nos resultados obtidos 
as melhores condições encontradas foram concentração de 0,055 g/L para o inoculo; pH com valor próximo a 5,0; temperatura de 30ºC e agitação de 
150 rpm. Para avaliar a faixa de detecção do método foram testadas concentrações de metanol na faixa de 0,25% (v/v) a 2% (v/v), e os testes foram 
realizados em meio contendo 50% (v/v) de Biodiesel e foi construída a curva de calibração do biossensor. O cultivo realizado na presença de Biodiesel 
apresentou resultados satisfatórios, indicando a possibilidade do desenvolvimento de um biossensor microbiano de metanol constituído por esta 
bactéria e por um sensor de CO2. 

10:45 - 11:00 510 
Estudo da Extração Líquido-Líquido de 1,3-Propanodiol Produzido por Citrobacter freundii. 
PEDRO MOREIRA DE MATOS 
MARIA ALICE ZARUR COELHO / ROBERTA DOS REIS RIBEIRO / TATIANA FELIX FERREIRA 

Resumo 
O 1,3-propanodiol (1,3-PDO) é um monômero de elevado interesse comercial, pois é um intermediário para produção de polímeros, resinas e aditivos 
industriais. Uma rota mais recente para produção deste composto é a via biotecnológica utilizando alguns micro-organismos capazes de converter 
anaerobicamente glicerol em 1,3-PDO. Contudo, a separação de 1,3-PDO é um desafio, pois se trata de uma mistura de múltiplos componentes, tais 
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como 1,3-PDO, glicerol residual, alguns possíveis subprodutos (etanol, 2,3-butanodiol, acetato, lactato e succinato) e sais. No presente trabalho, foi 
realizada a recuperação de 1,3-PDO do meio fermentado através de extração líquido-líquido testando diferentes solventes (etanol e metanol) e 
diferentes sais (K3PO4 e K2HPO4). Ambas as fases formadas foram analisadas por CLAE. As fases superiores apresentaram maior influência sobre os 
rendimentos de recuperação do produto de interesse. Glicerol também foi extraído para esta mesma fase. Dentre as extrações realizadas, a que utilizou 
etanol e K3PO4 se mostrou mais eficiente, pois apresentou maior recuperação do 1,3-PDO e também o menor coeficiente de partição de glicerol, 
indicando que a extração foi realizada carreando menor quantidade deste interferente. 
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05/10/2012 Sala A-206 

Sessão:  Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva 

10:00 – 11:00h 

Coordenadores: Guilherme Horta Travassos 

                              Sergio Lima Netto 

                              Mariane Rembold Petraglia 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

10:00 - 10:15 1769 

Caracterização físico-química e efeitos de vida em fadiga em ligas de alumínio para projeto de braço de 
suspensão de veículo fora de estrada - Baja 
FREDERICO FROES OLIVEIRA / FELIPE CRISTALDI CARDOSO CALDAS / MATHEUS VILCHE BERLANDI 
THIAGO GAMBOA RITTO 

Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo refinar o projeto do braço de suspensão de um veículo fora de estrada e terá utilização prática no veículo BAJA que 
representará a UFRJ na Competição Baja Sae Brasil 2013. 
Com o avanço da tecnologia empregada nos veículos modernos, reduzir a massa tornou-se uma prioridade na hora do projeto quando o objetivo é 
atingir o melhor desempenho. Para agregar a baixa massa a uma confiabilidade mínima necessária para utilização do protótipo, está sendo feito um 
estudo dos tipos de materiais e da necessidade de tratamentos térmicos que atendem aos requisitos mecânicos impostos ao projeto. Normalmente, 
essas peças, que eram fabricados em aços de baixa liga, tendem, agora, a ser desenvolvidas em alumínio. Dessa forma, há a necessidade de se estudar os 
diversos tipos de ligas desse material presentes no mercado, analisando suas microestruturas, melhorando sua qualidade com tratamentos térmicos, 
realizando testes nos materiais e adequando a forma do braço para superar o maior empecilho que o alumínio apresenta quando é utilizado como 
elemento estrutural: sua baixa vida em fadiga. 
Resultados preliminares indicam que as ligas de alumínio, para atender aos requisitos mecânicos do projeto referente à parte estática, devem ter 
características mecânicas semelhantes aos das famílias 6XXX ou 7XXX. Além disso, apontou-se como ponto mais crítico da estrutura a solda que realiza a 
junção entre o mancal da roda e o prolongador, e que a posição do amortecedor influencia diretamente na magnitude final das tensões nesse ponto. 
Para a caracterização das ligas foram usados testes físico-quimicos para determinação dos percentuais de elementos de liga e suas características 
estruturais. As propriedades mecânicas requeridas no projeto foram determinadas a partir de ensaios de tração. Estes ensaios fornecem a curva de 
tensão-deformação do material com o qual a maioria das informações relativas ao projeto pode ser extraída. 
Para o estudo da vida em fadiga, coletou-se uma amostra do histórico de cargas do veículo em um período determinado de tempo. A partir daí, os dados 
da amplitude variável são transformadas em dano acumulado para se calcular a vida do elemento através da Regra de Palmgren Minner, caracterizando-
se o comportamento da estrutura através da curva S-N. O desafio na coleta de dados é identificar a parte que contenha a maior probabilidade de 
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ocorrência dos ciclos que representem, na integridade, a vida do material. Dessa forma, separa-se em cargas normais, as quais devem ser suportadas 
sem degradação aparente oriunda de fadiga, e das situações excepcionais, que se caracterizam pelo baixo número de ocorrências e cujos picos devem 
ser considerados na hora do cálculo. Sendo assim, é feita a análise dos pontos críticos do braço de suspensão, ou seja, seus pontos favoráveis à formação 
de trincas, e análise de tensões desses pontos para se verificar a rapidez da propagação da trinca, sendo possível estimar onde e quando o braço irá 
falhar. 

10:15 - 10:30 1630 
Determinação dos Parâmetros do Sistema de Transmissão de um Veículo Off-Road do Tipo Baja 
FREDERICO HELOUI DE ARAUJO / CÉSAR AUGUSTO CORRÊA MIGUÉIS 
THIAGO GAMBOA RITTO 

Resumo 

A entidade SAE International (do inglês Society of Automotive Engineers) atua desde 1905 e conta com mais de 70 mil associados em mais de 90 países. 
Desde 1991, a SAE Brasil realiza eventos em nosso país e, a partir de 1995 e todo ano desde então, acontece a competição nacional, denominada Baja 
SAE Brasil. Competição esta que, desde 2003, conta com a participação da Equipe Minerva Baja UFRJ, que representa nossa universidade. Baja é o nome 
do protótipo fora de estrada (off-road) desenvolvido por estudantes de graduação de diferentes universidades por todo o país. Tendo como motivação 
os resultados de competições anteriores, que, apesar de não terem sido ruins, ficaram aquém do que se espera de uma universidade de tamanha 
grandeza, este trabalho tem por objetivo estabelecer uma metodologia confiável e otimizada para a determinação dos parâmetros do sistema de 
transmissão de um veículo off-road da categoria Baja, tendo como base o protótipo desenvolvido pela Equipe Minerva Baja UFRJ, o qual participará da 
competição nacional Baja SAE 2013. Este trabalho não contemplará a escolha do tipo de transmissão que venha a ser utilizado, mas sim criar um método 
que poderá servir de base para qualquer projeto futuro de tal natureza, principalmente para a Equipe Minerva Baja. Foram consideradas as condições 
que freqüentemente são enfrentadas pelo carro durante a competição nacional Baja SAE. Para tal, foram utilizadas análises experimentais e teóricas dos 
diversos fatores que influenciam o projeto do sistema de transmissão, como, por exemplo, análise das forças que se opõem ao movimento do veículo, 
força disponibilizada pelo sistema de transmissão, velocidade máxima e a relação de transmissão do variador contínuo de velocidades (CVT) em função 
da rotação do motor. Referências Bibliográficas: Fundamentals of Vehicle Dynamics, Thomas D. Gillespie; Bosch Automotive Handbook, Robert Bosch; 
Theory of Ground Vehicles, J. Y. Wong. 
Unidade de Apresentação:  Escola Politécnica - CT 

10:30 - 10:45 1764 
Sensoriamento e Desenvolvimento de Mecanismos veiculares de Direção e Suspensão Dianteira. 
PEDRO COSTA ORMONDE / RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA / MARCUS VINICIUS SENA CASAGRANDE 
THIAGO GAMBOA RITTO 

Resumo 

O trabalho a seguir resumido trata-se do projeto dos sistemas de Direção e Suspensão do veículo off-road desenvolvido pela equipe Minerva Baja UFRJ; 
bem como do desenvolvimento de métodos experimentais para coleta de dados relevantes para o dimensionamento de tais mecanismos. 
O veículo de competição BAJA participa da Competição Nacional Baja/SAE, e tem por objetivo principal resistir a uma corrida de 4 horas de duração em 
pista acidentada, em terrenos de lama, terra, areia e grama. Seu desenvolvimento, portanto, deve atender a essas solicitações aliando robustez e 
eficiência aos seus componentes. 
Buscamos o aprimoramento do veículo, comparando-o com o protótipo 2011, onde desejamos alcançar os seguintes objetivos na construção destes 
sistemas: 
- Redução de peso total dos sistemas mecânicos e suas peças; 
- Melhoria do comportamento dinâmico do carro em curvas e obstáculos; 
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- Redução de folgas e desgastes do sistema de Direção; 
- Melhoria da resposta do carro a grandes impactos e quedas. 
- Diminuição de esforços transmitidos à estrutura 
Nosso estudo desenvolveu-se a partir da coleta de dados do protótipo 2012, onde pudemos mensurar os seguintes fatores em condição de pista: 
- Trabalho da Suspensão Dianteira: Utilizou-se um potenciômetro fixado na estrutura do carro. Através de uma peça fixada no triângulo superior foi feita 
a medida dos ângulos de trabalho da suspensão no tempo. Pelos resultados foi possível estimar os esforços nas balanças, e assim, conhecer um pouco 
mais sobre as condições de contorno impostas pela pista. 
- Interação Piloto-Volante: Através de um sistema de polia e correia, o giro da coluna de direção foi transmitido para um potenciômetro onde se fez a 
leitura dos ângulos de trabalho do volante no tempo. Estudando a Geometria de Ackerman e buscando sua aplicação no modelo do carro, o 
dimensionamento dos componentes como Pinhão, Cremalheira, Braços de Direção e Manga de Eixo foi determinado. 
O cálculo dos esforços no conjunto pinhão/cremalheira foi dimensionado e simulado de acordo com as condições impostas na realidade da corrida. 
- Desenhamos todas as peças em programa CAD, de onde extraímos informações para avaliar a viabilidade do projeto sob aspectos de fabricação das 
peças, escolha dos materiais empregados, montagem e manutenção dos sistemas, custos financeiros e sua adaptação ao ambiente da corrida. 
O trabalho resulta na comparação entre o protótipo de 2011 e o novo carro de 2012, em que avaliamos o produto final de nosso projeto considerando 
seu comportamento estático e dinâmico. As medições via instrumentação foram essenciais para conhecermos as condições às quais o carro é 
submetido. Com isso, conseguimos diminuir as tendências de capotagem, aumentamos a estabilidade durante aceleração e frenagem e reduzimos a 
folga na direção e o desgaste de seus componentes. 

10:45 - 11:00 1803 
Análise estrutural de um veículo fora-de-estrada 
DOUGLAS SILVA DE VASCONCELLOS / PEDRO HENRIQUE NUNES DA CUNHA TELES 
THIAGO GAMBOA RITTO 

Resumo 

Este trabalho fez uso de um estudo numérico da parte estrutural de um veículo fora-de-estrada, a fim de aperfeiçoar o desempenho e segurança do 
mesmo. O principal objetivo deste protótipo é participar de competições de Baja, promovidas pela Sociedade de Engenheiros da Mobilidade -- SAE 
Brasil, -- que reúnem equipes de diversas universidades de tecnologia do país. 
O estudo teve como foco o aperfeiçoamento do projeto em busca de um maior equilíbrio entre a resistência e o peso do protótipo. Inicialmente foram 
projetadas diferentes estruturas -- todas de acordo com as regras impostas pela SAE Brasil -- para que fossem analisadas em software de simulação, 
utilizando o método de elementos finitos. As simulações foram feitas baseadas nas situações nas quais são exigidas maiores resistências pelo carro, isto 
é, impacto frontal e lateral, capotamento frontal e tombamento em curvas. 
Dessa forma, foi possível estabelecer e modificar o sistema estrutural através de novos tubos de conexão projetados com o intuito de aprimorar a 
resistência do veículo a esforços axiais e impactos. Tais modificações foram feitas adaptando a estrutura ao projeto por inteiro da equipe. 
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05/10/2012 Sala A-201 

Sessão: Processos Produtivos Sustentáveis 

14:30 – 16:15h 

Coordenadores:  Carla Reis de Araujo 

                               Andre Assis De Salles 

                               Antonieta Middea 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 3298 

Selos verdes: cronologia, função e levantamento dos aspectos da rotulagem ambiental- aspectos globais e 
locais e influência na competitividade 
TOMÁS DE OLIVEIRA BREDARIOL / HÉLINAH CARDOSO MOREIRA / RODRIGO AMADO GARCIA SILVA 
SUZANA GUEIROS TEIXEIRA / HAROLDO MATTOS DE LEMOS 

Resumo 

O advento das Séries de Normas ISO 14.000 de Gestão Ambiental nos anos noventa trouxe ao cenário competitivo um olhar mais atento à rotulagem 
ambiental, que traduz a visibilidade dos impactos e da conduta de gestão da empresa em seu benchmarking ambiental, sobre como realizar a melhoria 
contínua de seus produtos, processos e serviços e transmitir estas informações de forma acreditada, através da rotulagem. A possibilidade de 
rastreabilidade de um produto quanto a melhoria de sua performance ambiental, tanto quanto da visibilidade de outros aspectos relacionados ao 
mesmo, tais como transparência de condutas e práticas adotadas por empresas frente aos stakeholders, requer um estudo mais atento sobre o poder da 
rotulagem no Século XXI. Nosso trabalho foi desenvolvido ao longo da disciplina de Projeto Sustentável e tem como objetivo destacar, no cenário da 
rotulagem, o que são selos verdes, a sua cronologia e a importância dos mesmos no contexto global e local. Como metodologia adotada fazemos um 
levantamento histórico do processo de rotulagem, principais entidades e normas, tipos de selo e estado da arte de atuais iniciativas no Brasil e no 
mundo, de forma a obter o atual cenário dos chamados selos verdes, seus principais usos e possíveis tendências futuras no desenvolvimento destes. 

14:45 - 15:00 3292 
A Inovação Tecnológica sob a ótica do Ecodesign na Indústria Automobilística 
ÁGATHA WEINBERG / MARINA SANTA ROSA ROCHA / ISABEL PERALVA FIGUEIREDO / FERNANDA CRISTINA GONZALEZ 
SUZANA GUEIROS TEIXEIRA / MARCIO DE ALMEIDA D AGOSTO 

Resumo 

Esta pesquisa foi desenvolvida como trabalho final da disciplina de projeto sustentável. A proposta teve como objetivo a identificação de elementos-
chaves no setor automobilístico aos quais contribuíram na rota de inovação tecnológica para um melhor desempenho ambiental do produto. A 
metodologia adotada foi a de realização de levantamento cronológico de inovações no setor, com o viés atento aos impactos ambientais gerados e suas 
consequências para o meio e para a saúde local, como foram introduzidas mudanças no processo de desenvolvimento de produto que focaram no uso 
mais racional de determinados recursos naturais e energéticos a partir de um estudo de caso. 
Nossa justificativa decorre do crescimento populacional, atrelado ao aumento do poder aquisitivo de uma faixa da população de alguns países, como 
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fatores que impulsionaram o setor, e a lacuna de visibilidade de estratégias de gestão de impactos na comunicação com os stakeholders. A despeito de 
termos um cenário permeado pelo enfoque do desenvolvimento sustentável, a produção e comercialização de veículos com destaque as características 
de melhor desempenho sustentável ainda não é uma realidade em diversas nações. 
Como metodologia adotada para o desenvolvimento do tema, investigamos periódicos e teses, tanto quanto contato com fontes de informação e 
entrevistas com especialistas do setor, de forma a identificar a tipologia e segmentos, determinar passivos sociais e ambientais na cadeia produtiva do 
setor; levantamento de inovações tecnológicas e ecodesign na tipologia; enfoque ao estudo de caso e inovações implementadas e sugestão de 
estratégias voltadas para o estudo de caso. O resultado da pesquisa ilustra o quanto foi possível inovar dado a um cenário de pressões competitivas e as 
mudanças decorrentes da inserção da variável ambiental como ingerência no processo de desenvolvimento do produto, tanto quanto a lacuna existente 
na mídia para a comunicação de valores ao consumidor. 

15:00 - 15:15 3281 

O Mapa da Inovação Tecnológica e Sustentabilidade no Campus do Centro de Tecnologia: Estudo de Caso 
Energias Renováveis 
ALINE RIBEIRO LESSA FERREIRA / MÁRCIA COUTO OLIVEIRA CANO / MARIA ALICE FARIAS SILVA ROCHA / MARIA LÍVIA REAL DE 
ALMEIDA / RENATA HAMILTON DE RUIZ 
SUZANA GUEIROS TEIXEIRA / LUIZ PINGUELLI ROSA 

Resumo 

Este projeto resulta do trabalho de pesquisa desenvolvido ao longo do semestre da disciplina de Projetos Sustentáveis, no qual foi proposto - baseado na 
metodologia e conceito de Green Map® System - no Centro de Tecnologia da UFRJ. Este método, surgido em 1995, em Nova York, a partir de equipe de 
tecnologia da informação, consiste na aplicação de conceitos de cartografia à elaboração de um mapa que englobe as ações sustentáveis de um 
determinado local. O movimento do Green Map System vem se desenvolvendo por mais de 800 cidades, comunidades e vilas, em 64 países. Uma rede 
internacional e regional que foca o conceito de local para o Global com objetivo de fortalecer a rede de sustentabilidade local-global; expandir a 
demanda por escolhas de melhor desempenho ambiental e auxiliar nas iniciativas de divulgação de conceitos do esverdeamento em comunidades, tanto 
quanto o monitoramento de tais ações. 
Nossa equipe teve como objetivo a aplicação do conceito e metodologia para o Centro de Tecnologia, tendo como ponto de partida a área de energia, 
considerando a sua relevância no contexto da economia verde, tanto quanto o caráter estratégico que a Universidade assume na geração de 
competências para o enfrentamento de desafios no setor. A partir de pesquisas nos laboratórios e departamentos do CT e consulta a bibliografia 
pertinente, foi gerado um banco de dados listando as atividades sustentáveis e inovações tecnológicas desenvolvidas na área de energia. Utilizando o 
software ArcGIS, as informações obtidas foram acopladas ao mapa físico do CT, e, assim, foi preparado o Mapa Verde. Este estudo será utilizado como 
base de referência para avaliar o Green Map® System, assim como o panorama das ações desenvolvidas no CT. 

15:15 - 15:30 3691 
Resíduos de Construção e Demolição (RCD) - Originado de componentes não estruturais 
ANTONIO HILARIO DA ROCHA JUNIOR 
ROMILDO DIAS TOLEDO FILHO / LAIS AMARAL ALVES 

Resumo 

A pesquisa em questão, é baseada no fato do Brasil produzir em média 0,55 ton/ano/habitante de entulho. Logo, a reciclagem do mesmo é de 
fundamental importância para a redução dos impactos ambientais nas grandes cidades e preservarção de recursos naturais. 
O material analisado no decorrer do programa de Iniciação Científica, será um material originado de componentes não estruturais de demolição e/ou 
construção civil, como argamassas, cerâmicas, telhas, tijolos, etc. 
O seguinte estudo proucura analisar o comportamento de argamassas com a substituição de 25% e 50% do agregado miúdo por agregado de resíduos de 
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construção e demolição(RCD), para a reutilização do mesmo na área da construção civil. Análise em questão, proucura definir parâmetros para 
padronizar essa redução do agregado miúdo de origem natural, realizando vários ensaios como reologia, compressão, tração por compreção diametral, 
permeabilidade, absorção capilar, densidade e porosidade utilizando corpos de prova padronizados de forma a garantir a seguranção na utilização do 
mesmo em âmbito nacional. 

15:30 - 15:45 3817 

Grupo MUDA: agroecologia e permacultura no CT. O estudo da evolução do solo e das suas relações com o 
ambiente. 
LARA ANGELO OLIVEIRA / TOME DE ALMEIDA E LIMA / CAIO LUCAS MESQUITA DE LIMA SANTANNA / ERIKA DE MATTOS O REILLY / 
ERIKA ROCHA GUIMARAES 
HELOISA TEIXEIRA FIRMO 

Resumo 

O Grupo MUDA foi criado em 2009 por estudantes de Engenharia Ambiental e tem como principal foco de trabalho o estudo da dinâmica de um Sistema 
Agroflorestal Sucessional, integrado aos princípios e aplicações da Permacultura. A área utilizada é denominada Laboratório Vivo de Agroecologia e 
Permacultura, situada na Cidade Universitária – Ilha do Fundão, um campo experimental que visa: o desenvolvimento de metodologias práticas de 
manejo de agro-ecossistemas, norteadas pelos princípios da agroecologia e da sucessão natural, bem como a manutenção de um banco de sementes; o 
estudo da evolução do solo e das suas relações com o ambiente; o levantamento e monitoramento da biodiversidade de espécies; o manejo de resíduos 
orgânicos, bem como o reaproveitamento de resíduos secos coletados no CT; e a propagação de tecnologias sociais sustentáveis. 
O presente trabalho visa apresentar os resultados dos nossos primeiros estudos, que se iniciaram com o monitoramento das espécies plantadas, com o 
uso de ferramentas de Sistema de Informação Georreferenciada (SIG). A partir desse levantamento integrado a outras variáveis, analisamos a evolução 
do sistema. 
Pretende-se com o desenvolvimento do trabalho, em 2012, a realização de ensaios laboratoriais para verificar a granulometria, porosidade, 
permeabilidade do solo, matéria orgânica, dentre outros, em parceria com o Laboratório de Pedologia, do Instituto de Geociência da UFRJ e o Núcleo 
Embrapa Solos. Em seguida, serão comparados com resultados anteriores à intervenção, apresentados em relatório sobre o solo da Ilha do Fundão, com 
seus diversos aterros. Assim, será possível a emissão de relatórios com a evolução do comportamento de variáveis pedológico-hídrico-biológicas, inter-
relacionadas, como infiltração, umidade do solo e diversidade local de espécies. Tais relatórios, somados à observação dos indicadores do sistema, irão 
gerar análises complexas da relação entre o manejo e a evolução do solo e das demais condicionantes, como a taxa de crescimento das plantas, 
melhoria do solo e propensão às espécies mais exigentes e o controle de pragas. 
As atividades executadas são correlatas, estando a execução de uma atividade por um integrante relacionada às demais e, muitas vezes, são realizadas 
em parceria e cooperação entre os mesmos. Todos participam do manejo e observação da área, através de mutirões quinzenais, com a realização de 
reuniões semanais para avaliação. A integrante 1 é responsável pela seleção das espécies, manutenção do banco de sementes e levantamento de dados 
hidrológicos. O integrante 2 é responsável pelo levantamento e acompanhamento das espécies e análise da evolução da biodiversidade. O integrante 3 é 
responsável pelo manejo e monitoramento da compostagem de resíduos orgânicos. A integrante 4 é responsável pelo desenvolvimento e 
acompanhamento de tecnologias sociais sustentáveis, bem como pesquisas relacionadas. A integrante 5 é responsável pelos ensaios do solos e 
respectivas análises. Essas atividades resultaram em um relatório a partir da interpretação integrada dos dados levantados, análises e observações feitas 
por todos. 

15:45 - 16:00 4053 
Métodos de avaliação ambiental e experiências construídas: uma revisão da teoria e prática sobre 
sustentabilidade urbana 
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LUIZA MASSARI MACHADO / LÍDIA SANTANA SILVA PINTO / ÉRICA HELENA DA ROSA RIBEIRO / ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA 
COUTO / DANIEL ARRUDA CHUEKE 
ANGELA MARIA GABRIELLA ROSSI / TERESA CRISTINA FERREIRA DE QUEIROZ 

Resumo 

Ao mesmo tempo em que os estudos sobre desenvolvimento sustentável se tornam cada vez mais presentes também no âmbito da construção civil 
brasileira, presencia-se o surgimento de empreendimentos habitacionais de grandes dimensões que apresentam características muito distantes do que 
se entende por sustentabilidade. Essa realidade ocorre principalmente em empreendimentos destinados à população de baixa renda que, apesar de 
contribuírem para a diminuição do déficit habitacional brasileiro, pouco têm contribuído para o surgimento de uma cidade mais inclusiva socialmente, 
mais bela, mais eficiente, menos consumidora de recursos naturais e menos agressora do ambiente natural. 
Diante desta realidade, é fundamental avançar na pesquisa sobre sustentabilidade urbana, como uma das formas de minimizar os impactos negativos 
provocados por uma ocupação urbana que, embora formal, ainda mostra necessidade de mudanças em seu planejamento, projeto, execução e 
manutenção. 
Este artigo tem por objetivo uma revisão bibliográfica do referido tema, sendo esta realizada em quatro etapas de desenvolvimento. A primeira etapa 
consiste na busca pelos conceitos relacionados à sustentabilidade urbana, cidades sustentáveis e bairros sustentáveis. A segunda etapa consiste na 
sistematização dos princípios de sustentabilidade urbana existentes nos métodos de avaliação ambiental mais utilizados na escala urbana, tanto no 
Brasil como no exterior, sendo os mais relevantes o AQUA (Brasil), o LEED-ND (EUA), o Selo Azul da CAIXA e a Plataforma Cidades Sustentáveis (Brasil). A 
terceira etapa consiste na procura pelas experiências mais relevantes realizadas na prática, identificadas na literatura. Foram selecionadas duas 
experiências europeias, Sarriguren na Espanha e Vauban na Alemanha e duas no Brasil, o Bairro Noroeste em Brasília e Pedra Branca na Grande 
Florianópolis. A quarta etapa consiste na comparação entre os métodos de avaliação ambiental escolhidos e entre os emprrendimentos seleciuonados. 
Na quinta e última etapa são expostas as considerações finais. Espera-se, com este trabalho, ter um entendimento mais claro a respeito do que é a 
sustentabilidade urbana, na teoria e na prática. A principal contribuição deste trabalho é oferecer aos pesquisadores, aos profissionais e aos técnicos da 
administração pública, o contexto de atuação do profissional do ambiente construído na melhoria da qualidade de vida nas cidades, com o auxílio do 
paradigma do desenvolvimento urbano sustentável. 

16:00 - 16:15 4153 
Ingerências ambientais no setor de cosmeticos:estratégias de ecodesign no setor de perfumes 
FERNANDA CAROLINA A. S. BRANDÃO / MARCELO FONTENELLE PEREIRA MATOS 
SUZANA GUEIROS TEIXEIRA / HAROLDO MATTOS DE LEMOS / LUIS ALFREDO VIDAL DE CARVALHO 

Resumo 

O tema de pesquisa se desenvolve como projeto final da disciplina de projeto sustentável, tendo como objetivo destacar os principais aspectos 
ambientais do setor de cosméticos, tendo como foco o estudo de caso da tipologia de perfumes, os aspectos cronológicos de seu comportamento frente 
as pressões e exigências de gestão ambiental, tanto quanto na identificação de empresas que realizam o benchmarking ambiental através de estratégias 
de ecodesign. O trabalho busca referências na cadeia produtiva de principais marcas, e realiza um mapeamento dos principais gargalos ambientais de 
forma cronológica e mais recentemente, as pressões dos stakeholders externos no desenvolvimento de um produto com melhor desempenho 
ambiental, com o advento da rastreabilidade através da avaliação de ciclo de vida do produto. O resultado final mostra um estudo comparativo entre 
algumas marcas e respectivas ações estratégicas de ecodesign adotadas, que apontam para uma progressiva mudança de rota projetual e 
comportamento do setor. 

05/10/2012 Sala A-202 
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Sessão: Nanotecnologia 

14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Assis Koppe Da Fraga  

                              Fernando Pereira Duda  

                              Daniel Onofre De Almeida Cruz  

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 1644 
Caracterização de nanotubos de zinco e titanio obtidos pelo método hidrotérmico 
DOUGLAS CAFFARO COSTA 
NEUMAN SOLANGE DE RESENDE 

Resumo 

Por mais de uma década investigações sobre a síntese e a caracterização de nanotubos tem sido realizadas. Apesar do esforço até agora a literatura não 
apresenta um método que reúna todos os aspectos desejados: controle preciso da configuração do nanotubo, alinhamento regular da formação de 
nanotubos, baixo custo e alto rendimento. A obtenção de nanotubos de óxido de titânio e óxido de zinco são bastante visados devido à alta atividade 
fotocatalítica, além da estabilidade química, que proporcionam sua aplicação em sensores de gás, dispositivos óticos e fotocatalisadores, dentre outros. 
O atual projeto tem como objetivo principal a preparação de nanotubos a partir de óxido de titânio e óxido de zinco pelo método hidrotérmico e a 
caracterização físico-química, estrutural e morfológica dos mesmos. A partir dos resultados obtidos, intenciona-se avaliar a influência da presença de 
óxidos metálicos impregnados a esses nanotubos na sua estrutura e na respectiva atividade fotocatalítica. 
Os nanotubos de titanato e de zinco foram obtidos pelo método hidrotérmico [Kasuga et al, 1998], a 130ºC por 24h. Para os de titanato, utilizou-se o 
dióxido de titânio (TiO2) calcinado, rico em fase anatásio, e uma solução de hidróxido de sódio (NaOH, 10M). Na obtenção dos nanotubos de zinco 
empregou-se ZnO e solução de hidróxido de sódio (NH4OH, 8M). As caracterizações físico-químicas empregadas foram: espectroscopia Raman, difração 
de raios-x (DRX), fluorescência de raios-x (FRX), análise de área por adsorção de nitrogênio (BET), análise térmica (ATG), microscopia de varredura (MEV), 
espectroscopia de refletância difusa no UV visível (DRS). 
Resultados preliminares para os nanotubos de zinco mostraram, por MEV e DRX, a obtenção inicial de nanofolhas que após envelhecimento deram 
origem a nanotubos, provavelmente com a fase wurtizita. 
Com base nos resultados obtidos, todas as amostras de nanotubos de titânio apresentaram formação de estrutura lamelar (presença de banda em 2teta 
= 10° no espectro de DRX), com presença da fase do titanato protônico (H2Ti3O7) (conforme espectroscopia Raman). Os resultados de ATG mostraram 
que a temperatura de calcinação não deve exceder 400 °C, para manutenção das características morfológicas desses nanotubos. As análises de MEV 
permitiram concluir que foram obtidos nanotubos de titanato com diâmetro de cerca de 40 nm. 

14:45 - 15:00 2520 

Investigação do Aumento da Absorção de Radiação Infravermelha por Phantoms com Diferentes 
Concentrações de Nanopartículas 
RODRIGO ALFREDO OLIVEIRA JAIME 
HELCIO RANGEL BARRETO ORLANDE / BERNARD LAMIEN / RODRIGO LEITE QUEIROGA BASTO 
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Resumo 

Tratamento médico por hipertermia refere-se ao uso cuidadoso e controlado do calor com o objetivo de destruir células cancerosas ou de facilitar a ação 
de outros tratamentos médicos de câncer, tais como a quimioterapia ou a radioterapia. A maior dificuldade deste tratamento é a possibilidade de se 
induzir a hipertermia de maneira uniforme e limitada na região de interesse deixando as células sãs ilesas. 
Pesquisas recentes mostram que o uso de nanopartículas fotossensíveis sintetizadas de modo a apresentar uma absorção maior da luz infravermelha 
pode permitir um tratamento focalizado e eficiente dos tumores e cânceres superficiais. 
O objetivo deste projeto é investigar experimentalmente o efeito da adição de nanopartículas fotossensíveis na absorção da luz infravermelha em 
materiais que simulam tecidos humanos, denominados phantoms. 
Para o procedimento experimental, serão utilizados a câmera infravermelho SC640, o programa ThermaCam, o Laser Diodo 525B Newport e amostras de 
phantoms PVC e PVCP. Aplicando-se um feixe do laser na amostra a ser utilizada, mede-se, com o auxílio da câmera, a distribuição de temperatura em 
umas das faces do phantom. 
Os resultados a serem obtidos com diferentes concentrações de nanopartículas permitirão concluir se tais substâncias influenciam nos índices 
mencionados. 
Referência: 
[1] BASTO, R. L. Q; Construção de um Phantom Sintético com Propriedades Termofísicas e Ultra-sônicas Similares às do Tecido Biológico Humano em 1,0 
e 2,8 MHz; Rio de Janeiro; março de 2007 

15:00 - 15:15 770 
Desenvolvimento de nanoemulsões para aplicação como antiespumantes para petróleo 
RAISA FONTENELE CARVALHO 
CLAUDIA REGINA ELIAS MANSUR / ASSIS KOPPE DA FRAGA 

Resumo 

No processo de separação água/óleo em vasos separadores gravitacionais a formação de espuma pode afetar a sua eficiência. Esta espuma pode ser 
causada pela presença de tensoativos ou impurezas no óleo cru, aliada ao grande cisalhamento imposto no interior destes vasos. Dentre os diversos 
métodos utilizados para o controle dos níveis de espuma no processo, está a adição de um agente químico (antiespumante) no petróleo [1]. O objetivo 
deste trabalho é propor novos sistemas à base de nanoemulsões óleo/água (com baixos teores de fase oleosa), que sejam eficientes como agentes 
antiespumantes para petróleo. Neste caso o que se espera é a redução de solventes utilizados na produção das formulações, bem como a redução do 
teor de aditivos empregados. 
As nanoemulsões foram preparadas no equipamento homogeneizador de alta pressão (HAP), EmulsiFlex C5, utilizando a pressão de 15000 psi. Para 
formação destas nanoemulsões foi utilizado tensoativos não-iônicos à base de polióxidos na concentração de 12%m e como fase oleosa o polipropileno 
glicol nas concentrações de 5, 7 e 10%m. O tamanho e a distribuição das gotas das nanoemulsões foram determinados em analisador de tamanho de 
partículas Zetasizer Nano ZS. 
Inicialmente foram realizados testes de eficiência de diferentes óleos como antiespumantes com o objetivo de selecionar a fase oleosa das 
nanoemulsões. Nesta etapa foram usadas soluções de óleos essenciais (laranja e cravo) e de polipropileno glicol e as nanoemulsões preparadas 
conforme descrito acima. Os testes foram realizados adicionando os sistemas (soluções dos óleos em tolueno a 30%p/v e as nanoemulsões), na 
concentração de 40 ppm, em petróleo contido em célula de pressurização. Em seguida a célula foi aquecida, por cerca de duas horas, a 63°C em estufa 
de rolamento. Posteriormente a célula foi pressurizada com o auxílio de ar comprimido e novamente aquecida em estufa de rolamento por mais uma 
hora. Por fim o óleo foi despressurizado, através de uma serpentina, em uma proveta até um volume padrão para que se inicie a contagem do tempo, 
medindo-se a queda da espuma pela variação de volume na proveta. 
Os resultados mostraram que, entre os óleos selecionados para a análise, o polipropileno glicol apresentou a maior eficiência na desestabilização de 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

265 

 

espuma em petróleo, sendo este selecionado para compor a fase oleosa da emulsão. Em concordância com estes resultados, as nanoemulsões 
preparadas com este óleo apresentaram alta eficiência como agentes antiespumantes em petróleo, sendo usado um menor teor de óleo e solvente 
nestes sistemas. 

15:15 - 15:30 447 

Desenvolvimento de catalisadores Ziegler-Natta com nanotubos de carbono (CNT) para preparação de 
nanocompósitos de Polipropileno/nanotubo de carbono por polimerização in situ 
JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA 
MARIA DE FATIMA VIEIRA MARQUES /   RENATO JONAS BENNE DE OLIVEIRA 

Resumo 

O polipropileno (PP) é produzido comercialmente em sua quase totalidade por catalisadores Ziegler-Natta (ZN) de alta atividade a base de titânio 
suportado em cloreto de magnésio anidro (MgCl2/TiCl4) com controle morfológico de partículas. A preparação nanocompósitos de PP contendo partícula 
de carbono tem sido muito estudada devido as suas excelentes propriedades mecânica, térmica e também elétrica das nanocargas de carbono. Neste 
trabalho, os CNTs sofreram tratamento com H2SO4 e HNO3 na proporção de 3:1 para inserir grupos óxidos nos CNTs e assim aumentar sua interação com 
o suporte catalítico de MgCl2. Desta forma, o catalisador Ziegler-Natta MgCl2/TiCl4/CNT foi preparado. Este catalisador foi utilizado para preparar 
nanocompósitos de PP/CNT por polimerização in situ. Para isso, 100 mg de catalisador foram utilizados para a polimerização em um reator de 1 L 
contendo 100 mL de hexano. Primeiramente, foi introduzido o cocatalisador trietilalumínio (TEA), em seguida foi adicionado o doador externo de 
elétrons (DE) difenil-dimetoxissilano e então o catalisador. Finalmente foi introduzido o propileno, a pressão foi elevada para 4 bar e a temperatura foi 
de 70 °C. As polimerizações duraram 1 hora. O teor de titânio dos catalisadores foi obtido por fluorescência de raios X (EDX); o grau de cristalinidade e as 
propriedades térmicas dos nanocompósitos, tais como temperatura de transição vítrea (Tg) e temperatura de transição cristalina (Tm) foram 
determinadas por calorimetria de varredura diferencial (DSC); a estabilidade térmica dos materiais (Tonset e Tmax) foi avaliada por termogravimetria; a 
morfologia dos catalisadores preparados e a dos polímeros obtidos foram avaliadas por microscopia eletrônica de varredura (SEM). O módulo de 
armazenamento, o módulo de perda e a tan δ foram determinados por análise termo dinamico-mecânica; e também foram realizados testes para avaliar 
a condutividade elétrica dos nanocompósitos.Os resultados mostraram que o catalisador ZN MgCl2/TiCl4/CNT apresentou morfologia irregular, contudo, 
os polímeros se apresentaram sob forma globular. Além disso, a Tonset do nanocompósito PP/CNT (444 °C) apresentou aumento considerável quando 
comparada com a do PP puro (317 °C) e o grau de cristalinidade dos nanocompósitos (49,5%) também aumentou em relação ao PP puro (41%). 

15:30 - 15:45 3541 

Redução de Desgaste em Componentes Mecânicos Utilizando Recobrimentos com Base em Carbono 
Amorfo Hidrogenado. 
RODRIGO PEREIRA GONCALVES 
SERGIO ALVARO DE SOUZA CAMARGO JUNIOR 

Resumo 

O desgaste é responsável por um prejuízo à economia uma vez que dissipa energia dos sistemas e reduz a vida dos equipamentos. As estimativas de 
reduções de gastos apresentadas no relatório de Jost são de que mediante o uso do conhecimento existente podem-se reduzir as perdas por desgaste 
em 20%. O aspecto ambiental também é muito importante na análise global das perdas por desgaste. As perdas no motor de um automóvel transitando 
em uma cidade são devidas ao resfriamento e à exaustão. Apenas 12% da potência do motor são transmitidas às rodas, o que é menor do que as perdas 
por atrito (cerca de 15%). Considerando melhorias de 20%, a economia seria de 300 milhões de reais por ano e uma redução de 37.500 toneladas de CO2 
emitidos para atmosfera, apenas na cidade de São Paulo, segundo dados obtidos por Anderson. 
Este trabalho tem como objetivo o estudo e desenvolvimento de recobrimentos para a redução de atrito e desgaste de componentes mecânicos. Serão 
estudados recobrimentos baseados em carbono do tipo diamante (Diamond like Carbon ,DLC). Estes recobrimentos, assim como o diamante, possuem 
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uma alta dureza além de outras propriedades interessantes como: estabilidade química, baixo coeficiente de atrito, resistência ao desgaste e a alta 
resistividade elétrica. Atualmente o DLC é empregado em uma série de aplicações tecnológicas como: recobrimentos protetores contra desgaste em 
discos rígidos e lâminas, proteção contra corrosão e também em peças de motores de combustão interna. 
As amostras recobertas serão discos de aço SAE 4340 com as seguintes dimensões: 40 mm de diâmetro, 4 mm de espessura com a superfície preparada 
seguindo a sequência: lixamento de 100 a 1200, polimento com pasta de diamante com granulometria de 1 micrometro. 
Os valores de dureza e módulo elástico dos recobrimentos serão obtidos por meio da técnica de indentação instrumentada. Já as propriedades 
tribológicas, isto é taxa de desgaste e o coeficiente de atrito, serão avaliados por meio de ensaios de pino sobre disco. Também serão avaliadas as 
influências da temperatura, umidade e lubrificação. 
Após os testes será realizada a comparação entre os resultados observados no substrato sem recobrimento e no recoberto com DLC, analisando assim a 
magnitude das melhorias nas propriedades mecânicas e tribológicas. 
Bibliografias: 
[1] Robertson, J., Diamond-Like Amorphous Carbon, Materials Science and Engineering: R: Reports, v. 37, pp. 129-281, 2002. 
[2] Kano, Makoto , DLC Coating Technology Applied to Sliding Parts of Automotive Engine, New Diamond Frontier Carbon Technology, vol.16, No.4 2006 
,MYU Tokyo 
[3] ANDERSON, B.S., 1991, Company perspective in vehicle tribology - Volvo, In 17th Leeds-Lion Symposium on Tribology, Elsiever Science Pub Co, 1991. 
p. 503-506 (Elsiever Technology Series 18). 
[4] JOST, H.P, 1960, Lubrication (tribology) education and research, Jost Rep., Department of Education and Science,HMSO, London, 1966, p.4. 

15:45 - 16:00 2898 
Tratamento a Plasma em Borracha Nitrílica 
RAQUEL REIS RODRIGUES DOS SANTOS 
SERGIO ALVARO DE SOUZA CAMARGO JUNIOR 

Resumo 

Elastômeros são polímeros com grande capacidade de deformação elástica por possuírem cadeias flexíveis amarradas umas às outras com baixa 
densidade de ligações cruzadas. Quando sob ação de força externa são capazes de deformar-se um mínimo de duas vezes o seu comprimento inicial, 
retornando à sua forma original quando retirada a força externa. A borracha nitrílica, NBR, é um exemplo de elastômero de excelente resistência à 
abrasão e excelente resistência a óleos, solventes e combustíveis, alta elasticidade e boa resistência ao rasgamento. Por estas características, a NBR é 
amplamente utilizada em sistemas de vedação em diversos campos da indústria. Em contrapartida, assim como diversos outros elastômeros, possui alto 
coeficiente de atrito (COF) e baixa resistência ao desgaste quando atritado, por exemplo, contra o aço, e baixa resistência a solventes orgânicos 
oxigenados. Estes fatores acarretam degradação de propriedades limitando suas aplicações, como por exemplo, em um sistema dinâmico de vedação. 
Filmes finos de carbono do tipo diamante (em inglês, diamond-like carbon - DLC), depositados a plasma, apresentam alta dureza e alta resistência ao 
desgaste e ao ataque químico, sendo ideias para aplicações anti-desgaste. Quando o substrato é elastomérico, o filme apresenta excelente adesão 
devido à composição química semelhante da interface substrato-filme, ambos ricos em carbono e hidrogênio. O trabalho realizado tem por objetivo 
analisar modificações de propriedades mecânicas e tribológicas de substratos de borracha nitrílica com deposição de filmes de DLC. 
Foram realizados tratamentos por Deposição Química a Vapor Assistida por Plasma (PACVD) de amostras de borracha nitrílica de 5 mm de espessura, 
variando a tensão de autopolarização (50 e 100V), os gases precursores (metano e acetileno) e tempo de tratamento (ate 60 minutos). Realizaram-se 
ensaios de atrito de esfera-sobre-disco, onde uma esfera de aço é atritada com determinada carga contra o substrato, permitindo medir o coeficiente de 
atrito. Através da pesagem das amostras, antes e depois do ensaio, foi possível obter a taxa de desgaste. As amostras não tratadas apresentaram 
COFmédio de 0,49 e taxa média de desgaste da ordem de 10-5 mm3/mm. Pelo tratamento a plasma com gás metano foi possível reduzir o COFmédio 



XXXIV Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica,  
Tecnológica, Artística e Cultural 2012 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Tecnologia 

 
PROGRAMA DAS SESSÕES TÉCNICAS ORAIS 

 

267 

 

para 0,45 e taxa de desgaste em 70%. Já com o gás acetileno, atingiu-se um COFmédio de 0,22 com redução da taxa de desgaste em 59%. 
A próxima etapa do projeto consiste em realizar deposições durante tempos maiores de exposição visando otimizar resultados obtidos, e caracterização 
por meio de espectroscopia de infravermelho e microscopia eletrônica de varredura, buscando entender alterações superficiais sofridas na borracha 
com a deposição a plasma. 

16:00 - 16:15 3072 

Aplicação de nanotubos de titanato no desenvolvimento de sensores à base de nanocompositos para 
detecção de peróxido de hidrogênio 
VANESSA FARIA PACCICO 
NEUMAN SOLANGE DE RESENDE / VERONICA MARIA DE ARAUJO CALADO 

Resumo 

Aplicação de nanotubos de titanato no desenvolvimento de sensores à base de nanocompositos para detecção de peróxido de hidrogênio 
Resumo:  Sensores são dispositivos que respondem a estímulos de maneiras mensuráveis. Alguns sensores, chamados de transdutores, oferecem essas 
respostas na forma de sinal elétrico, possuindo um elemento sensor e um conversor de energia. Diversos sensores vêm sendo utilizados em ramos 
variados da ciência, como robótica, engenharia química e medicina, e com inúmeras finalidades como a detecção de luz, de potência elétrica, de 
radiação e de substâncias gasosas ou em solução. 
O objetivo desse projeto é o desenvolvimento de um sensor que apresente altas sensibilidade e seletividade, bem como rapidez de resposta, para a 
detecção de peróxido de hidrogênio, além de estabilidade e baixo custo. O sensor em questão pode ser classificado como nanocompósito condutor, com 
uma matriz polimérica de polianilina (PANI) com nanotubos de titanato. Para a formulação do sensor, foram sintetizados inicialmente polianilina pura e 
com 5% e 10% de nanotubos. Os materiais obtidos foram utilizados como sensores em eletrodo de trabalho de pasta de carbono (1 parte de grafite para 
3 partes de óleo mineral) na reação de oxi-redox de ferricianeto de potássio 2mM em solução de cloreto de potássio 1 M. Os resultados foram 
compatíveis com os da literatura, mostrando que a inserção de nanotubos aumentou a sensibilidade da PANI. Além disso, foram usadas técnicas 
clássicas de caracterização físico-quimica de materiais nanocompositos, dentre elas, espectroscopia de UV visível e espectroscopia de difração de raios-X 
e microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo. Os resultados espectroscopia de UV visível tanto para polianilina pura como para 
polianilina com 5% de nanotubos indicam uma faixa de absorção entre 200 e 800nm, com máxima absorção em comprimento de onda próximo a 630 
nm. A polianilina com 10% de nanotubos apresenta redução de banda larga e surgimento de uma nova banda em 348 nm, característica da presença do 
titanato. Para avaliação de desempenho das amostras foi utilizado o software PSTrace do instrumento Palm Sens nas funções de onda quadrada e de 
voltametria cíclica. O sensor apresentou sensibilidade e seletividade para peróxido de hidrogênio em soluções mesmo em baixas concentrações. O 
trabalho segue com objetivo de caracterizar e definir a concentração ideal de nanotubos de titanato em polianilina que será sugerida para o sensor. 
Referências bibliográficas 
1 -CHENG, Q., PAVLINEK, V., HE, Y., LI, C., LENGALOVA, A., SAHA, P. European Polymer Journal, Volume 43, Issue 9, Setembro de 2007, Págs. 3780-3786, 
2 - MATTOS, I., SHIRAISHI, K., BRAZ, A., FERNANDES, J. Química Nova; Vol. 26, nº 3, Maio de 2003. pp 373-380. 
3 - PUGANOVA, E., KARYAKIN, A. Sensors & Actuators B 109, 2005. pp. 167-170 

16:15 - 16:30 2656 

Produção de Nanohidrogel Biodegradável a Base de Poli(2-(dietilamino) metacrilato de etila via 
Polimerização RAFT em Miniemulsão Inversa 
RAFAEL COELHO DE LIMA 
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA PINTO /  MARCO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA 
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Resumo 

Estudos e pesquisas têm sido realizadas visando o desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos. Neste contexto, os materiais poliméricos, 
principalmente os sintéticos, destacam-se por apresentarem inúmeras vantagens frente aos outros tipos de materiais, o que inclui a facilidade de síntese 
e a possiblidade de obter materiais com características apropriadas para a aplicação final do mesmo. A polimerização RAFT é uma técnica de 
polimerização via radicais livres viva/controlada, que permite a síntense de polímeros com arquitetura precisa e uniforme. Esta técnica é considerada 
uma das mais versáteis, pois é compatível com diversos monômeros, sistemas de polimerização e condições reacionais. Na técnica RAFT, utiliza-se uma 
substância específica, conhecida como agente RAFT, que apresenta uma função tiocarboniltio em sua estrutura1, 2. 
O objetivo do presente estudo é a síntese de nanohidrogel biodegradável a base de poli(2-(dietilamino)metacrilato de etila) via polimerização RAFT em 
miniemulsão inversa. A importância de se utilizar o 2-(dietilamino)metacrilato de etila (DEAEMA) como monômero, se deve ao fato de o mesmo ser 
sensível a mudanças de pH e temperatura, permitindo a síntese de materiais inteligentes, como os nanogéis biodegradáveis, para utilização em sistemas 
de liberação de fármacos. 
A metodologia utilizada será a mesma recentemente publicada por Oliveira et al.1,2. Inicialmente foram realizados testes para adaptar a receita da 
miniemulsão para o novo monômero (DEAEMA) e aumentar a estabilidade do sistema. O uso de NaCl e um tempo mais curto de ultrassonificação 
(procedimento necessário para a formação da miniemulsão), resultaram na formação de emulsões mais estáveis, com tamanho de gota da ordem de 
170 nm. Paralelamente, o agente RAFT original foi modificado com um monômero a base de poli(etileno glicol), para a formação de um composto 
macro-RAFT, que possui maior estabilidade na fase interna do sistema de miniemulsão invesa. A caracterização do macro-RAFT demonstrou o controle 
da reação de polimerização RAFT (Mn=7.283 g/mol e Mw/Mn=1,16). 
As próximas etapas do projeto incluem a síntese de um agente reticulante biodegradável, que será incluído na receita de miniemulsão. Os nanogéis 
serão sintetizados com e sem a presença do agente RAFT, para verificar o controle da reação, através de análises de massa molar, tamanho de 
gota/partícula e conversão. Os nanogéis sintetizados também serão analisados em função da carga superficial presente nas partículas e 
biodegadabilidade em ambientes redutores. 
Referências: 
1- OLIVEIRA, M. A. M.; BOYER, C.; NELE, M.; PINTO, J. C.; ZETTERLUND, P. B.; DAVIS, T. P. Macromolecules 2011, 44, 7167. 
2- OLIVEIRA, M. A. M. Produção de Micropartículas e Nanopartículas Poliméricas para Aplicações Biomédicas em Sistemas Heterogêneos de 
Polimerização; d. D.Sc., Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011. 
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14:30 - 14:45 2061 
Estudo da Coexistência Entre os Sistemas LTE e W-CDMA 
PEDRO ANGELO MEDEIROS FONINI 
PAULO SERGIO RAMIREZ DINIZ / MARKUS VINICIUS SANTOS LIMA 

Resumo 

Os sistemas de telecomunicações hoje usam extensivamente o meio aéreo como canal por onde transmitir informações, dada a impraticabilidade do uso 
de comunicações cabeadas na maioria das aplicações. Juntando isso com a tendência que é observada de os dispositivos móveis ficarem cada vez mais 
complexos e com maior capacidade de processamento da informação, podemos concluir que o uso do ar como meio de comunicação continuará tendo  
uma demanda cada vez maior, como tem sido observado até hoje. 
O princípio básico da comunicação sem fio é o uso de formas de onda eletromagnéticas para representar a informação que se quer transmitir. O 
espectro eletromagnético deve ser, entretanto, controlado por agências regulamentadoras governamentais, pois o seu uso é limitado. Hoje em dia, 
constata-se que a banda destinada à telefonia celular está sobrecarregada, dificultando o crescimento da rede sem que haja uma queda da qualidade de 
serviço. 
Por outro lado, algumas bandas do espectro destinadas a outros serviços não usam toda a sua capacidade, como por exemplo as bandas de uso militar, 
de rádio amador, e até as de transmissão de sinal de TV. Neste cenário em que existem faixas de espectro subutilizadas, chamadas white spaces, o 
conceito de rádios cognitivos aparece como uma solução promissora que se propõe a encontrar, em tempo real, esses buracos no espectro, e utilizá-los 
como recurso de transmissão próprio.  
Portanto, encontraremos algumas situações em que o espectro destinado a um serviço licenciado será compartilhado também por um serviço não- 
licenciado. Neste caso em que ocorre sobreposição de serviços, a interferência (conhecida como vazamento espectral, ou spectral leakage) entre os 
sinais provenientes de cada um dos serviços será inevitável. Por isso, é útil entender como essa interferência pode afetar cada uma das partes. 
Este trabalho se propõe a verificar se seria possível uma coexistência deste tipo. Consideramos dois serviços: um utilizando as técnicas Orthogonal 
Frequency-Division Multiplexing (OFDM) e Single-Carrier Frequency-Division Equalization (SC-FD), comumente usadas no Long Term Evolution (LTE, um 
sistema atualmente tido como de quarta geração); e outro usando o Wideband Code-Division Multiple Access (W-CDMA), que é usado no sistema 
Universal Mobile Tellecomunnications System (UMTS, que é considerado de terceira geração). O objetivo do trabalho é analisar o quanto a sobreposição 
desses dois serviços os afetam individualmente, em função dos níveis de potência utilizados em suas respectivas transmissões. 

14:45 - 15:00 3708 
Suporte a mensagens longas para o protocolo REPA de rede móveis ad hoc  
JOÃO GABRIEL PERES DE MATOS CASTANHO JARDIM 
CLAUDIO LUIS DE AMORIM / HEBERTE FERNANDES DE MORAES / RENATO DE CASTRO DUTRA 

Resumo 

Em uma rede móvel ad hoc não há infraestrutura de comunicação e a topologia muda dinâmicamente, tornando-se um desafio para o desenvolvimento 
de protocolos eficientes para aplicações distribuídas. Uma solução original para esse tipo de rede, é o protocolo REPA (REde de Prefixos Ativos) em 
desenvolvimento no Laboratório de Computação Paralela e Sistemas Móveis da COPPE/UFRJ. Uma REPA permite uma aplicação distribuída baseada no 
modelo Publicador/Subscritor (Pub/Sub) executar cooperativamente em uma rede movel ad hoc utilizando a comunicação centrada em interesses. Para 
isso cada nó de uma REPA executando uma aplicação Pub/Sub definirá um prefixo ativo, formado por um prefixo numérico e um interesse (um string de 
caracteres) da aplicação, que é armazenado na camada de rede. Além disso, toda mensagem que um nó enviar será encabeçada com seu prefixo ativo 
que o protocolo REPA usa para comparar com o prefixo ativo de cada nó por onde a mensagem transitar. Especificamente, uma mensagem recebida por 
um nó, será avaliada pelo protocolo REPA que decidirá autonomamente se a mensagem é do interesse ou não de alguma aplicação local, e ainda, se 
encaminha a mensagem ou não para os nós vizinhos. 
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Inicialmente, a avaliação do protocolo REPA foi feita utilizando uma aplicação chat para testar a troca de mensagens curtas entre nós. Com o ótimo 
resultado obtido, tornou-se importante a avaliação do protocolo para mensagens longas, i.e, com payload maior. Este trabalho, apresenta resultados da 
implementação no protocolo REPA de suporte ao envio e recebimento de mensagens longas entre dois nós quaisquer na rede. Esse tipo de mensagem 
proporciona maior facilidade para o desenvolvimento de novas aplicações da REPA, como por exemplo, o envio de arquivos de imagens. O suporte à 
comunicação de mensagens longas consiste em uma extensão do protocolo que foi desenvolvida utilizando a API REPA, para garantir às aplicações que 
dados sejam enviados e recebidos de forma íntegra. Considere, por exemplo, o protocolo REPA operando em três smartphones, onde, o sinal WiFi do 
smartphone 1 alcance o smartphone 2 mas não o smartphone 3. Utilizando o protocolo REPA estendido com comunicação de mensagem longa, arquivos 
poderão ser trocados entre os smartphones 1 e 3 sem a necessidade de rede infraestruturada ,ex., 3G. Este exemplo pode ser generalizado para REPAs 
com mais de 3 nós, desde que haja nós intermediários que possam se comunicar, no caminho entre dois nós origem e destino. 

15:00 - 15:15 2077 
Execução Paralela de Workflows Científicos em Nuvens Computacionais com Hadoop 
RICARDO DE HOLANDA BUSQUET 
DANIEL CARDOSO MORAES DE OLIVEIRA / MARTA LIMA DE QUEIROS MATTOSO 

Resumo 

A evolução da ciência da computação nas últimas décadas permitiu o apoio à exploração de novos tipos de experimentos científicos em larga escala, 
baseados em simulação assistida por computadores. Esses experimentos necessitam de execuções com explorações de diferentes parâmetros e às vezes 
faz-se necessário o encadeamento de diversos programas para o acompanhamento das atividades. A tarefa de encadear programas para a execução de 
experimentos não é simples e pode ser uma barreira técnica para a construção de modelos mais complexos ou a execução de uma análise refinada. Para 
gerenciar este encadeamento, é comum a utilização de sistemas de workflows científicos, que permitem aos cientistas focar na modelagem do 
experimento e não em aspectos computacionais gerais. Experimentos em larga escala demandam ambientes computacionais de alto desempenho [1]. 
Porém, a execução de workflows nestes ambientes pode ser difícil de gerenciar. Um aspecto importante para os workflows científicos está relacionado à 
proveniência dos dados [2]. A proveniência pode ser vista como um registro de tudo que ocorreu durante a execução do workflow. Com a proveniência, 
é possível, por exemplo, descobrir de onde veio determinado resultado e qual parâmetro foi utilizado para atingí-lo. Neste sentido, há uma necessidade 
de que o armazenamento de dados de proveniência de workflows seja cada vez mais eficiente, tornando os resultados do experimento cada vez mais 
claros e assim possibilitando ao cientista um maior e mais fácil controle sobre esses dados. A proveniência agrega confiabilidade ao experimento e a 
possibilidade de sua reprodução. Este trabalho tem o objetivo de aprimorar as técnicas de armazenamento de dados de proveniência de workflows. 
Estudam-se formas de tornar o armazenamento e consulta de dados de proveniência pragmático e orientado ao conteúdo do experimento, facilitando 
consultas à base de proveniência. O projeto encontra-se em seu quarto mês de desenvolvimento. Os resultados alcançados ate' o momento dizem 
respeito `a familiarização com o ambiente de execução paralela, elaboração de consultas aos dados de proveniência e medição de desempenho. 
[1] E. Ogasawara, J. Dias, D. Oliveira, F. Porto, P. Valduriez, and M. Mattoso, 2011, An Algebraic Approach for Data-Centric Scientific Workflows, 
Proceedings of the VLDB Endowment, v. 4, n. 12, p. 1328-1339. 
[2] J. Freire, D. Koop, E. Santos, and C.T. Silva, 2008, Provenance for Computational Tasks: A Survey, Computing in Science and Engineering, v.10, n. 3, p. 
11-21 

15:15 - 15:30 2100 
Máquina Cliente para Workflows Científicos em Nuvem Computacional com SciCumulus 
PEDRO HENRIQUE CRUZ CAMINHA 
DANIEL CARDOSO MORAES DE OLIVEIRA / MARTA LIMA DE QUEIROS MATTOSO 

Resumo Os experimentos científicos são baseados em simulações que podem ser computacionalmente intensas e manipular grande volume de dados. Estes 
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experimentos podem se estruturar em uma ou mais atividades e o encadeamento destas atividades define uma relação de dependência entre as 
mesmas. A esse encadeamento de atividades dá-se o nome de workflow. Como esses experimentos demandam alto poder computacional, a 
paralelização da execução das atividades de um workflow é necessária (Mattoso et al., 2010). A recente computação em nuvem está se consolidando 
como um ambiente de processamento de alto desempenho. Entretanto, configurar o ambiente na nuvem e paralelizar um workflow científico é uma 
tarefa árdua que requer habilidades de programação específicas. Visando a facilitar o trabalho dos cientistas, foi desenvolvido o SciCumulus Desktop 
(Oliveira et al. 2011). O SciCumulus Desktop fornece um ambiente de execução de workflows na nuvem, utilizando como núcleo a máquina de workflows 
Chiron (Ogasawara et al. 2011). O SciCumulus Desktop é um cliente que interage com o SciCumulus, em execução na nuvem, que paraleliza workflows 
científicos de modo automático e otimiza a execução paralela das atividades de um workflow durante a sua execução. O foco deste trabalho foi no 
estudo dos conceitos relacionados a workflows científicos, computação em nuvem e no desenvolvimento de uma máquina cliente que fosse capaz de 
utilizar o poder computacional de máquinas na nuvem e as facilidades proporcionadas pela máquina de workflows científicos Chiron. O desenvolvimento 
foi realizado utilizando a API fornecida pela nuvem computacional da Amazon. Para a criação dinâmica de maquinas virtuais, para o processamento 
paralelo, foi usado o Simple Storage System (S3), que é um serviço de armazenamento da própria Amazon que fornece discos virtuais, onde é possível 
guardar os arquivos e dados do workflow, e acessá-los no SciCumulus Desktop via Web. O uso do SciCumulus Desktop se mostrou eficiente para a 
execução de workflows reais de bioinformática em máquinas na Amazon. 
Referências: 
Mattoso, M., Werner, C., Travassos, G. H., Braganholo, V., Murta, L., Ogasawara, E., Oliveira, D., Cruz, S. M. S. da, Martinho, W., (2010), Towards 
Supporting the Life Cycle of Large Scale Scientific Experiments, International Journal of Business Process Integration and Management, v. 5, n. 1, p. 79-
92. 
Oliveira, D. ; Ogasawara, E. ; Ocaña, K. ; Baião, F. ; Mattoso, M. L. Q., (2011). An Adaptive Parallel Execution Strategy for Cloud-based Scientific 
Workflows. Concurrency and Computation, Online, em: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpe.1880/abstract;jsessionid=EBCAFA19E130C6EC5F9D106FC670B7F8.d01t03. 
Ogasawara, E., Valduriez, P., Mattoso, M., (2011). Chiron: Scientific Workflow Engine. em: http://datluge.nacad.ufrj.br/. 

15:30 - 15:45 4136 

Uma ferramenta para apoiar o desenvolvimento de plataformas de Ecossistemas de Software utilizando 
Redes Sociais 
THAIANA MARIA PINHEIRO LIMA 
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS / CLAUDIA MARIA LIMA WERNER 

Resumo 

Ecossistema de software pode ser descrito como atores trabalhando com um mercado distribuído entre software e serviços, de forma conjunta com as 
relações entre estas entidades. Em um ecossistema, como uma empresa, o aprendizado entre os funcionários e o reuso de soluções construídas ocorrem 
com pouca frequência, já que o conhecimento e os processos estão geralmente na mente dos funcionários [1]. O campo de Social Learning é útil para 
facilitar esse processo de transferência de conhecimento. Com o surgimento da Web 2.0, ambientes de Social Learning foram simplificados, devido às 
novas plataformas de desenvolvimento de aplicações para Internet [2]. Com o uso das redes sociais, as informações concentram-se nos artefatos - 
códigos, serviços, entre outros - e não mais na equipe, de maneira que um artefato tenha perfil próprio com descrição, atualizações e dependências. Esta 
pesquisa visa desenvolver uma ferramenta de apoio à criação de perfis para os artefatos no site de rede social Facebook. Esta ferramenta irá auxiliar a 
empresa a criar e gerenciar perfis para os artefatos, já existentes e a serem desenvolvidos. Assim, assistirá na organização, rastreabilidade, divulgação de 
requisitos, atualizações e interação entre o artefato e o membro da equipe responsável ou desenvolvedor do artefato. Deste modo, a empresa e os 
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desenvolvedores (internos ou terceiros) terão uma fonte confiável de informações e aprendizado com os demais membros da rede. As soluções 
produzidas podem ser consideradas Objetos de Aprendizagem (OAs) e, então, serem colocadas no repositório de componentes e serviços de software 
Brecho [3]. Um resultado preliminar será o aplicativo na plataforma do Facebook atendendo a relação entre requisitos-desenvolvedor-empresa. Esta 
relação começa quando o desenvolvedor escolhe um requisito no perfil da empresa para ser desenvolvido, então este requisito passa a ter um perfil 
próprio com todas as informações da solução que atenderá esse requisito, sobre o próprio desenvolvedor e sobre os outros artefatos com os quais o 
requisito se relaciona. Ao terminar a solução, esta também possuirá seu próprio perfil. Assim, o aplicativo auxiliará no gerenciamento dos requisitos, 
soluções desenvolvidas e desenvolvedores. 
Referências: 
[1] Menolli, A. L. Malucelli, A. and Reinehr, S.. Towards a Semantic ocial Collaborative Environment for Organizational Learning, Proc. International 
Conference on Information Technology and Applications (ICITA 2011), IEEE Press, 2011, pp. 65-70. 
[2] Vassileva, J., 2009. Toward social learning environments, IEEE Transactions on Learning Technologies, vol. 1-4, pp. 199-214. 
[3] Werner, C., Murta, L., Lopes, M., Dantas, A., Lopes, L., Fernandes. P., Prudêncio, J., Marinho, A. & Raposo, R., 2007. Brechó: Catálogo de 
Componentes e Serviços de Software. In: Anais do Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, pp. 24-30, João Pessoa, Paraíba, Brasil. 

15:45 - 16:00 1599 

Detecção de Comunidades em Redes Complexas através do algoritmo de otimização espectral da 
modularidade de Newman-Girvan 
LEONARDO RIBAS MACHADO DAS NEVES 
ALEXANDRE GONCALVES EVSUKOFF 

Resumo 

A detecção de comunidades em redes complexas tem diversas aplicações na análise de comunidades em redes sociais [1], de informação [2], biológicas 
[3], etc. Com a difusão do acesso a web, cada vez mais informação é criada e, com isso, mais necessária se torna uma solução, visto que, em sua maioria, 
essa informação consiste em textos e outras formas de dados não estruturados e semi-estruturados. Uma das alternativas encontradas para este 
problema é o algoritmo proposto por Newman e Girvan [4], que realiza a maximização da modularidade através de sua decomposição espectral. 
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma rotina do algoritmo em linguagem Python para diversas aplicações. A partir da primeira versão 
operacional do algoritmo serão estudadas alternativas para paralelização das tarefas computacionalmente intensivas no algoritmo: montagem da matriz 
de modularidade e solução do problema de autovalor-autovetor. O desenvolvimento do trabalho será feito a partir de bibliotecas numéricas, de 
paralelização e visualização de resultados. Por termos Python como uma linguagem interpretada, seu histórico de utilização em pesquisas científicas, se 
comparada com outras linguagens, é reduzido e não foi encontrada nenhuma outra aplicação que aplique este algoritmo. 
Os resultados serão avaliados em testes benchmark em aplicações encontradas na literatura. Particularmente, o trabalho visa oferecer uma solução para 
o problema de descoberta de conceitos em grandes coleções de documentos (mineração de textos). 
A primeira versão do algoritmo se mostrou eficaz em relação a redes pequenas (até 10.000 nós). Formas de otimização de desempenho serão 
empregadas para que este venha a obter os mesmos resultados em redes de tamanho indefinido, sendo uma ferramenta genérica para qualquer 
problema inespecífico. 
[1] Análisis de Redes Sociales a Gran Escala, Cristian Paolo Mejia Olivares, 2010. 
[2] C. K. dos Santos, Análise de Agrupamento em Coleções de Documentos: Uma Abordagem Baseada na Detecção Espectral de Comunidades em Redes 
Complexas, Dissertação de Mestrado do Programa de Engenharia Civil, COPPE/UFRJ, 2009. 
[3] Junker, B. H. and Schreiber, F. (eds) (2007) Frontmatter, in Analysis of Biological Networks, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. 
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[4] Newman, M.E.J., Girvan, M.: Finding and evaluating community structure in networks. 
Phys. review. E, Stat., nonlinear, and soft matter physics 69(2) (Feb 2004) 

16:00 - 16:15 3819 
Modernização do Portal de Serviços e Conhecimento sobre Experimentação em Engenharia de Software 
GUILHERME MAIA GOES NÓBREGA 
GUILHERME HORTA TRAVASSOS 

Resumo 

Este trabalho se insere no contexto das atividades de pesquisa desenvolvidas pelo Grupo de Engenharia de Software Experimental (ESE) do Programa de 
Engenharia de Sistemas e Computação da COPPE. O conhecimento científico utilizado e gerado pelas pesquisas do grupo ESE é oferecido à comunidade 
através de um Sistema de Gestão de Conteúdos (CMS), construído a partir da plataforma Joomla! [1], em linguagem PHP, executado no servidor Web 
Apache e base de dados MySQL. O Joomla! recebeu prêmio de melhor CMS open source em 2011. A versão utilizada é a 1.5.14, apesar de a mais atual 
ser a 2.5.4, por questões de compatibilidade com alguns componentes e plugins. Diferentes informações e serviços relacionados à experimentação em 
engenharia de software são disponibilizados a partir do portal. Especificamente, o portal representa a porta de entrada para o eSEE - experimental 
Software Engineering Environment [2], o qual oferece serviços e ferramentas direcionados ao planejamento e execução de estudos primários e 
secundários. Para isso, os seguintes componentes são utilizados, em complemento à plataforma básica: (a) JEvents [3], que oferece serviços de 
calendário e onde eventos e acontecimentos relevantes na área são marcados; (b) Joom!Fish [4], que é o responsável pela tradução de todo o conteúdo 
do site para inglês. Atualmente apresenta problemas na sincronização das informações dos membros do grupo a partir da página original em PT-BR; (c) 
Qcontacts [5], que apóia a manipulação das informações dos membros do grupo, incluindo suas publicações, e; (d) DOCman [6], que permite manipular 
os artefatos representando publicações ou descrições de conhecimento científico resultante dos estudos experimentais realizados. O desenvolver dos 
trabalhos pode ser visualizado em http://ese.cos.ufrj.br. Portanto, a contínua evolução e modernização da infraestrutura de apoio ao portal se apresenta 
como uma importante atividade para garantir a oferta das facilidades e serviços a comunidade de engenharia de software. 
Referencias 
[1] Joomla!. Content Management System. Disponivel em www.joomla.org ( último acesso em 18/05/2012) 
[2] Travassos, G. H., Santos, P. M., Mian, P. G., Dias Neto, A. C., Biolchini J., (2008). An environment to support large scale experimentation in software 
engineering. Proc. 13th IEEE ICECCS, pp. 193-202. http://dx.doi.org/10.1109/ICECCS.2008.30 
[3] JEvents. http://www.jevents.net 
[4] Joom!Fish. http://www.joomfish.net 
[5] Qcontacts. http://www.latenight-coding.com/joomla-addons/qcontacts.html 
[6] DOCman. http://extensions.joomla.org/extensions/directory-a-documentation/downloads/10958 

16:15 - 16:30 2011 
Desenvolvimento de Ferramentas Web para a Gerência do Experimento ATLAS  
LUCIANO VARGAS DOS SANTOS 
CARMEN LUCIA LODI MAIDANTCHIK 

Resumo 

O experimento ATLAS do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN) é uma colaboração internacional em física de partículas que tem como objetivo 
investigar a natureza da matéria. Mais de 170 centros de pesquisa de 38 países participam do projeto, agregando aproximadamente 3000 
pesquisadores. Os colaboradores podem utilizar ferramentas de trabalho próprias, com configurações, tecnologias e mesmo terminologias distintas, o 
que torna complexa a tarefa de manutenção e manipulação dos dados. 
Objetivando facilitar essa operação, o grupo de engenheiros de software da UFRJ desenvolveu o sistema Glance que, independentemente da 
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modelagem ou tecnologia empregados em um banco de dados, permite tanto a recuperação quanto a modificação e inserção de dados. Através desta 
tecnologia, podem ser facilmente criadas interfaces de buscas paramétricas. Os usuários podem definir os parâmetros de busca, valores e limites e o 
Glance recupera os registros que atendem à solicitação, apresentando-os em formato de tabela. A inserção e alteração dos dados podem ser realizadas 
pela própria interface gerada pelo Glance e os registros recuperados podem ser exportados em diferentes formatos para utilização em outras aplicações. 
Através do Glance, a equipe de brasileiros desenvolveu um grupo de aplicativos para gerenciamento das diversas informações do experimento ATLAS; 
tais como equipamentos, membros, publicações. Para gerenciar os requisitos dos usuários de tais sistemas, utiliza-se a ferramenta Trac. 
A atividade do bolsista foi estudar tanto o sistema Glance quanto a ferramenta Trac e implementar melhorias. A primeira tarefa foi aprimorar as 
interfaces de busca paramétricas expandindo as operações lógicas (and, or, and not) entre as consultas para recuperar registros em Banco de Dados 
Oracle. No Trac, os chamados tickets correspondem a bilhetes que contem a descrição, com atributos definidos, de atividades relacionadas a um projeto. 
O bolsista foi responsável pela integração de novos atributos Deadline, Worked Hours e Estimate number of hours, de forma a facilitar a administração 
do esforço realizado por um desenvolvedor em determinada tarefa. Ainda, o bolsista estudou a ferramenta Trac para gerar relatórios com informações 
sobre o número de horas trabalhadas por um determinado desenvolvedor, o que pode permitir melhor planejamento de atividades futuras e avaliar 
atividades realizadas. 
Para realização do trabalho, o bolsista estudou as linguagens de programação SQL, XML, C++ e sistema operacional Linux. O Glance e o Trac estão 
instalados no servidor Web do CERN e o trabalho é realizado de forma remota através da conexão SSH. 

05/10/2012 Sala A-204 

Sessão: Petróleo e Gás Natural 

14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Daniela De Franca Da Silva 

                              Manuel Ernani De Carvalho Cruz 

                              Marcelo Gomes Miguez 
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Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 1377 
Gases industriais: simulação do processo de separação criogênica do ar 
BERNARDO ARCOVERDE VIEIRA BUSSE 
CARLOS AUGUSTO GUIMARAES PERLINGEIRO / MARIANA DE MATTOS VIEIRA MELLO SOUZA 

Resumo 

A produção de oxigênio, nitrogênio e argônio a partir do ar constitui o principal segmento dentro da indústria de gases industriais. Esses gases possuem 
inúmeras aplicações na indústria química, petroquímica, alimentícia, farmacêutica e também aplicações medicinais. Três métodos de separação de 
constituintes do ar são predominantes: Separação por membranas, PSA (Pressure Swing Adsorption) e Retificação Criogênica. Um dos marcos mais 
importantes da indústria de separação de constituintes do ar foi a introdução da destilação do ar sob condições criogênicas em duas colunas. Até hoje 
esse princípio é aplicado, com um grande número de variações, na maioria dos separadores criogênicos. Sendo assim, a Retificação Criogênica é 
responsável por mais de 90 % da produção de gases industriais no mundo. Esse trabalho tem como objetivo fazer a modelagem e simulação do processo 
de retificação criogênica, avaliando diferentes condições operacionais e comparando com resultados da literatura. Com o desenvolvimento do 
simulador, utilizando o simulador comercial Aspen Hysys, será possível fazer uma análise de sensibilidade dos principais parâmetros envolvidos no 
processo. Bibliografia: Häring Heinz-Wolfgang. Industrial Gases Processing. 1ª Edição. Weinhein. Wiley-VCH, 2006. 306. 

14:45 - 15:00 2279 
Simulação de uma Fracionadora Industrial de Gasolina de Pirólise usando o Simulador EMSO  
CARINA OLIVEIRA MACHADO DOS SANTOS 
LUIZ FERNANDO LOPES RODRIGUES SILVA / ARGIMIRO RESENDE SECCHI 

Resumo 

A planta de eteno de uma indústria petroquímica possui uma unidade de fracionamento de um subproduto chamado "Gasolina de Pirólise". Este 
subproduto, com valor comercial, corresponde aos compostos mais pesados provenientes do craqueamento da carga composta por etano e propano. 
Visto a importância dessa unidade para a planta, o presente trabalho tem como objetivo estudar o processo, buscando analisar tanto a configuração das 
linhas de processo quanto às condições operacionais dos equipamentos envolvidos. Como ferramenta para o desenvolvimento do trabalho, foi escolhido 
o simulador a EMSO (Environment for Modeling, Simulation and Optimization), o qual apresenta vantagens com relação aos simuladores comerciais por 
ser gratuito e por permitir acesso ao código dos modelos empregados. Para a realização do estudo, modelos de colunas de destilação de pratos e de 
recheio foram utilizados para descrever a unidade de fracionamento e validados com dados reais de processo. A partir desses modelos, simulações em 
diferentes condições operacionais e em distintas configurações foram realizadas. Assim, os resultados obtidos foram analisados e comparados com a 
condição normal de operação mostrando que é possível melhorar o processo. 

15:00 - 15:15 677 

Emprego das técnicas de uv-visivel e analisador de carbono orgnânico total na determinação do teor de 
óleos e graxas 
NAIARA DA CONCEIÇÃO DE FARIAS 
CLAUDIA REGINA ELIAS MANSUR / JOSANE ASSIS COSTA 

Resumo 

Atualmente, a crescente prospecção, exploração e produção de petróleo em águas profundas têm preocupado as autoridades responsáveis pela 
proteção do meio marinho, principalmente quanto à qualidade do descarte dos efluentes aquosos provenientes deste tipo de atividade. Diante desta 
problemática, a comunidade acadêmica tem publicado diversos trabalhos apresentando métodos e solventes alternativos com o objetivo de minimizar 
os problemas decorrentes das análises necessárias na determinação e controle do teor de óleos e graxas (TOG). 
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Este estudo visa avaliar a eficiência de uma nanoemulsão óleo/água (O/A) para a determinação do TOG de águas oleosas por leitura nos equipamentos 
espectrômetro de ultravioleta visível (UV-Visivel) e analisador de carbono orgânico total-COT. Para tanto, foi preparada uma água oleosa sintética 
adicionando-se 200 µL do petróleo selecionado em uma solução salina de 55000 ppm, utilizando agitador ultraturrax (modelo T-25), a 13000 rpm. Em 
seguida, foi preparada em homogeneizador de alta pressão (HAP) Emulsiflex-C5 a nanoemulsão O/A, utilizando o solvente solbrax (8% m/m) como fase 
oleosa na água salina e sendo estabilizada com o tensoativo não-iônico à base de polióxido (12%m/m). As gotas de petróleo dispersas na água oleosa e 
as gotas da nanoemulsão foram caracterizadas quanto ao tamanho e distribuição de tamanho utilizando o equipamento Zetasizer Nano ZS - Malvern. 
Para obtenção dos estudos, inicialmente, foram preparadas curvas de resposta nos equipamentos UV- visível e COT. A determinação do TOG foi obtida 
por solubilização da água oleosa na nanoemulsão, seguida de leituras nestes equipamentos. 
A nanoemulsão estudada neste trabalho favoreceu a formação de uma solução coloidal de petróleo em água oleosa, possibilitando a leitura no UV-
visivel e no COT. Os métodos sugeridos neste trabalho foram capazes de detectar o TOG nas amostras de nanoemulsão diluídas em água oleosa 
sintética. Apesar de ambas as técnicas serem capazes de detectar o TOG, os resultados obtidos no analisador COT mostraram concordância com os 
valores obtidos por métodos convencionais, como por exemplo, a determinação TOG por gravimetria. 

15:15 - 15:30 806 

Síntese de resinas poliméricas sulfonadas e avaliação no tratamento de água oriunda da indústria de 
petróleo 
 YURI BARROS REIS MONTENEGRO GUEDES 
THIAGO MUZA AVERSA / YURE GOMES DE CARVALHO QUEIROS / ELIZABETE FERNANDES LUCAS 

Resumo 

A indústria de petróleo co-produz água durante a exploração e produção de óleo e gás, em um volume que pode atingir níveis de até 95%. Essa água 
pode ser descartada ou reinjetada em outros processos. Porém, são encontradas grandes quantidades de contaminantes, muitos deles potencialmente 
perigosos ao ambiente, sendo necessário removê-los ou reduzir seus teores de modo a atender às normas ambientais vigentes. No Brasil, os limites de 
contaminantes na água oleosa produzida são estabelecidos na resolução CONAMA nº 393 de agosto de 2007. Tendo em vista essa problemática e 
conhecendo as vantagens da utilização das resinas poliméricas porosas (seletividade, possibilidade de regeneração e passividade de modificações 
químicas), o objetivo do estudo foi a síntese e sulfonação de uma resina reticulada de base estirênica e sua avaliação no tratamento de dois sistemas 
sintéticos através de processo em leito fixo em colunas de aço de 1 mL de volume de leito: (i) água contaminada com petróleo disperso em água salina 
contendo 55000 ppm de sais cloreto de sódio e de cálcio e (ii) água contaminada com anilina, escolhida como composto modelo de aromático de caráter 
básico. Nos testes com óleo, foi avaliado o desempenho de três colunas contendo (a) 100% da resina não sulfonada; (b) 100% da resina sulfonada e (c) 
coluna com recheio misto contendo 50% das resinas sulfonada e não sulfonada, estando a porção de resina não sulfonada disposta na entrada da 
coluna. Para anilina foram montados dois sistemas contendo somente a resina não sulfonada (a) e somente a resina sulfonada (b). O óleo foi dosado por 
fluorescência e a anilina por cromatografia gasosa. Foi observada uma alta eficiência de remoção de óleo (100%) para a resina não sulfonada. Já nos 
testes de remoção de anilina não foi verificada qualquer eficiência. Esses eventos são atribuídos à falta de interação entre a anilina (polar) e a matriz 
polimérica, que apresenta caráter apolar, semelhante ao óleo. Quando o recheio da coluna foi substituído pela resina sulfonada, observou-se um 
aumento expressivo da retenção de anilina pela resina. Para o óleo, houve um decréscimo da eficiência de remoção de 100% para 91% em virtude da 
mudança de polaridade da resina pela incorporação dos grupos sulfônicos. No entanto, apesar do resultado com o óleo, a resina sulfonada se mostrou 
capaz de remover os cátions sódio e cálcio presentes na água salina utilizada no preparo da água oleosa. Além dos testes com a coluna contendo 
somente um tipo de resina, foi feito outro teste com o óleo utilizando uma coluna com recheio misto. Obteve-se uma eficiência de remoção de óleo de 
100% e a eficiência da troca iônica apresentou grande similaridade com a coluna contendo recheio somente da resina sulfonada, indicando que, de fato, 
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o óleo interfere negativamente. 

15:30 - 15:45 3231 
Estudo de um Sistema Remoto de Detecção de Obstruções/Incrustações em Linhas de Transporte. 
VANESSA GALDINO PESSANHA 
LUCIANA LOUREIRO DA SILVA / THEODORO ANTOUN NETTO 

Resumo 

Estudo de um Sistema Remoto de Detecção de Obstruções/Incrustações em Linhas de Transporte. 
Resumo:  MOTIVAÇÃO: A garantia de escoamento de hidrocarbonetos e gás é um ponto chave no 
desenvolvimento da tecnologia de águas profundas, onde a formação de hidratos e 
parafinas. Estes problemas são graves, pois podem levar a interrupção de produção devido 
ao entupimento da linha, com grandes prejuízos financeiros. Um dos maiores desafios da 
indústria do Petróleo é detectar e localizar estas obstruções. Na literatura, diversos 
autores têm demostrado que a técnica acústica possui potencial para solucionar este 
problema. 
 
OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo estudar a propagação acústica em 
escoamentos monofásicos para a identificação de obstruções através de ensaios 
experimentais e numéricos. 
 
METODOLOGIA: Foram realizados ensaios experimentais no Laboratório de Tecnologia 
Submarina (LTS/COPPE) utilizando uma tubulação de comprimento de 100m e 4'' de diâmetro 
preenchida de ar em estado estacionário e em movimento. A tubulação foi instrumentada 
com um emissor acústico posicionado em uma das extremidades da tubulação além de 
microfones de alta sensibilidade. Obstruções de parafina de diferentes diâmetros e 
comprimentos foram inseridas em diferentes posições na tubulação. Diferentes sinais de 
excitação foram aplicados e a partir dos sinais das reflexões provenientes das 
obstruções é possível detectar e localizar as obstruções. Concomitante a realização dos 
ensaios experimentais, desenvolveu-se um modelo baseado em elementos finitos utilizando 
o software ABAQUS para o estudo da propagação de ondas acústicas. 
 
RESULTADOS OBTIDOS: Através dos resultados experimentais foi possível identificar e 
localizar as diferentes obstruções em diferentes posições na linha. Conseguiu-se uma 
boa correlação numérico-experimental. Os resultados obtidos mostraram que a técnica 
acústica possui potencial para solucionar os problemas citados. 

15:45 - 16:00 3619 
Estudo da Capacidade de Inibição de um Novo Aditivo para Fluidos de Perfuração de Base Aquosa a partir 
da Quitosana Catiônica parcialmente Hidrofobizada. 
MARIANA DIAS FONSECA 
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REGINA SANDRA VEIGA NASCIMENTO / JOAQUIM FERNANDO MENDES DA SILVA / GRAZIELLE LOPES 

Resumo 

Fluidos de perfuração são suspensões, geralmente em água ou óleo, essenciais ao sucesso da perfuração de poços de petróleo. Esses fluidos 
desempenham diversas funções, entre elas, manter a integridade das paredes do poço através da inibição da reatividade de argilas sensíveis à água. Para 
isso, são adicionados ao fluido, polímeros catiônicos comerciais que impedem a hidratação da argila, inibindo a entrada de água nas entrecamadas da 
mesma através da forte interação entre as cargas positivas do polímero e negativas da argila. Entretanto, esses polímeros são tóxicos e pouco 
biodegradáveis. 
O presente trabalho, portanto, tem por objetivo desenvolver um novo aditivo ecologicamente correto que possa substituir, de forma eficiente, os 
polímeros catiônicos comercias. Para isso, utilizou-se a quitosana, um polissacarídeo obtido através da desacetilação da quitina, que por sua vez é o 
polissacarídeo mais abundante depois da celulose. A quitosana foi quimicamente modificada por reação de hidrofobização utilizando cloretos de ácido e 
esses derivados parcialmente hidrofobizados foram submetidos a metilação extensiva para a formação de grupos catiônicos do tipo sal de amônio 
quaternário ao longo de sua cadeia, o que é de extrema importância para esse trabalho. 
A análise dos novos aditivos como inibidores foi realizada a partir de ensaios de rolamento. Nesse ensaio foram utilizadas células Baroid contendo 15g de 
cascalho (grânulos de argila sensível à água) de granulação entre #8 e #4 e 100mL de soluções de diferentes concentrações da quitosana catiônica 
parcialmente hidrofóbica. As células foram então colocadas em uma estufa de rolamento Fann® permanecendo por 16h à temperatura de 60ºC. Após 
esse período, as células foram resfriadas e o material vertido para uma peneira de malha #30. Os cascalhos foram lavados com água e secos em estufa. 
Os cascalhos secos foram passados em peneira de malha #30 e malha #8 e determinou-se a massa retida em cada uma delas. Calculou-se então o 
percentual de recuperação da argila. 
Os resultados obtidos confirmaram que a quitosana catiônica hidrofobicamente modificada pode atuar como inibidor de argilas, mantendo intactos os 
grânulos de cascalho. Inclusive, obtiveram-se resultados semelhantes aos do aditivo comercial, o que indica a grande eficiência da mesma ao 
desempenhar a função de inibidor de argilas reativas no fluido. Podemos concluir que a quitosana catiônica hidrofobicamente modificada é um potencial 
aditivo para fluidos de perfuração de base aquosa além de possuir a grande vantagem de ser um polímero biodegradável e de baixa toxicidade. 

16:00 - 16:15 999 

Absorvedores de Petróleo com Base em LCC, Furfural e Lignina - O Efeito da Similaridade Química sobre as 
Interações entre o Petróleo e as Bioresinas 
ANDREI NEWMAN MOREIRA 
FERNANDO GOMES DE SOUZA JR / LETÍCIA PEDRETTI FERREIRA / GEIZA ESPERANDIO DE OLIVEIRA / THAIS DELAZARE 

Resumo 

O petróleo tornou-se nossa mais importante fonte de energia a partir de meados da década de 1950. Isso se deve à sua alta densidade energética, fácil 
transporte e relativa abundância. No entanto, ao longo da extração, armazenamento ou transporte de petróleo, acidentes de derramamento podem 
acontecer. Este tipo de acidente causa graves impactos ao meio ambiente, sendo diretamente responsável pela destruição da vida marinha, o que afeta 
a pesca, indústrias e até mesmo o turismo. O objetivo principal deste trabalho está relacionado com o uso de fontes renováveis, visando a obtenção de 
materiais absorventes "verdes". Estes materiais foram sintetizados por uma típica rota de policondensação de resina fenólica, utilizando líquido da casca 
da castanha de caju (LCC), como composto fenólico principal. Focado em manter a característica "verde" dos materiais, furfural proveniente da 
hemicelulose foi usado como aldeído e a reação foi catalisada usando uma pequena quantidade de ácido sulfúrico. A síntese das amostras foi realizada 
através de um planejamento fatorial 23 (dois níveis e três parâmetros) com triplicatas dos pontos centrais, estudando a influência dos seguintes 
parâmetros: quantidade de lignina, de furfural e de ácido sulfúrico em uma matriz contendo LCC. Resinas foram caracterizadas usando FTIR e testes de 
densidade. Além disso, a contração do petróleo derramado foi estudada na presença de resinas. De um modo geral, estes processos de contração foram 
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muito rápidos, levando menos de três minutos e a massa constituída por óleo e resina foi facilmente removida da água utilizando uma escumadeira. 
Além disso, o uso de ferramentas estatísticas cotribuíram inferindo sobre a influência da composição química das resinas na sua capacidade de 
contração de óleo. Os resultados obtidos demonstraram que o aumento da contração mancha de óleo é inversamente relacionada com a raíz do erro 
quadrático médio entre a absorvância (FTIR) do óleo e das resinas. Assim, o aumento da semelhança química entre materiais sintetizados e o petróleo 
conduz ao aumento da capacidade de contração da mancha de óleo pela resina, facilitando seu processo de remoção. Portanto, além das preocupações 
ambientais relacionadas à síntese de absorvedores ambientalmente amigáveis, este trabalho também foi capaz de mostrar que o RMSE dos dados de 
FTIR constitui uma ferramenta importante para ajustar a composição química de resinas, obtendo-se absorvedores de petróleo mais eficientes. 

16:15 - 16:30 3123 
Sorção de derivados de petróleo por resinas fenólicas: influência da composição e tamanho de partículas 
EZEQUIEL LEITE DA SILVA 
LAIS DE QUEIROZ GOMES / RICARDO CUNHA MICHEL / FERNANDO GOMES DE SOUZA JR 

Resumo 

O avanço tecnológico leva ao progresso das indústrias e, junto, à necessidade de resolver problemas associados à presença de seus rejeitos no meio 
ambiente. O petróleo e seus derivados tornaram-se fontes de energia das mais importante devido à sua grande utilização. No entanto, ao longo da 
extração, armazenamento ou transporte podem ocorrer vazamentos destes materiais para o ambiente. A presença de petróleo e derivados causa graves 
impactos sobre o meio ambiente, podendo ser responsável pelo comprometimento da vida marinha, a contaminação dos lençóis freáticos e do solo. 
Neste trabalho foram sintetizados dois tipos resinas fenólicas, utilizando Formol, Líquido de da Castanha de Caju (LCC) e licor negro (oriundo do processo 
Kraft) ou lignina, extraída deste licor. Após a síntese, as resinas foram maceradas em presença de nitrogênio a fim de desmanchar os aglomerados. Após 
secagem do material em estufa, as partículas foram fracionadas de acordo com a faixa de tamanho de partícula e procedeu-se ao teste de sorção em 
coluna, utilizando tolueno como óleo padrão. Os resultados apontaram que a resina feita com lignina e as partículas de menor tamanho apresentaram 
melhor capacidade de sorção, ou seja, grama de óleo sorvido por grama de resina. 
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05/10/2012 Sala A-205 

Sessão:  Engenharia de Alimentos 

14:30 – 16:15h 

Coordenadores: Fernando Gomes Da Silva Junior 

                              Paulo Henrique De Souza Picciani 

                              Marcos Lopes Dias 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 565 
Desenvolvimento de filmes poliméricos antimicrobianos para uso em alimentos 
BEATRIZ THOMPSON BINOTO FERREIRA 
LILIANE DAMARIS POLLO / HELEN CONCEICAO FERRAZ 

Resumo 

A indústria de alimentos cada vez mais busca inovações no setor de embalagens visando manter a qualidade, o frescor, a segurança e as características 
sensoriais de seus produtos e, mais ainda, que possibilitem a extensão da vida de prateleira. Assim, são buscadas alternativas que apresentem barreira à 
umidade, oxigênio e/ou que ofereçam maior resistência ao desenvolvimento de micro-organismos. Além disso, o paradigma do desenvolvimento 
sustentável tem gerado intensivos esforços pela redução do impacto ambiental com uso tanto de materiais recicláveis quanto biodegradáveis. Este 
trabalho visa satisfazer ambas as necessidades, incorporando nanopartículas de prata, de sabida ação antimicrobiana, em uma matriz de PVA (poli 
(álcool vinílico)), polímero biodegradável, biocompatível e de baixo custo, reticulado com ácido maleico, a fim de reduzir sua hidrofilicidade. Para 
produzi-lo, primeiramente, solubilizou-se o PVA em água, obtendo-se soluções nas concentrações 5% e 6% (m/m). Em seguida, adicionou-se ácido 
maleico na relação estequiométrica de 1:5 à solução obtida e, finalmente, acrescentou-se o sal AgNO3 nas concentrações 10-2M e 10-3M. A solução foi, 
então, espalhada em placas de teflon circulares, e seca a diferentes temperaturas. Após a secagem, o filme obtido foi exposto a uma temperatura mais 
elevada, com a dupla função de finalizar a reticulação do polímero e promover a redução do íon prata à nanopartícula. Diversas temperaturas de 
reticulação foram investigadas, sendo o melhor resultado obtido em 130°C. Os filmes obtidos foram caracterizados pelo teste de sorção, microscopia 
eletrônica de varredura (TEM), análise termogravimétrica (TGA), espectroscopia de absorção na região do infravermelho por transformada de Fourier 
(FTIR) e por testes de atividade microbiológica. Os resultados obtidos indicam que houve melhoria das propriedades térmicas dos filmes e formação de 
nanopartículas de prata; a avaliação da inibição de atividade antimicrobiana está em andamento. 

14:45 - 15:00 242 
Estudo de Agrotóxicos Usados em Agricultura Através de Técnicas de Espectrometria de Raios X 
FELIPE PORTO RIBEIRO 
DELSON BRAZ / LEONARDO RODRIGUES 
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Resumo 

De caráter exploratório, a pesquisa buscou desenvolver técnicas de análise de agrotóxicos amplamente utilizados no país por meio da difração de raios-
X, objetivando, em longo prazo, inserir as mesmas no mercado agronômico nacional, uma vez que, mesmo que pouco exploradas, essas técnicas são, 
como mostram os resultados, muito promissoras. 
Para tanto, foi utilizado, nessa pesquisa, um difratômetro para levantar os perfis característicos de difração de seis princípios ativos de cinco marcas 
diferentes de agrotóxicos amplamente comercializadas no mercado agrícola nacional. Tais perfis foram tratados como os dados bases da pesquisa. 
O mesmo equipamento foi utilizado para levantarmos perfis de casca e polpa de feijão orgânico e convencional, ambos supostamente não 
contaminados. E ainda utilizado o difratômetro para analisar feijões convencionais propositadamente contaminados com os mesmos seis princípios 
ativos em concentrações independentes e variadas, de 1%, 3%, 5%, 10% e 15%, de forma que apenas um princípio ativo entrou em contato com cada 
grupo de cascas e polpas. 
Os perfis característicos de difração do alimento contaminado foram comparados com o do orgânico e do convencional não contaminado. 
As análises, visual e matemática, desses perfispermite concluir que a técnica de difração de raios-X é relativamente eficiente na identificação de 
contaminação alimentar por agrotóxicos, sobretudo se considerarmos o custo da técnica em comparação com outras já existentes no mercado. 

15:00 - 15:15 1325 

Quantificação de Amido Resistente em farinhas de sementes de frutos (PrunusAvium, Artocarpus 
Integrifólia, CitrusSinensis, Cucumis Melo, Prunus Pérsica, Eugenia Uniflora) 
CAROLINE FIGUEIREDO PETRONILHO 
BIANCA NATIVIDADE BARRETO DE LIMA/MARIA INES BRUNO TAVARES 

Resumo 

Sabe-se que o amido é um dos componentes mais abundantes nos alimentos, com características tecnológicas de grande importância para as 
propriedades sensoriais dos alimentos processados. O amido resistente faz parte da soma da fração de polissacarídeos que não é absorvida no intestino 
delgado de indivíduos saudáveis, porém esta fração pode ser fermentada no intestino grosso. Pesquisas recentes objetivam quantificar este componente 
e relacionar seu teor nos alimentos com seus efeitos benéficos. A resistência de alguns amidos à hidrólise por enzimas pancreáticas permite que estes 
compostos alcancem o intestino grosso e confere a eles grande parte de contribuição para saúde humana. A produção de ácidos graxos de cadeia curta, 
o metabolismo do nitrogênio, as atividades fisiológicas no intestino, especialmente o hábito intestinal, as atividades bacteriológicas e a proliferação 
celular, são totalmente reguladas pelos carboidratos que entram no cólon, dos quais os mais conhecidos são os polissacarídeos-não-amiláceos (NSP). A 
possibilidade de que os amidos também possam afetar estes aspectos de funcionamento do intestino é,desta forma, de grande importância. Este 
trabalho envolve o estudo da ocorrência de Amido Resistente (AR) em farinhas amiláceas obtidas a partir de sementes de cereja (PrunusAvium), jaca 
(Artocarpus Integrifólia), laranja (CitrusSinensis), melão (Cucumis Melo), pêssego (Prunus Pérsica) e pitanga (Eugenia Uniflora). O foco principal foi 
determinar o teor de amido resistente presente nas farinhas, a partir da quantificação da glicose livre após tratamento enzimático. As sementes de 
melão, pêssego, jaca, pitanga, laranja e cereja, apresentaram, nesta ordem, teores crescentes de amido resistente. 

15:15 - 15:30 737 
Panorama Tecnológico da Produção de Surfactantes Verdes 
NATÁLIA NEY LYRIO 
PETER RUDOLF SEIDL / ESTEVAO FREIRE / MARIA JOSE DE OLIVEIRA C GUIMARAES 

Resumo 

Dentro do conceito de sustentabilidade, a Química Verde ganha um papel importante nos dias de hoje, haja vista que seus princípios vão ao encontro da 
manutenção da saúde e do bem estar do ser humano e do planeta. Dentre os princípios da Química Verde, está o uso de fontes renováveis de matérias-
primas para a produção de produtos químicos, ou seja, sempre que técnica e economicamente viável, a utilização de matérias-primas renováveis deve 
ser escolhida em detrimento das não renováveis. Neste sentido, as biomassas assumem posição estratégica na era pós-petróleo, uma vez que 
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representam a grande fonte de materiais renováveis a serem utilizados. 
O Brasil dispõe em abundância uma fonte de matéria-prima interessante que possui aspectos econômicos, sociais e tecnológicos vantajosos: o caju. A 
castanha de caju tem grande importância na economia do Nordeste, em especial do Ceará, sendo o Brasil o terceiro maior produtor mundial. A 
agroindústria processadora de castanha de caju no Ceará emprega milhares de pessoas, além de proporcionar 280 mil postos de trabalho no campo. O 
Líquido da Casca da Castanha de Caju (LCC), subproduto de baixíssimo valor agregado do agronegócio do caju, é uma das fontes mais ricas de lipídeos 
fenólicos não-isoprenóides de origem natural. O LCC técnico produzido no Brasil tem como componente principal o cardanol, além de ácido anacárdico, 
cardol e 2-metilcardol. Estes podem ser utilizados na produção de compostos de alto valor agregado, como surfactantes de origem renovável, que 
apresentam grande potencial para substituir os derivados do nonilfenol e outros surfactantes comerciais e enquadrando-se como mais uma alternativa 
renovável em nosso país na substituição ou redução do uso dos derivados do petróleo. 
O objetivo do presente trabalho foi realizar um estudo de prospecção tecnológica de compostos originalmente produzidos por processos petroquímicos 
que possam ser obtidos por rotas a partir de fontes renováveis, tais como o LCC. Dentre as ferramentas de busca utilizadas estão o Springer, o Scifinder e 
o Wipo Gold de artigos científicos e a base de dados americana de documentos de patentes, o USPTO, além da BRASPAT, do INPI, o Espacenet, da EPO, o 
Derwent Innovation Index. As palavras-chave que retornaram mais resultados na busca foram "cardanol", "cashew nut shell liquid" e "cardanol 
surfactants". O "Journal of Surfactants and Detergents" se mostrou como o mais representativo da área, que retornou cerca de 10 publicações a respeito 
do tema e que, por sua vez, forneceram dados a respeito de cerca de 15 patentes, onde foram mapeados os principais países e detentores de tecnologia 
no setor. 

15:30 - 15:45 2780 
Avaliação do Rendimento da Carragenana e da Força do Gel 
NINA PALERMO DOBEREINER / MICHELLY MILLES BAPTISTA DOS SANTOS / GABRIEL DANTAS DE SOUZA 
ANA LUCIA DO AMARAL VENDRAMINI/MAURÍCIO ROQUE DA MATA JÚNIOR 

Resumo 

A alga marinha exótica Kappaphycus alvarezii foi introduzida no Brasil na década de 90 por existir um acentuado desenvolvimento de tecnologias com 
polissacarídeos hidrossolúveis mucilaginosos presente na parede celular da mesma. As carragenanas utilizadas na indústria de alimentos são polímeros 
de elevado peso molecular que se dissolvem ou se dispersam em água para agir como agente gelificante, emulsionante, estabilizante e espessantes. 
Essas propriedades funcionais são responsáveis pela textura (corpo, viscosidade, consistência) dos alimentos processados. A produção brasileira dessa 
goma galactana sulfatada é caracterizada por uma demanda maior que a produção. Logo esses fatores levaram à implantação de novas culturas 
marinhas e à introdução de culturas em bacias, dentre elas em Parati na Ponta da Cajaíba (Rio de Janeiro), local de cultivo das amostras utilizadas neste 
trabalho. Assim, este trabalho objetiva avaliar o rendimento de carragenana extraídas e a força do gel de amostras de algas vermelhas, Kappaphycus 
alvarezii, coletadas em diferentes meses do ano na região de Paraty. O processo para avaliação do rendimento da goma contempla as etapas de 
hidratação da alga, o clareamento através da exposição ao sol e a oxidação de parte da matéria orgânica com o KOH (0.6%), seguido de lavagens em 
água corrente (temperatura ambiente durante 10h) e três sequências de congelamento e descongelamento para o rompimento das estruturas celulares 
e disponibilização da goma, recolhida através de filtração a vácuo e lavagens com água destilada quente. Após essas etapas, o filtrado é seco em estufa 
(80ºC) e quantificado o rendimento. A força do gel foi medida em Texturometro Brookfield CT3 com probe cilíndrico de acrílico de 35 mm de diâmetro a 
uma velocidade de 0,5mm/s perfurando até uma distância de 4 mm a amostra. Para esse ensaio foi preparada uma solução 16,75 g/L de acordo com 
Hayashi (2001). Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Fisher com 5% de significância. Os teores 
de carragenanas variam bastante ao longo do ano (1% a 19%), sendo mais elevados nos meses de maio, junho e julho (outono e inverno), além de 
novembro e início de dezembro (final da primavera), períodos quando a alga está em fase de menor crescimento. A este fato é acrescido às possíveis 
diferenças entre fatores ambientais e biológicos, como nutrientes disponíveis, intensidade de luz, salinidade e idade das algas, que favoreceram ou não o 
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crescimento das mesmas. A força do gel teve uma enorme variação durante o ano (140,50g a 973,80g) tendo pouca correlação entre os meses. 

15:45 - 16:00 2546 
Produção de um Bioproduto Utilizando o Substrato da Indústria de Panificação 
SABRINA GARCIA SECCHI /   FERNANDA RODRIGUES LAGO 
EDUARDO MERE DEL AGUILA / JOAB TRAJANO SILVA / VANIA MARGARET FLOSI PASCHOALIN 

Resumo 

A contaminação de alimentos é um problema sério, uma vez que causa grandes índices de morbidade e prejudica a indústria alimentícia, sendo 
necessário desenvolver alternativas de conservação para que, aliadas às tecnologias existentes, disponibilizem para a população alimentos de qualidade 
e seguros sob o ponto de vista microbiológico e toxicológico. Vários estudos mostraram que alguns microrganismos, como algumas leveduras, possuem 
a capacidade de produzir peptídeos antimicrobianos que destroem ou inibem o crescimento de outras bactérias. Esses peptídeos são caracterizados pela 
composição, carga e tamanho de seus aminoácidos, os quais permitem a eles alterar as bicamadas da membrana dos microrganismos, o que acarreta na 
inibição destes. O objetivo do nosso estudo foi produzir e caracterizar os peptídeos em questão utilizando células de levedura como a fonte das 
proteínas inibidoras. Essas células foram submetidas a diferentes condições de estresse (temperatura, pH, tempo) a fim de otimizar o processo de 
extração de proteínas por autólise e, assim, obter uma maior concentração de proteínas com atividade inibitória. Foi escolhido, como melhor condição, 
um tratamento a 50ºC por 24 horas em pH 6,0. Foi verificada, também, a presença da atividade bacteriostática do autolisado em diferentes 
microrganismos contaminantes presentes em alimentos: Aeromonas hydrophila, Listeria innocua, Vibrio parahaemolyticus e Escherichia coli. A fim de 
determinar quais dos peptídeos presentes no extrato bruto de proteínas apresentavam atividade, tal extrato foi submetido a um fracionamento pela 
massa molecular, utilizando a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Cada uma das frações foram testadas, para verificar a sua 
atividade inibitória, em diferentes microrganismos contaminantes de alimentos, conseguindo inibir o organismo modelo utilizado (Acinetobacter 
genomospecies) e a E. coli, na concentração mínima de 15ppm, utilizando os peptídeos com peso molecular na faixa aproximada de 6kDa. 

16:00 - 16:15 3721 

Avaliação de índice de acidez e perfil de ácidos graxos de óleo de polpa de pequi (Caryocar brasiliense, 
Camb.) de diferentes safras da região de Rio Pardo - MG 
GABRIEL DANTAS DE SOUZA 
ANA LUCIA DO AMARAL VENDRAMINI / SUELY PEREIRA FREITAS 

Resumo 

O pequi (Caryocar brasiliense, Camb.), conhecido popularmente como piqui, pequiá, amêndoa de espinho, grão de cavalo ou amêndoa do Brasil, é 
cultivado em todo o cerrado brasileiro, que inclui os Estados do Pará, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, como 
também nos Estados nordestinos, Piauí, Ceará e Maranhão. O pequizeiro floresce durante os meses de agosto a novembro, com frutos madurando a 
partir de setembro (normalmente novembro) até o início de fevereiro. A extração regional do óleo de pequi é realizada de maneira artesanal e consiste 
em se submeter a polpa do fruto a um cozimento intensivo com água. Primeiramente a casca do fruto é retirada, colocando-os para cozinhar por 40 
minutos. Após o cozimento, os frutos são retirados e resfriados naturalmente. Em seguida é feita uma maceração, com um pilão, que tem como objetivo 
soltar a polpa do caroço. Durante o processo são adicionadas pequenas quantidades de água gelada para que o pilão deslize mais facilmente e para que 
a gordura liberada fique suspensa. A gordura sobrenadante é retirada. Seca-se o produto em recipiente metálico sobre uma chapa quente até que o 
mesmo perca a opacidade causada pelo excesso de água. O óleo obtido é filtrado e envasado em garrafas (FACIOLI e GONÇALVES, 1998). Essa exposição 
ao calor e a água prejudica a qualidade do óleo. 
O objetivo desse trabalho é avaliar o índice de acidez e o perfil de ácidos graxos verificando estatisticamente (teste de ficher com p<0,05) se há diferença 
entre as safras. 
Foram recebidas 6 amostras de óleo de polpa de pequi da região de Rio Pardo - MG acondicionadas em geladeira até o momento das análises. O índice 
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de acidez e foi determinado a partir das Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). Para a determinação da composição em ácidos graxos, foram 
realizadas extração e esterificação conforme descrito por Hartman & Lago (1973), e posteriormente executada a identificação e quantificação por 
Cromatografia gasosa equipamento CG2014 (Shimadzu), detector de ionização de chama, com coluna Carbovax 20M em corrida isotérmica a 200°C com 
N2 como gás de arraste. 
Os índices de acidez ficaram entre 2,72 e 5,08 mg KOH/g. O pequi apresenta índices de ácidos graxos saturados (34,89 a 40,40%) menos do que 
insaturados (59,29 a 64,93) com predominância de ácido oleico (56,41 a 61,89%). Verificou-se diferença estatística entre praticamente todas as amostras 
considerando o acido oleico e também considerando o índice de acidez 

05/10/2012 Sala A-206 

Sessão:  Meio-ambiente e Gestão de Riscos 

14:30 – 16:30h 

Coordenadores: Jaciene Jesus Freitas Cardoso 

                              Anna Carla Monteiro De Araujo 

                              Elizabete Fernandes Lucas 

Horário Código Título, Autor e Orientador 

14:30 - 14:45 3458 

Estudo da coleta e encaminhamento à reciclagem do pet pós-consumo utilizando a avaliação de ciclo de 
vida 
MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS 
THIAGO SANTIAGO GOMES/ LEILA LEA YUAN VISCONTE/ ELEN BEATRIZ ACORDI VASQUES PACHECO 

Resumo 

O aumento na quantidade de resíduos produzidos no Brasil, causado pelo crescente desenvolvimento econômico, diminui o tempo de vida dos aterros 
sanitários. No volume do aterro é cada vez maior o percentual de embalagens de PET, que por terem um grande volume em relação a sua massa ocupam 
um grande espaço. Essas embalagens apresentam um grande potencial de reciclagem, tornando importante o uso de ferramentas para diminuir o seu 
descarte e otimizar a sua coleta e encaminhamento à reciclagem. Nesse aspecto, a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) é um método imprescindível para 
auxiliar no rastreamento de um produto após o fim de sua vida útil, indicando as dificuldades presentes em seu percurso e auxiliando num 
desenvolvimento sustentável. Com esse intuito, foi feito o levantamento de dados nas empresas pertencentes à cadeia da logística reversa do PET, 
consolidando a base de dados que auxiliou na ACV da cadeia da reciclagem do PET com a utilização do programa Gabi 4.4. Os principais impactos dessa 
modelagem são: 
- O potencial de aquecimento global para 100 anos (EDIP, 1997) referente ao transporte de carga se apresentou alto em algumas rotas na cadeia, caso 
do transporte direto da associação ou cooperativa ou distribuidor para o reciclador-transformador (transforma flake em produto final). Se destaca, nesse 
caso, o uso de caminhões semi-pesados (7,5-12 t) rumo à produção da matéria-prima transformada (pellets), resultando numa produção de 2,01x105 Kg 
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CO2 equivalente. Quando usado caminhões pesados (14 - 20t) para fazer essa mesma rota, resulta em uma emissão de 5,86x104 Kg CO2 equivalente. 
- O potencial de aquecimento global para 100 anos (EDIP, 1997) referente à energia utilizada pelos recicladores-beneficiadores (realiza lavagem, 
moagem e secagem) e recicladores-transformadores também apresentou um alto valor de emissões, contabilizando 1,14x105 Kg CO2 equivalente, 
comparado aos outros segmentos da cadeia de reciclagem de PET. 
A partir desses resultados será possível propor algumas formas de deslocamento do PET pós-consumo até as unidades de reprocessamento, ou seja, 
otimizar a logística reversa do PET pós-consumo. 
Referências: 
-PACHECO, E. B. A. V., Tese de Doutorado, Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1999. 
-Gonçalves-Dias, S. L. F.; Teodósio, A. S. S., Produção. Vol.16. no.3. São Paulo Sept./Dec. 2006. 
-Schmidt, M.; Ostermayer, A.; Bevers, D., Discussion papers of the Institute of Applied Sciences Pforzheim 12/2000. 
-Song, H. S., Moon, K. S. and Hyun, J. C.,. Korean´s Chem. Eng., 16(2), 202-207 (1999). 
-Conceição, R.D.P.; Pereira, C.R.; Pessoa, L.G.B.; Pacheco, E.B.A.V., 11º Congresso Brasileiro de Polímeros. Campos do Jordão. São Paulo. 2011. 

14:45 - 15:00 1886 
Extensão dual do modelo de gardner na determinação da condutividade hidráulica não-saturada dos solos 
RODRIGO AMADO GARCIA SILVA 
THEOPHILO BENEDICTO OTTONI FILHO 

Resumo 

O conhecimento da curva K(s) da condutividade hidráulica não saturada em função da sucção (s) de água é essencial na modelagem dos escoamentos 
não saturados no solo. Nesse trabalho a condutividade hidráulica saturada (Ksat) será assumidamente conhecida, sendo, portanto, suficiente considerar 
a condutividade hidráulica relativa Kr = K/Ksat. Na realidade, como de praxe, será considerada a variável Y(s) = log Kr. O tradicional modelo de Gardner 
Kr = exp (-s/L), onde L é o comprimento capilar macroscópico(uma constante dinâmica do macroespaço poroso do solo, L > 0), é um dos mais utilizados 
na determinação de Y na faixa macroporosa (Kawamoto et al, 2006). Além de sua simplicidade, o modelo permite a linearização da equação de Richards. 
Este trabalho propõe a seguinte extensão dual do modelo de Gardner para toda a faixa porosa: 
Y = -log e(s/L) (0 < s < 60 cm)(eq. de Gardner)(1), Y = a + b exp(-G logs)(s > 60cm)(extensão da eq. de Gardner) (2), onde s(cm),L(cm),e = 2,7183,G é uma 
constante adimensional dinâmica do microespaço poroso (G>0, aqui denominada constante de depleção microporosa, cujo valor depende da unidade 
adotada para a sucção s), a = a(L,G) e b = b(L,G) são as constantes adimensionais: 
a = (-60/L)[log e +(1/G)] (3); b =(60/LG)exp[(log 60)G](4).  
O modelo acima, com apenas dois parâmetros (L e G), assume que 60cm (Kawamoto et al., 2006) seja a sucção de transição para dois comportamentos 
diferenciados de depleção exponencial da condutividade hidráulica,um para o espaço de menor sucção ("poros interagregados"), e outro para o espaço 
de maior sucção ("poros intraagregados"). As expressões para a e b garantem que a curva Y(log s) seja contínua e suave (com derivada contínua) em s = 
60cm. O modelo proposto será testado em 10 solos diferentes, onde foram realizados pelo menos 5 pontos de medida do par(s,Y) em cada solo. Os 
parâmetros L e G foram otimizados independentemente, pelo método dos mínimos quadrados: primeiro, o parâmetro L;  com o valor conhecido de L, G 
foi otimizado com os dados de s > 60cm. A qualidade do ajuste foi calculada pelo erro médio quadrático (EMQ) da variável Y. O EMQ nos solos testados 
variou de 0,24 a 0,73, com média de 0,43, um resultado similar ao de Schaap e Leij (2000), que encontrou um EMQ médio de 0,42 quando foi testado o 
popular modelo de Mualen-van Genuchten (também com ajuste de dois parâmetros) em toda a faixa porosa. A simplicidade do modelo proposto 
encoraja a continuidade dos trabalhos de sua validação e aplicação. 
Referências: 
Kawamoto, k., P. Moldrop, T.P.A. Ferré, M. Tuller, O. H. Jabobsen, e T. Komatsu. 2006. Linking the Gardner and Campbell models for water retention and 
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hydraulic conductivity in near-saturated soil. Soil Science 171(8):573-584;  
Schaap, M.G., and F.J. Leij. 2000. Improved prediction of unsaturated hydraulic conductivity with the Mualem-van Genuchten model. Soil Sci. Soc. Am. J. 
64:843-851. 

15:00 - 15:15 650 
Simulador de Águas Urbanas 
PEDRO LUZ BRANCOLI 
ISAAC VOLSCHAN JUNIOR 

Resumo 

Pesquisa 
O projeto de pesquisa prevê a realização de estudos de investigação em plataformas experimentais no CESA/UFRJ, e cujos conteúdos objetivam o 
desenvolvimento da tecnologia aplicada aos sistemas de águas urbanas. 
Objetivo 
Desenvolvimento de práticas experimentais de um sistema de coleta de esgotos e de um sistema de abastecimento de água público em um laboratório 
montado em escala piloto. 
Obter parâmetros de dimensionamento e elaborar modelos hidráulicos teóricos que descrevam diferentes cenários para uma rede de distribuição de 
água experimental. 
Procedimentos Metodológicos e Aparatos Experimentais 
Esgotamento Sanitário 
As instalações que demonstram o funcionamento e simulam a operação do sistema de esgotamento sanitário são constituídas por um sistema hidráulico 
fechado. A jusante dos coletores de esgotos, um conjunto submerso de bombeamento, continuamente recalca o afluente para a cabeceira dos mesmos. 
O sistema é dotado de 2 redes de esgotamento sanitário, sendo uma delas em manilha de barro e a outra em tubulação plástica, com diferentes 
diâmetros e assentados de acordo com diferentes declividades. 
A medição das declividades foi feita de forma indireta através da medição do tirante hidráulico nas singularidades de inspeção e da determinação do raio 
hidráulico, área molhada e do perímetro molhado. 
Abastecimento de Água 
As instalações que demonstram o funcionamento e simulam a operação do sistema de abastecimento de água são constituídas por um sistema 
hidráulico fechado, cuja carga piezométrica é disponibilizada por um castelo d´água. A rede se ramifica em 4 tramos que se diferem em função do 
material, dos diâmetros e dos tipos de conexão e que podem ser operados individualmente, concomitantemente, ou de acordo com qualquer 
combinação. 
Para realizar a simulação hidráulica da rede, as vazões e as pressões são instantaneamente registradas por meio de medidores de vazão e manômetros 
instalados no tronco principal adutor e no fim de cada tramo. Desta forma é possível avaliar as pressões a montante e a jusante de cada tramo; as vazões 
instantâneas e os coeficientes de perda de carga distribuída e localizada. 
Atividades Realizadas 
Elaboração de protocolos experimentais para a rede coletora de esgotos e de água; elaboração de modelos teóricos para descrevê-las e coleta de 
resultados experimentais para detalhar seu funcionamento e suas características físicas. 
Resultados 
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Através da coleta de dados e dos resultados experimentais foi possível caracterizar fisicamente e operacionalmente a rede coletora de esgotos. 
Desenvolvimento de um protocolo para praticas experimentais 
Os resultados esperados na rede de abastecimento de águas são que os valores obtidos através da modelagem teórica sejam convergentes com os 
obtidos experimentalmente. 

15:15 - 15:30 642 
Análise de Registros Maregráficos no Canal Norte do Rio Amazonas 
ANA BEATRIZ DE B. FERNANDES PRADEL 
SUSANA BEATRIZ VINZON / MARCOS NICOLAS GALLO 

Resumo 

Caracterizar o comportamento singular da maré na região do Braço Norte no estuário do Rio Amazonas, devido à interação desta com o regime fluvial de 
vazões e fatores hidrodinâmicos da região em questão. Isso, a partir da análise harmônica das constantes de maré, verificando assim, a variação de suas 
respectivas amplitudes,conforme a maré se propaga ao longo do canal (da boca do estuário em direção à montante) e sob diferentes condições de vazão 
fluvial. 
Metodologia: 
Foi construída uma base de dados composta por dados de nível d'água das estações maregráficas de interesse, fornecidos por diferentes órgãos: DHN 
(Marinha do Brasil), Projeto de Pesquisa HiBAm e Instituto de Pesquisa IEPA (Macapá/AP); assim como dados de vazão para a estação fluviométrica de 
Óbidos (PA) cedidos pela Agência Nacional de Águas (ANA). 
A análise dos registros das marés foi realizada com o uso das rotinas do programa T_TIDE, no software MATLAB e foram extraídas as amplitudes e fases 
das principais componentes para cada série temporal. Foi realizado um estudo estatístico dos dados de vazões disponíveis, visando caracterizar as 
vazões mínimas, médias e máximas. O desenvolvimento do trabalho foi baseado em diversos tipos de análises: comparação dos resultados das análises 
harmônicas para diferentes períodos de tempo (1 ano, 6 meses, 2 meses e 1 mês); estudo da propagação das componentes de maré (principais diurnas, 
semidiurnas e de águas rasas) ao longo do Canal Norte; avaliação do comportamento das constantes harmônicas nos períodos de enchente, cheia, 
vazante e seca do rio. 
Resultados e Conclusão: 
Em estuários como o do Rio Amazonas, observa-se que as constantes harmônicas da maré não se comportam como constantes de fato, sendo relevante 
o período de análise (quantidade de dias e época do ano). As componentes semi-diurnas (M2, S2 e N2) predominam na variação do nível d'água ao longo 
do estuário. Os harmônicos astronômicos principais, diurnos (O1 e K1) e semi-diurnos, apresentam amplificação na entrada do estuário e sofrem um 
progressivo amortecimento na propagação dos mesmos ao longo do canal. Já as constituintes de águas rasas, tanto de curto (M3, M4, M6 e M8) quanto 
de longo período (MSF), são geradas no interior do estuário sendo logo amortecidas. Desta forma, as máximas amplitudes destas componentes ocorrem 
à montante da foz, e são mais suscetíveis a magnitude da vazão fluvial e a época (enchente, cheia, vazante ou seca). 

15:30 - 15:45 2740 
Telhados Verdes na Mudança do Ambiente Urbano 
ANA LAURA MOREIRA DE SOUZA / CAROLINA RAMOS CORRÊA / PAULA SCRIVANO AMARAL / RACHEL BESSO 
ANDREWS JOSE DE LUCENA / LEONARDO DE FARIA PERES /  LUIZ CLAUDIO GOMES PIMENTEL /  OTTO CORREA ROTUNNO FILHO 

Resumo 

Na construção, as novas tendências são de buscar uma renovação de técnicas e de materiais alternativos que possam abrir novos caminhos para um 
futuro mais viável a todos. Por outro lado, apesar de já existir desde o século VII a.C., como os jardins suspensos da Babilônia, os telhados verdes só 
passaram a ter mais importância a partir da década de 70 do século passado, na Alemanha, quando passaram de artigos de luxo a importante tecnologia 
sustentável e de melhoria do ambiente urbano. Com as diversas questões ambientais atuais, como aquecimento global e eficiência energética, as 
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vantagens ambientais da tecnologia dos telhados verdes podem ser postas em destaque. Realizando fotossíntese, aprisionando carbono e aderindo 
poluentes do ar ao seu substrato, os telhados verdes agem como purificadores, melhorando a qualidade do ar. O telhado verde pode proporcionar maior 
conforto térmico, pois faz um isolamento do calor, agindo por evapotranspiração, o que ajuda também na diminuição do efeito das ilhas de calor. Ao 
proporcionar maior conforto térmico, os telhados verdes diminuem a necessidade do uso de energia elétrica na climatização dos ambientes internos, o 
que diminui a emissão de CO2 e suas consequências, como o aquecimento global. Além disso, a vegetação presente também auxilia na diminuição de 
CO2 na atmosfera, melhorando mais uma vez a qualidade do ar. O objetivo do presente trabalho é avaliar o impacto do conceito dos telhados verdes 
relacionados à diminuição da temperatura urbana e na qualidade do ar na cidade do Rio de Janeiro a partir da análise de imagens de satélite Landsat5-
TM e dados hidrometeorológicos coletados para a região metropolitana do Rio de Janeiro. As bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 do sensor TM são empregados para 
a construção de índices espacializados de biomassa e de construção, enquanto a banda 6, que opera na parte termal do espectro eletromagnético, 
permite construir mapas espacializados de temperatura de superfície, avaliados a partir de dados hidrometeorológicos de superfície. Os resultados 
mostram a possibilidade de representar a espacialidade e temporalidade da variação da temperatura, indicando que regiões vegetadas apresentam, de 
fato, temperaturas mais amenas do que, regiões com escassez de biomassa. A partir dessa concepção, estudos futuros apontam, então, a possibilidade 
de geração de cenários de construção de telhado verde e o seu impacto no planejamento urbano, em especial na qualidade de vida da população. 

15:45 - 16:00 776 
Aplicação de Técnica de Análise de Riscos Semi-Quantitativa no Estudo da Vida Útil de Unidades Industriais 
GUILHERME GONZALEZ GONZALEZ DE CASTRO 
CARLOS ANDRE VAZ JUNIOR 

Resumo 

Os desafios da exploração de petróleo em todo o mundo não se limitam somente ao desenvolvimento de novas tecnologias e descobrimento de novos 
reservatórios, mas também à extensão da vida útil de unidades de produção. Prolongar a vida útil de plataformas de petróleo e plantas industriais em 
geral eleva fortemente a lucratividade do empreendimento. Porém, o prolongamento descuidado do tempo de vida útil de unidades de produção 
ocasiona também elevação do risco operacional. Ao prejudicar a confiabilidade e a segurança operacional o aumento de vida passa a representar custo 
inaceitável para sociedade, governo e a própria empresa. 
Deste modo, é crescente a necessidade de avaliação exata quanto ao estado real das instalações, assim como análise dos fatores mais críticos com 
relação a risco pessoal/ambiental para que a planta industrial tenha sua vida útil estendida. A definição dos parâmetros de maior relevância é parte 
fundamental neste estudo. Com base nesse cenário, este estudo emprega técnicas de Análise Preliminar de Risco (APR) e Árvore de Falhas [1] de modo a 
estimar a variação do risco em função do prolongamento da vida útil de unidades de exploração de petróleo. Estas análises são frequentemente usadas 
em diversos estudos, sendo de fácil implementação e permitindo identificar possíveis gargalos de segurança para a continuidade operacional das 
unidades. O estudo inclui ainda análise crítica sobre vantagens e limitações da metodologia semi-quantitativa empregada, especialmente quando 
aplicada em unidades offshore. 
A partir das aplicação das técnicas ao processo foi possível observar forte redução do risco avaliado quando aspectos de manutenção, confiabilidade e 
redundância são considerados. Os dois primeiros afetam fortemente a probabilidade de falha de um equipamento individual, enquanto o último age de 
forma sistêmica. A APR demonstrou como tais abordagens minimizaram o risco a pessoas e meio ambiente. No mesmo contexto diferentes estratégias 
de manutenção foram avaliadas visando obter melhor desempenho final. Obteve-se assim medidas necessárias para alcançar um nível de risco aceitável, 
considerando a relação custo/benefício de elevar a vida útil operacional de unidades de produção. 

16:00 - 16:15 919 
Redução de Descarte de Lodo em Sistemas de Lodos Ativados Através de Estresse Microbiano por 
Aquecimento 
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TAYANE MIRANDA SILVA DE CASTRO 
VERONICA MARINHO FONTES ALEXANDRE / MAGALI CHRISTE CAMMAROTA 

Resumo 

No processo de lodos ativados, a taxa de crescimento dos micro-organismos e, por consequência, a quantidade de lodo de excesso gerada são elevadas. 
O lodo em excesso deve ser removido do sistema de modo seguro, com tratamento e descarte adequados, os quais apresentam elevado custo 
operacional (chegando até 60% do custo da planta de tratamento). Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a produção de lodo e eficiência no 
tratamento biológico aeróbio de um efluente de refinaria através de aquecimento da biomassa, de modo a induzir o estresse e reduzir a produção de 
lodo de excesso. O efluente utilizado é uma combinação de efluente sintético (contendo tolueno, etilbenzeno, xileno, naftaleno, fenol, ácidos acético, 
propiônico e valérico, etanol, etilenoglicol, NaCl, uréia e Na3PO4) com efluente coletado em uma refinaria localizada no município de Duque de Caxias - 
RJ, misturados de forma a obter uma DQO de alimentação em torno de 1000 mg/L. O lodo ativado centrifugado (74 mg Sólidos Voláteis/g) utilizado 
como inóculo nos experimentos é proveniente de uma refinaria localizada em São José dos Campos - SP. Nos experimentos em batelada os biorreatores 
eram becheres de 1L com 60% de volume útil, contendo inicialmente 2000 mg SSV/L, com agitação mecânica e ar difuso. A operação consistia de 
bateladas sequenciais com alimentação, reação (22h), sedimentação (2h) e retirada do sobrenadante. Para simular uma idade do lodo de 20d, 30 mL do 
licor misto eram retirados diariamente. Nos experimentos em regime contínuo, foram empregados biorreatores com tanque de aeração de 1900 mL 
com ar difuso e sedimentador de 840 mL. As condições de operação foram TRH 24h e idade do lodo 20d. Em ambos os casos, operava-se um reator 
Controle (temperatura ambiente) e um reator Teste, onde eram aplicadas as condições de tempo e temperatura avaliadas. Inicialmente, 60 mL eram 
retirados do licor misto do reator batelada, submetidos a 40ºC por 20 min (em banho-maria), permaneciam 20 min à temperatura ambiente e 
retornavam ao reator. Esta operação se repetia, totalizando 10 ciclos de aquecimento/resfriamento de 10% do volume do reator por dia. Durante um 
período de 19 dias de teste, não foi observada redução de crescimento. O modo de condução foi então alterado, passando-se a submeter todo o 
conteúdo do reator a ciclos de aquecimento a 40ºC e resfriamento à temperatura ambiente, totalizando 4 ciclos por dia. No regime contínuo, uma linha 
de reciclo era retirada do tanque de aeração a uma vazão de 1,3 mL/min, passando por um tubo de vidro com 24 mL imerso em um banho a 40ºC, 
obtendo-se um tempo de 20 min a esta temperatura antes de retornar ao tanque de aeração. Obteve-se eficiência de remoção de DQO de 94,7% e 
redução de 16% no descarte de lodo nos testes em batelada, enquanto o reator em contínuo apresentou remoção de DQO de 93,9%, mas nenhuma 
diferença significativa na produção de lodo. 

16:15 - 16:30 755 

Avaliação dos processos H2O2/UV e Osmose Inversa no tratamento de efluentes secundários de refinaria 
de petróleo para fins de reuso 
EDUARDO LIMA SENRA 
TARSILA MARQUES GUIMARÃES / BIANCA MIGUEL DE SOUZA / ANA CLAUDIA CERQUEIRA /   MARCIA WALQUIRIA DE CARVALHO 
DEZOTTI 

Resumo 

A crescente preocupação mundial com a baixa disponibilidade de água doce e o 
difícil acesso a essas águas para uso doméstico e industrial vem incentivando 
os estudos na área de tratamento de águas e efluentes [1]. Este trabalho tem 
como objetivo tratar um efluente industrial para reuso, reduzindo a 
concentração de carbono orgânico total (COT) de um efluente de refinaria de 
petróleo através da aplicação de processos oxidativos avançados (POA) seguido 
por osmose inversa. 
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O efluente utilizado é proveniente da saída de um processo biológico com 
biodisco da Refinaria Gabriel Passos (REGAP) da Petrobrás, localizada em 
Betim, Minas Gerais. Para a caracterização do efluente analisou-se amônia, 
absorbância a 254nm (ABS254), condutividade, cor, COT, DQO, cloreto, sólidos 
suspensos totais e turbidez. O POA utilizado foi H2O2/UV e os ensaios foram 
realizados num reator fotoquímico em escala de bancada utilizando-se 2L de 
efluente e com um tempo de reação de 60 minutos, avaliando-se diferentes 
relações molares de C:H2O2 (1:1, 1:2 e 1:4) e diferentes potências de lâmpadas 
(15W, 55W e 95W). Os resultados foram avaliados com os parâmetros pH, 
condutividade, cor, ABS254, COT e amônia a partir de alíquotas retiradas em 
intervalos de tempo de 10 em 10 minutos. 
Após os ensaios observou-se que o processo apresentou resultados satisfatórios 
na remoção de carbono orgânico total, apresentando uma remoção de 73,3% de COT 
e redução de 90,3% de abs254 para a relação molar C:H2O2-1:4/95W, sendo esta 
relação a mais eficiente dentre todas as analisadas. Os valores de pH e 
condutividade se mantiveram constantes e o ensaio de Índice de Densidade de 
Sólidos (SDI) [2] e osmose inversa com o efluente após POA estão em andamento. 
[1] POYATOS, J. M.; MUÑIO, M. M.; ALMECIJA, M. C.; et al., Advanced Oxidation 
Processes for Wastewater Treatment: State of the Art, Water Air Soil Pollut, 
v. 205, pg 187-204, 2010 
[2] ASTM D4189-07; Standard Test Method for Silt Density Index (SDI) of Water, 
2007 

 


