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38 
Projeto de Manutenção Elétrica Predial da EEFD/UFRJ 
JOAO VITOR GUIMARAES RODRIGUES / LETICIA ROMERO DE CARVALHOLUISA MENDES MARTINS DE ALMEIDA 
ROBERTO MACHADO CORREA / RICARDO PEREIRA GONCALVES 

Resumo 

"Desde sua inauguração, no início dos anos 1970, o prédio da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro não possui uma manutenção planejada de suas estruturas, revestimentos e instalações. As manutenções têm sido corretivas e insuficientes, 
bem como as instalações elétricas sofreram com adaptações e ampliações sem planejamento ao longo dos anos, principalmente nas duas últimas 
décadas. Sendo assim foram encontrados inúmeros problemas em todos os quesitos referentes à conservação, no levantamento realizado em 
novembro de 2011. Diante da lista de prioridades de manutenções a serem feitas imediatamente, as instalações elétricas prediais foram 
consideradas em primeiro devido a riscos de incêndio, além de não estar atendendo a necessidade de seus alunos, professores e pesquisadores - 
por exemplo, há ar-condicionados e refletores de um ginásio que não podem ser ligados devido à insuficiência de carga. O levantamento de 
necessidades para os projetos de manutenção de elétrica predial é feito através da identificação de circuitos e quadros de luz do prédio e da carga 
nas três subestações elétricas. Após isso, são elaboradas plantas atualizadas dos circuitos e diagramas unifilares que estão servindo de base para 
um projeto com nova distribuição de carga nos circuitos, quadros e subestações, o que possibilitará requisitar aumento de carga à concessionária 
de distribuição de energia elétrica, já prevendo a demanda nas próximas décadas." 

1530 A Escola Central através de sua documentação administrativa: cotidiano, dilemas e desenvolvimento institucional 
JULIANA SANT' ANNA GUEDES DE SOUSA 
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HELOI JOSE FERNANDES MOREIRA/NADJA PARAENSE DOS SANTOS 

Resumo 

"O presente trabalho tem por objetivo proporcionar uma apresentação da Escola Central, no período de 1858-1873, e sua rotina administrativa, 
avaliada através de sua documentação, disponíveis na Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional e também no Museu da Escola Politécnica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em consulta realizada no ano de 2011, foram levantadas diversas informações que ao serem analisadas 
servem como indicativo das características da instituição e seus componentes. Várias rotinas administrativas podem ser analisadas através da 
documentação, desde a rotina de pagamento, até relatos de afastamento de funcionários por mal comportamento e problemas com alcoolismo, 
reflexo dos diversos dramas sociais presentes na sociedade carioca da segunda metade do século XIX. Nesta perspectiva, pretende-se apresentar 
aspectos variados desta instituição no intuito de proporcionar uma reflexão acerca dos desafios do ensino superior no Brasil em meados do século 
XIX, em particular a formação de engenheiros na Escola Central. 
Como instrumento de análise, foram realizadas consultas às fontes administrativas da Escola Central, no período de 1858-1873 que estão dispersas 
em diversas instituições na cidade do Rio de Janeiro tais como o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, o Museu da Escola Politécnica - UFRJ e o 
Clube de Engenharia. Para dialogar na construção desta análise biográfica, foram realizadas consultas as publicações que fazem referência ao 
objeto. 
Este estudo se inscreve numa linha de pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História da Ciência e Epistemologia - CTE da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o intuito de acompanhar as transformações ocorridas no ensino de engenharia civil, nos meados do 
século XIX, oferecido na Escola Central, que posteriormente transformou-se em Escola Politécnica (atualmente vinculada à UFRJ). 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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MOREIRA, Heloi J. F e SANTOS, Nadja P. O legado da Escola Central em 1874 - 12º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia e 7º 
Congresso Latino-Americano de História da Ciência e da Tecnologia. Bahia, 2010. 
PEREIRA, Júlio César Medeiros da Silva. Práticas de saúde, doenças e sociabilidade escrava na Imperial Fazenda de Santa Cruz, da segunda metade 
do século XIX. In: Histórica - Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, nº 35, 2009 
ROSA, Russel Teresinha. SOBRINHO, João Baptista de S. Publicações brasileiras e o desenvolvimento das ciências no século XIX. In: Episteme, Porto 
Alegre, v. 11, n. 23, p. 117-149, jan./jun. 2006. 
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Nome do professor orientador/responsável: Nadja Paraense dos Santos; Heloi José Fernandes Moreira." 

42 
Coordenação de Projetos de Manutenção Predial da EEFD/UFRJ 
AMANDA MARQUES XAVIER / GIULIA CAVICCHINI BRAGA / JÉSSYCA CORRÊA CARVALHO 
ROBERTO MACHADO CORREA / RICARDO PEREIRA GONCALVES 

Resumo 
"Desde sua inauguração, no início dos anos 1970, o prédio da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro não possui uma manutenção planejada de suas estruturas, revestimentos e instalações. As manutenções têm sido corretivas e insuficientes, 
com adaptações e má conservação ao longo dos anos, principalmente nas duas últimas décadas. Sendo assim foram encontrados inúmeros 
problemas em todos os quesitos referentes à conservação, no levantamento preliminar realizado em novembro de 2011. O objetivo desse trabalho 
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é fazer um levantamento de necessidades, elaboração de projeto básico (desenhos, especificação técnica e estimativa de custos) e 
acompanhamento de obras de manutenção predial na Escola de Educação Física e Desportos (EEFD). Devido à diversidade e quantidade de 
problemas encontrados, foi necessário dividir equipes de levantamento e projetos em quatro principais especialidades: instalação elétrica, 
instalação hidráulica, revestimento e esquadria. Para ajudar a coordenar o trabalho dessas equipes foi criada uma quinta cuja função é dar apoio às 
demais e cuidar do desempenho e ritmo de trabalho delas. Dessa forma, há o acompanhamento do levantamento de necessidades das equipes no 
local, além da apropriação, programação e controle realizada em laboratório - análise de desenhos de projeto, agenda, planilhas e cronogramas. 
Essa equipe procura observar os aspectos metodológicos e de desempenho de cada grupo para adotar ou corrigir um método de um aproveitando 
o que foi bem sucedido em outro." 

41 
Projeto de Manutenção Hidráulica Predial da EEFD/UFRJ 
AMANDA MARQUES XAVIER / GIULIA CAVICCHINI BRAGA / JÉSSYCA CORRÊA CARVALHO 
ROBERTO MACHADO CORREA / RICARDO PEREIRA GONCALVES 

Resumo 

Desde sua inauguração, no início dos anos 1970, o prédio da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro não possui uma manutenção planejada de suas estruturas, revestimentos e instalações. As manutenções têm sido corretivas e insuficientes, 
com adaptações e má conservação ao longo dos anos, principalmente nas duas últimas décadas. Sendo assim foram encontrados inúmeros 
problemas em todos os quesitos referentes à conservação, no levantamento preliminar realizado em novembro de 2011. O objetivo desse trabalho 
é fazer um levantamento de necessidades, elaboração de projeto básico (desenhos, especificação técnica e estimativa de custos) e 
acompanhamento de obras de manutenção predial na Escola de Educação Física e Desportos (EEFD). Devido à diversidade e quantidade de 
problemas encontrados, foi necessário dividir equipes de levantamento e projetos em quatro principais especialidades: instalação elétrica, 
instalação hidráulica, revestimento e esquadria. Para ajudar a coordenar o trabalho dessas equipes foi criada uma quinta cuja função é dar apoio às 
demais e cuidar do desempenho e ritmo de trabalho delas. Dessa forma, há o acompanhamento do levantamento de necessidades das equipes no 
local, além da apropriação, programação e controle realizada em laboratório - análise de desenhos de projeto, agenda, planilhas e cronogramas. 
Essa equipe procura observar os aspectos metodológicos e de desempenho de cada grupo para adotar ou corrigir um método de um aproveitando 
o que foi bem sucedido em outro. 

40 
Projeto de Manutenção Predial de Esquadrias da EEFD/UFRJ 
CRISTIANO BORBA / HIRAM MENEZES GONCALVES /  ISABELLE PORTUGAL SERRADO 
ROBERTO MACHADO CORREA / RICARDO PEREIRA GONCALVES 

Resumo 

Desde sua inauguração, no início dos anos 1970, o prédio da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro não possui uma manutenção planejada de suas estruturas, revestimentos e instalações. As manutenções têm sido corretivas e insuficientes, 
bem como as esquadrias sofreram com má conservação ao longo dos anos, principalmente nas duas últimas décadas. Sendo assim foram 
encontrados inúmeros problemas em todos os quesitos referentes à conservação, no levantamento preliminar realizado em novembro de 2011 e 
outro mais detalhado em maio de 2012. Problemas como portas e janelas danificadas no seu acabamento ou emperradas são comuns de serem 
encontrados, sobretudo nas dependências de serviço e nos andares superiores dos ginásios. O aspecto ruim das esquadrias remete o sentimento de 
uma situação de abandono e descaso com seus alunos, professores e pesquisadores. O levantamento de necessidades para os projetos de 
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manutenção de esquadrias é feito através da identificação e quantificação das portas e janelas danificadas. Após isso, são elaboradas especificações 
técnicas com base nas plantas atualizadas do prédio que estão servindo de base para um projeto básico de reparação de imóvel. Isso visa a 
manutenção corretiva e também possibilita um plano de conservação das esquadrias de modo a propiciar a manutenção preventiva. 
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39 
Projeto de Manutenção Predial de Revestimentos da EEFD/UFRJ 
GUILHERME MONTEIRO ELIOTE / DOUGLAS DE ANDRADE NEVES 
RICARDO PEREIRA GONCALVES / ROBERTO MACHADO CORREA 

Resumo 

Desde sua inauguração, no início dos anos 1970, o prédio da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro não possui uma manutenção planejada de suas estruturas, revestimentos e instalações. As manutenções têm sido corretivas e insuficientes, 
bem como os revestimentos sofreram com adaptações e má conservação ao longo dos anos, principalmente nas duas últimas décadas. Sendo assim 
foram encontrados inúmeros problemas em todos os quesitos referentes à conservação, no levantamento preliminar realizado em novembro de 
2011 e outro mais detalhado em 2012. Problemas como infiltração e falta de acabamento em outros reparos (hidráulica, elétrica e esquadrias) 
também causaram danos à conservação dos revestimentos. O aspecto ruim dos revestimentos (piso, paredes e forros) remete o sentimento de uma 
situação de abandono e descaso com seus alunos, professores e pesquisadores, além de oferece risco às pessoas, como queda de forros e tropeço 
em pisos. O levantamento de necessidades para os projetos de manutenção de revestimentos é feito através da identificação e quantificação dos 
pisos, paredes e forros danificados. Após isso, são elaboradas especificações técnicas com base nas plantas atualizadas do prédio que estão 
servindo de base para um projeto básico de reparação de imóvel. Isso visa a manutenção corretiva e também possibilita um plano de conservação 
dos revestimentos de modo a propiciar a manutenção preventiva. 

818 
Biodeterioração de patrimônio histórico 
JEAN DE OLIVEIRA SANTOS 
ELIANA FLAVIA CAMPORESE SERVULO / DIOGO SIMAS BERNARDES DIAS 

Resumo 

Um levantamento bibliográfico dos últimos dez anos mostrou que pesquisadores de vários países europeus, bem como outros da América Latina 
dedicam-se ao estudo de novos materiais e técnicas de construção e restauração, com envolvimento na preservação do seu patrimônio histórico. 
No Brasil, a partir da década de 50, teve início a restauração de algumas obras, muitas das quais atualmente se encontram em lastimável estado de 
deterioração. O nosso país ainda não apresenta uma cultura visando à preservação dos patrimônios históricos. No presente trabalho foi 
contemplado um levantamento de monumentos em diferentes localidades de modo a cobrir zonas com maior e menor poluição atmosférica, 
umidade e incidência solar, tomando-se o cuidado de buscar junto ao órgão competente ou responsável pela construção a possibilidade de ser feita 
a documentação da área e coletas para análises microbiológicas. Em uma primeira etapa foi selecionado o Museu Nacional no Rio de Janeiro, onde 
foi feita uma análise detalhada da área a ser coberta quanto ao estado de conservação e caracterização das formas de intemperismo e seu registro 
por meio de fotos. A atuação está sendo direcionada para o Jardim das Princesas. Foram coletadas amostras dos materiais aderidos às paredes que 
foram analisados microbiologicamente para a detecção de bactérias (heterotróficas aeróbias, precipitantes de ferro, produtoras de ácido e 
cianobactérias), actinomicetos, algas e fungos. Inicialmente, foram testados alguns meios de cultura tidos como apropriados para quantificação de 
cada um dos grupos a serem estudados. Também foi elaborado um protocolo para coleta das amostras a serem submetidas às análises 
microbiológicas. Pode-se aferir a presença de uma diversificada variedade de espécies microbianas, que variou conforme o ponto de coleta, apesar 
do material de revestimento do local e o clima serem os mesmos. 

1322 Efeito da quantidade de borra de café sobre a reticulação de bioresina de cardanol e furfural 
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NATHÁLIA DA SILVA DO CARMO DOS SANTOS / FERNANDA VELOSO DE CARVALHO / MICHAEL M GOMES / CARLOS EDUARDO T MACHADO / 
CAMILA RAMOS SILVA DE MELO 
EDSON RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS / FERNANDO GOMES DE SOUZA JR 

Resumo 

A crescente preocupação em desenvolver alternativas sustentáveis, utilizando-se de recursos orgânicos, estabeleceu a proposta desse trabalho que 
tem como objetivo a síntese de resinas a partir de monômeros verdes e cargas verdes, como o cardanol, o furfural e a borra de café. O cardanol é 
um fenol meta-substituído que é o principal componente do LCC (líquido da castanha de caju) [1]. Já o furfural é caracterizado como um produto 
químico industrial, obtido de uma variedade de derivados agrícolas caracterizado como um líquido viscoso incolor [2]. Por sua vez, a borra de café é 
um rejeito da agroindústria produzido em grande volume [3]. A inserção da borra de café em resinas fenólicas é interessante pois permite controlar 
de forma fácil a densidade das resinas, além da razão alifática/aromática das mesmas, fatores chave para a sorção de óleos [4]. 
Foram preparadas duas resinas. Uma sem borra de café e outra contendo 25g desse rejeito. Para a polimerização de ambas as resinas foram 
utilizados ácido sulfúrico, cardanol e furfural. A temperatura foi mantida entre 80-100°C, sob agitação até solidificação, com posterior lavagem em 
etanol. Após secagem, as resinas foram maceradas. Ambas foram submetidas à extração usando o querosene como solvente em extrator soxhlet 
mantido a 250°C. Os resultados mostram que os testes com a resina contendo borra de café apresentou 80% de índice de reticulação contra 50% 
proveniente da sintetizada com ácido sulfúrico 2M. A quantidade de borra de café deve ser calculada para manter valor de reticulação alto, pois 
este material será usado posteriormente em testes de remoção de petróleo, onde a insolubilidade em frações leves de petróleo é fundamental para 
a eficiente remoção do petróleo derramado sobre corpos hídricos. 

3272 
Estratégias de Ecodesign para o Fim de Vida de Plataformas de Petróleo 
JOÃO PEDRO SOARES PINTO DA MOTTA / GABRIEL AUGUSTO PITTA MARCELINO 
SUZANA GUEIROS TEIXEIRA / IENE CHRISTIE FIGUEIREDO 

Resumo 

Nosso tema tem como foco a identificação do atual estado da arte na gestão do fim de vida das plataformas de petróleo, e a partir destas 
informações, a formulação de proposta estratégica de ecodesign para o processo de desenvolvimento das mesmas, considerando desde a 
concepção as rotas projetuais alternativas para o seu fim de vida. 
A motivação se deu a partir dos desafios que ganham visibilidade do setor: tais como a destinação com melhor desempenho ambiental das 
plataformas em sua fase final de ciclo de vida. Os impactos gerados pela estrutura no meio aquático, nesta fase do ciclo de vida, considerando 
tratar-se de um produto - que apresenta as dimensões próximas de um campo de futebol por mais de cem metros de altura - fazem com que o 
processo de gestão de fim de vida apresente algumas externalidades acrescidas de elevados custos de deslocamento para outro sítio antes de sua 
destinação final. Algumas soluções menos impactantes do que as tradicionais explosões foram desenvolvidas por equipes especializadas, tais como 
Rigs-to-Reefs (RTR), a de remoção e geração de recifes artificiais, outras mais recentes como a reutilização de estruturas para nova função, tais 
como um projeto premiado de um Resort Ecológico. Dentre as atuais alternativas de destinação final do produto em prática, todas apresentam 
controvérsias quanto aos impactos gerados. Com base neste desafio, buscamos desenvolver um passo a passo de ecodesign como ferramenta de 
desenvolvimento de produto com foco na destinação final das Plataformas 

3309 Verticalização do verde em centros urbanos 
CELINA OLIVEIRA DA SILVA / FERNANDA ALICE FERREIRA GONÇALVES / LUCAS DE OLIVEIRA LIMA / RAPHAELA DE PAIVA MENDONÇA / NATHÁLIA 
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CIRNE DA SILVA 
SUZANA GUEIROS TEIXEIRA / JORGE HENRIQUE ALVES PRODANOFF 

Resumo 

A geração de impactos ambientais do setor de construção civil, decorrentes tanto do crescimento urbano quanto da especulação imobiliária típicas 
de grandes centros, decorrem, em parte, de tipologias projetuais introduzidas sem um processo anterior de gestão ambiental. Um legado de 
impactos climáticos e impactos sobre recursos naturais são passivos típicos do setor. No cenário urbano, o advento dos telhados verdes ficaram 
populares desde os anos noventa, quando ganharam espaço no contexto de soluções integradas capazes de mitigar ou adaptarem-se aos cenários 
climáticos ao passo que resgatam outros conceitos que envolvem sustentabilidade, tais como as pequenas hortas para consumo local. Contudo, a 
verticalização do verde, já implementada em diversos projetos, ainda apresenta pouca divulgação no Brasil, face a adoção de esverdeamento com 
plantas de espécies típicas locais, nas fachadas, no cenário internacional vem sendo incrementada. Os benefícios destacados por empreendedores 
do setor são listados como economia de energia e redução nas emissões geradas a partir dos sistemas de resfriamento e aquecimento nas fachadas 
que são esverdeadas, redução de material particulado e melhoria da qualidade do ar, melhoria estética e recuperação de biodiversidade no entorno 
imediato, redução da carga térmica e microclima local, redução de resíduos e substâncias tóxicas utilizadas para manutenção de fachadas, redução 
de poluição visual, redução de ruído. 
Nosso tema foi desenvolvido no decorrer da disciplina de Projeto Sustentável, e teve como objetivo identificar o que são as paredes verdes nas 
edificações, seu potencial e vantagens ambientais em comparação com tratamentos tradicionais de fachadas, quais os sistemas em vigor, estado da 
arte de soluções e ainda a identificação em alguns trechos da cidade do Rio de Janeiro, de construções que poderiam receber um tratamento de 
retrofit com tecnologias de esverdeamento de fachada e a simulação de benefícios ambientais decorrentes da introdução das mesmas.  

3315 
Compósitos de Polipropileno Reciclado e Fibra de Coco 
BIANCA BASTOS DOS SANTOS 
MARYSILVIA FERREIRA DA COSTA / ROSSANA MARA DA SILVA MOREIRA THIRE 

Resumo 

Materiais compósitos têm como objetivo atender à aplicações tecnológicas cujas combinações incomuns de propriedades não podem ser atingidas 
por materiais simples. Neste trabalho, será realizada a fabricação de um material compósito, composto por uma matriz de polipropileno reciclado 
reforçada por fibra de coco com objetivo de melhorar o módulo de elasticidade do polipropileno reciclado através desse reforço. O polipropileno 
utilizado na matriz foi obtido através da reciclagem de copos descartáveis. A fibra de coco será tratada, assim como os copos, para se obter o 
tamanho desejado. Os copos recolhidos foram moídos e serão extrudados em prensa de rosca simples para homogeneização da matriz com as 
fibras e os aditivos. Será feita a fabricação de corpos de prova com diferentes porcentagens de fibras e de aditivos antioxidantes, de ajuda ao 
processamento e compatibilizantes. Serão feitos ensaios e a análise de suas propriedades mecânicas, bem como a análise de sua superfície de 
fratura para verificar a adesão da fibra à matriz. 

3961 
Uso de sistemas dinâmicos para análise da viabilidade da reciclagem dos resíduos de construção e demolição (RCD) 
GABRIEL NOCITO MIQUELINO CUNHA 
REGIS DA ROCHA MOTTA / FRANCISCO MARIANO DA ROCHA DE SOUZA LIMA 

Resumo A reciclagem dos resíduos da construção e demolição (RCD) é incipiente entre nós chegando a menos de 10% do total gerado. As empresas que a 
realizam são em grande parte pertencentes às Prefeituras e a serviço da coleta dos resíduos sólidos das cidades. Estas não visam lucro e têm como 
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objetivos o saneamento ambiental e aspectos sociais como o trabalho em conjunto com as cooperativas de catadores. Nesta área são poucas as 
firmas privadas com rentabilidade e dinâmicas empresariais. 
O gerenciamento dos resíduos da construção civil compreendendo desde a redução da geração do RCD, a coleta, o reuso, a reciclagem e o descarte 
são um conjunto de atividades que tem custos para os fluxos bem como para os estoques destes materiais. 
Devido ao número de agentes envolvidos e as várias rotas de beneficiamento e descarte usamos a metodologia dos Sistemas Dinâmicos (SD) para 
captar este processo. 
O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo baseado em Sistema Dinâmico para mostrar estas interelações no gerenciamento de RCD, bem 
como analisar o custo benefício entre diferentes cenários que possibilitem a viabilidade econômica dos centros de reciclagem. Foi proposto um 
modelo que permite analisar a complexidade da cadeia de gerenciamento de RCD através de um software de simulação I-Think. Os resultados 
evidenciam a necessidade de uma intervenção que melhorem a lucratividade das empresas de reciclagem . 
Esta intervenção começa com o aumento do preço do descarte do RCD somente, possibilitando que a indústria da construção civil deposite em 
empresa privada licenciada para este fim, pagando por tonelada o mesmo valor que pagaria para aterros públicos. 
Propõe-se para esta indústria nascente a Parceria Público Privada, tendo em vista os benefícios para a sociedade da reciclagem porque converte o 
RCD em matéria prima para produção de agregados reciclados. Desta forma, além de reduzir a extração das britas em pedreiras e da areia nos leitos 
dos rios, diminui a disposição irregular dos resíduos (bota-fora) que acumulam os vetores de doenças como o mosquito da dengue. 

4018 

Estudo de Viabilidade de geração de energia de biogás através da biodigestão anaeróbica de vinhaça em usina 
sucroalcooleira. 
FLÁVIO ASSUMPÇÃO DE CASTRO / DANILO CARUSO FERNANDES 
SILVIO CARLOS ANIBAL DE ALMEIDA / BETTINA SUSANNE HOFFMANN 

Resumo 

Com o intuito de aproveitar melhor os derivados da cana-de-açúcar gerados durante a produção de álcool e açúcar em usina sucroalcooleira, foram 
estudados métodos de geração de energia através do resíduo de maior quantidade nesse processo, que é a vinhaça. Essa geralmente é usada in 
natura como fertilizante mas seu efeito a longo prazo ainda não é totalmente conhecido para o solo e, uma concentração mais elevada desse 
fertilizante pode causar contaminação dos lençóis freáticos. 
O método mais eficiente encontrado foi a biodigestão anaeróbica desse resíduo. Para tal estudo, foi levado em consideração o retorno de 
investimento para a implementação desse tipo de estrutura de cogeração, através de pesquisas em artigos para estimar o valor inicial investido. 
Além dos recursos técnicos e operacionais disponíveis na literatura para cada tipo de biodigestão e cada tipo de reator, observando seus limites e 
impossibilidades. 
Além do aumento da geração de energia, esse processo apresentou uma característica de muito interesse, a diminuição da carga orgânica da 
vinhaça, após sua biodigestão. Diminuindo, assim, a demanda bioquímica de oxigênio, tornando-se menos prejudicial aos lençóis freáticos mas 
mantendo seu poder fertilizante. 
Foi desenvolvida uma planilha de Excel que permite ao usuário calcular o número de módulos a serem usados ou a capacidade que o módulo deve 
ter para atender a certos parâmetros operacionais. 
O projeto foi seguido de um estudo de caso, que mostrou um retorno de investimento aproximado de quatro anos. 
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1627 
Projeto de Uma Unidade de Gaseificação 
RENATA NOHRA CHAAR DE SOUZA 
CARLOS AUGUSTO GUIMARAES PERLINGEIRO / MARIA JOSE DE OLIVEIRA C GUIMARAES 

Resumo 

A gaseificação se apresenta como uma alternativa que oferece a combinação de flexibilidade, eficiência e aceitabilidade ambiental para a geração 
de energia com baixa emissão de poluentes. 
Gaseificação é a oxidação térmica parcial a temperaturas que variam entre 800°C e 1800°C que resulta numa alta proporção de produtos gasosos 
(CO2, H2O, CO, H2 e hidrocarbonetos gasosos), pequena quantidade de carvão (produto sólido), cinza e compostos condensáveis (alcatrão e óleos). 
O gás produzido pode ser usado na produção de energia, em turbina a gás, em motores ou em caldeiras. Pode também ser utilizado para a 
produção de diversos produtos, tais como, hidrocarbonetos líquidos (gasolina e diesel, por exemplo) a partir do processo de Fischer-Tropsch. 
O processo é realizado com matérias-primas ricas em carbono, principalmente o carvão mineral e biomassa. A transformação ocorre quando o 
material é aquecido num gaseificador na presença de um agente de gaseificação. A composição do gás e seu poder calorífico dependem do tipo de 
forno de gaseificação, forma de fornecimento de energia ao processo, introdução ou não de vapor de água junto com o comburente (ar, O2), tempo 
de retenção da carga, sistema de retirada de gases e outros produtos, da matéria orgânica utilizada. 
Neste trabalho é estudado o projeto de uma unidade de gaseificação. Inicialmente foram avaliadas as fontes energéticas disponíveis. Além disso, os 
tipos de gaseificadores disponíveis no mercado e catalisadores empregados de modo a se obter o melhor desempenho para o processo foram 
pesquisados. Foi realizada também uma análise de viabilidade econômica simplificada aliada a uma análise SWOT comparando a fonte de energia 
fóssil com a biomassa. 
Foram propostos fluxogramas possíveis com os respectivos balanços de massa, reagentes e catalisadores para o processo. 
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3423 
Projeto de uma Planta Industrial para a Produção de Etanol de Terceira Geração 
ELTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO JUNIOR / MARIANA MELLO PEREIRA DASILVA / FERNANDO AUGUSTO TEIXEIRA PINTO MEIRELES 
NEI PEREIRA JUNIOR 

Resumo 

Atualmente, biocombustíveis, principalmente os líquidos, estão assumindo um papel cada vez mais relevante na procura por fontes alternativas de 
energia. Apesar de termos no etanol de cana-de-açúcar o exemplo mais bem-sucedido no mundo, até então, é improvável que esse combustível de 
primeira geração, sozinho, seja capaz de suprir a maior parte da demanda energética mundial. Somente em nosso país no ano de 2010, foram 
vendidos mais de 3 milhões de carros e a frota dos carros bicombustíveis (os chamados carros "flex") chegou a 12,5 milhões, 43% do nosso total 
automóveis. Se 80% da frota "flex" usar álcool como combustível, o consumo anual será em torno de 20 bilhões de litros, o que representa aqui 
uma demanda anual reprimida de 5 bilhões de litros de etanol hidratado. Nesse contexto, é imprescindível que pesquisas em biocombustíveis 
sejam conduzidas, tanto em termos da busca de novas fontes de biomassa, como em termos de novos processos. A longo prazo estas pesquisas 
poderão representar uma oportunidade concreta de autonomia em relação a produção de energia utilizando-se petróleo e, possivelmente, de seus 
derivados. 
No presente projeto avaliou-se a viabilidade técnico-econômica de uma planta produtora de etanol de terceira geração capaz de processar uma 
quantidade equivalente a 250 toneladas de alga seca em regime batelada, adotando-se um pré-tratamento da matéria-prima com ácido sulfúrico 
diluído.Simulações computacionais obtidas com o software Superpro Designer® paraduas plantas com estratégias de fermentação diferentes 
(estratégia SSF - sigla em inglês para Sacarificação e Fermentação Simultâneose estratégia SSCF - sigla para Sacarificação e Co-Fermentação 
Simultâneos) foram realizadas. 
Em concordância com trabalhos experimentais desenvolvidos anteriormente no LADEBIO (Laboratório de Desenvolvimento de Bioprocessos), a alga 
vermelha da espécie Kappaphycus alvarezii foi a matéria-prima escolhida. O organismo condutor da fermentação foi a levedura Saccharomyces 
cerevisiae CBS1782,selecionadopela sua capacidade de metabolizar tanto glicose como a galactose. 
Os resultados do projeto preliminar das plantas mostraram, respectivamente para as estratégias SSF e SSCF, custos de produção de R$ 1,69 e 1,77 
por litro de etanol, consumo energético de 29,16 MJ/L etanol e 19,18 MJ/L etanol e tempos de batelada de 56,03 e 58 horas. A produção anual 
ficou em torno de 5,1 milhões de litros em ambos os casos. A análise econômica revelou um investimento de capital total 1% maior na estratégia 
SSCF, no entanto, o processo em ambas as estratégias mostrou-se economicamente inviável e não-competitivo. A remoção de hidroximetilfurfural 
(HMF) gerado na etapa de pré-tratamento pelo carvão ativado mostrou-se o principal gargalo em termos de custo de produção. Foram delineadas 
algumas considerações a respeito da valoração dos subprodutos de modo a mitigar os custos de operação. 

3478 
Painel Fotovoltaico de baixo custo 
JAQUELINE DE OLIVEIRA GAMA 
JORGE LUIZ DO NASCIMENTO 

Resumo 
Projeto da modelagem e construção de painel fotovoltaico de baixo custo, esse projeto visa demonstrar a viabilidade de confeccionar um painel 
fotovoltaico a partir de materiais que podem inclusive ser reaproveitados. A proposta é a partir do protótipo, realizar testes para avaliar a 
durabilidade do painel econômico quando exposto ao tempo, a viabilidade de inclusão do mesmo em projetos sustentáveis, avaliar a relação de 
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custo x benefício para diminuir o custo do painel, qualidade de um painel feito a partir de elementos de baixo custo. e a eficiência. Além disso, 
avaliar se a construção do painel é viável para, por exemplo, abastecer pequenas comunidades como grupos de pescadores ou comunidades 
isoladas, contribuindo assim para redução do consumo de energia da concessionária por essas famílias ou como uma alternativa para consumo de 
energia. Com esse projeto o objetivo é facilitar o acesso e o conhecimento as fontes alternativas de energia e propiciar uma comparação, em 
relação ao custo, dos painéis que existem no mercado e avaliar se é possível reduzir este custo mantendo a eficiência. 

789 
Produção de biodiesel via transesterificação enzimática do óleo de palma 
CRISTIANE MESQUITA DE ASSIS 
SHAYANE PEREIRA DE MAGALHAES /FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA 

Resumo 

O Biodiesel pode ser obtido a partir de óleos vegetais e um álcool através de uma reação de transesterificação, na presença de um catalisador. Os 
óleos soja, mamona, girassol, e palma são comumente utilizados e os alcoóis mais usados são o metanol e o etanol. Apesar de, atualmente, a rota 
metílica ser a mais usada industrialmente, a rota etílica tem sido alvo de extensos estudos especialmente no Brasil, uma vez que este é um dos 
maiores produtores deste álcool. Em relação aos catalisadores empregados, estes podem ser uma base, um ácido ou uma enzima lipase. A catálise 
alcalina é a tecnologia mais utilizada, porém, devido, principalmente, à maior facilidade de separação dos produtos formados, estudos envolvendo 
a catálise enzimática têm crescido ao longo dos anos. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo fazer o estudo da transesterificação do óleo 
de palma via catálise enzimática utilizando etanol e a enzima lipase de C. antarctica imobilizada em resina acrílica (Novozym® 435) como 
catalisador. Dados de conversão do óleo foram obtidos experimentalmente para que, posteriormente, se possa estimar os parâmetros do modelo 
cinético adequado. Os valores de conversão encontrados têm mostrado boa concordância com os valores disponíveis na literatura. 

3537 
Simulação Dinâmica e Estudo de Controle de Fermentador Contínuo Para Produção de Etanol 
BRUNA CRISTINA OLIVEIRA 
ARGIMIRO RESENDE SECCHI /   MAURICIO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR 

Resumo 

A necessidade de novas fontes de energia que reduzam a emissão de poluentes para atmosfera e que sejam candidatas a substituir as fontes fósseis 
de energia, impulsiona o aprimoramento de processos produtivos do etanol. O etanol combustível é produzido principalmente a partir de fontes 
renováveis, por meio da conversão de açúcares presentes nas culturas, por exemplo, de cana-de-açúcar, beterraba, uvas, etc., ou de carboidratos 
provenientes do milho, trigo, batata, mandioca etc. No Brasil, o etanol é usualmente obtido a partir da cana-de-açúcar, devido à forte cultura 
existente de produção de açúcares que por sua vez, facilita a obtenção desta matéria- prima. 
A importante tarefa de transformar o etanol em um combustível mais competitivo frente aos combustíveis fósseis, gera estudos que englobam 
desde a busca por novas e melhores matérias-prima a ser utilizada e o microrganismo que apresente resultados e rendimentos atrativos na 
fermentação, até o controle e otimização dos processos. Processos contínuos de fermentação, por exemplo, podem apresentar oscilações no 
decorrer da fermentação necessitando de uma estratégia de controle mais refinada. Descobrir através do uso de simuladores um modo de 
contornar ou minimizar os efeitos causados por este tipo de comportamento torna-se então, de suma relevância para o monitoramento e domínio 
do processo de produção do etanol. 
Neste trabalho, modelos fenomenológicos da literatura, de fermentador contínuo para a produção de etanol foram empregados para estudos no 
simulador dinâmico EMSO (Environment for Modeling, Simulation and Optimization). Para tanto, inicialmente dados experimentais da literatura de 
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produção de etanol a partir da glicose por Zymomonas mobilis foram empregados na validação do modelo. Na sequência, o modelo foi empregado 
para estudos de simulação nos quais os modelos em malha aberta e fechada na presença de variações na de glicose na alimentação foram 
investigados.  

263 
Desidratação de frutose para a obtenção de 5-Hidroximetilfurfural (HMF) em meio bifásico 
LORRANA RODRIGUES PEREIRA 
MARIANA DE MATTOS VIEIRA MELLO SOUZA / NIELSON F DA PAIXAO RIBEIRO / FILIPE NERY DUTRA CABRAL GOMES 

Resumo 

Atualmente, há uma demanda por produtos provenientes de fontes renováveis, visando a diminuição da forte dependência dos recursos fósseis, 
que chega a mais de 90% nas empresas químicas de compostos orgânicos. Uma alternativa promissora é a energia gerada a partir da biomassa, 
qualquer matéria orgânica renovável de origem vegetal, animal ou proveniente das transformações naturais ou artificiais das mesmas. 
Derivados furânicos são compostos orgânicos de série aromática heterocíclica com um anel composto de quatro grupos CH2 e um átomo de 
oxigênio. Estes derivados simulam um contexto de uma refinaria de petróleo. Dentre eles, pode-se citar o 5-hidroximetilfurfural (HMF), composto 
obtido através da desidratação da frutose. A oxidação direta do HMF é tida como uma das principais rotas de obtenção do ácido 2,5 dicarboxilíco 
furânico (FDCA), que foi considerado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, uma das doze principais moléculas que podem ser 
utilizadas como iniciantes para a produção de diversos compostos poliméricos via rotas catalíticas. 
Nesse trabalho, a desidratação da frutose foi conduzida em meio bifásico utilizando acetona como fase orgânica, com catálise homogênea (ácido 
fosfórico). As variáveis de estudo foram a temperatura de reação (120°, 150° e 180°C), concentração inicial de frutose (50, 150 e 250 g/L) e 
concentração de catalisador (0,5, 1,0 e 1,5 %p/v). As reações foram realizadas em reator batelada pressurizado por três minutos. Com base nestes 
ensaios, a condição ótima encontrada para a síntese de HMF se deu com concentração de frutose de 250 g/L e 1,0% p/v de ácido fosfórico. 
Contudo, a seletividade para HMF em meio bifásico foi inferior ao meio aquoso nas mesmas condições. 
A fim de aperfeiçoar essa condição ótima de reação avaliou-se também a presença de cloreto de sódio na fase aquosa para melhorar a extração do 
HMF formado para a fase orgânica (técnica do salting out), nas concentrações de 200 e 300 g/L. De acordo com estes resultados, concluiu-se que a 
adição de NaCl resultou em um aumento significativo em termos de rendimento e seletividade, sendo a concentração de 300 g/L de sal a melhor 
condição. Assim, a técnica de salting out permitiu que houvesse uma diminuição das reações paralelas que levam a formação de huminas e 
polímeros solúveis e a reidratação do HMF, que gera subprodutos, como o ácido fórmico e levulínico, e consequentemente aumentando a 
produção do 5-hidroximetilfurfural. 

399 

Análise comparativa da extração de lipídeos totais e triacilglicerídeos em diferentes fases de crescimento de Chlorella 
vulgaris spp. 
DANIEL MENDONÇA MOREIRA /   RAQUEL DE CARVALHO REZENDE 
CLÁUDIA MARIA LUZ LAPA TEIXEIRA / DONATO ALEXANDRE GOMES ARANDA 

Resumo 
As reservas de combustíveis fósseis comercialmente exploráveis crescem a taxas menores que o consumo, e assim surge a necessidade da busca 
por combustíveis produzidos a partir de matéria-prima renovável. As microalgas tem sido reconhecidas como fonte alternativa promissora para a 
produção de biodiesel, dadas as inúmeras vantagens que apresentam em relação às oleaginosas. 
Um número grande de microalgas tem sido estudado, dentre as quais se destaca Chlorella vulgaris. Esta é uma espécie de grande potencial para 
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produção de biodiesel devido à sua alta taxa de crescimento, fácil cultivo e difícil contaminação mesmo em sistemas abertos. Para cultivo comercial 
de Chlorella tem-se relatos de produtividade em torno de 140 t.h.ano-1, que é sete vezes a produtividade em biomassa de dendê, oleaginosa de 
maior produtividade em biomassa. 
Em geral, o teor de lipídeos encontrado em Chlorella spp., quando cultivada em condições normais, está em torno de 14 a 30% em peso de 
biomassa seca. Contudo, condições específicas no cultivo e na cultura podem estrategicamente aumentar o conteúdo lipídico. Neste sentido, o 
objetivo deste trabalho foi comparar o percentual de lipídeos totais e triacilglicerídeos em diferentes fases de crescimento da cultura. 
Após testes, embora se tenha obtido maior percentual de lipídeos totais e triacilglicerídeos no final da fase estacionária, esta se torna inviável em 
produção comercial devido ao tempo de crescimento da biomassa (aprox. 45 dias). Entretanto, torna-se favorável a escolha do início da fase 
estacionária de crescimento, pois esta biomassa é produzida rapidamente (aprox. 25 dias). 
Embora seja possível encontrar muitos relatos na literatura sobre o teor lipídico de Chlorella vulgaris, torna-se difícil comparar resultados. Isto 
porque, geralmente, são utilizadas condições distintas tais como temperatura, intensidade de luz, fluxo de CO2, composição do meio de cultura, 
dentre outros fatores. Outro fato que dificulta a comparação de resultados é a limitação de trabalhos envolvendo quantificação de 
triacilglicerídeos, sendo mais comumente apenas a análise do perfil de ácidos graxos. 
Os resultados encontrados para lipídios totais foram superiores aos de Converti e colaboradores (2009), que encontraram 14,71% de lipídeos totais 
para Chlorella vulgaris CCAP 211 crescida em 25°C e 70mmol m-2s-1, e de Zheng e colaboradores (2011), que fizeram a extração de Chlorella 
vulgaris por meio de ultrassom e obtiveram 15% de lipídeos totais, para cultivo em 25°C e 80mmol m-2s1. 
As próximas etapas deste estudo envolvem condições de estresse no cultivo, tais como deprivação em fósforo e em nitrogênio. 

701 
Produção de Biodiesel a Partir de Óleo de Soja 
DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA SILVA 
CARLOS AUGUSTO GUIMARAES PERLINGEIRO / YORDANKA REYES CRUZ 

Resumo 

O biodiesel é um combustível obtido a partir de matérias-primas vegetais ou animais. As matérias-primas vegetais são derivadas de óleos vegetais 
tais como soja, mamona, colza (canola), palma, girassol e amendoim, entre outros, e as de origem animal são obtidas do sebo bovino, suíno e de 
aves. Incluem-se entre as alternativas de matérias-primas os óleos utilizados em fritura. Esse combustível é utilizado para substituição do óleo 
diesel, em percentuais adicionais no óleo diesel ou integral, nos motores de combustão rodoviários e aquaviários e nos motores utilizados para 
geração de energia elétrica. É denominado biocombustível por ser derivado de biomassa (matéria orgânica de origem vegetal ou animal que pode 
ser utilizada para a produção de energia), menos poluentes e renováveis. 
O presente trabalho teve como objetivo principal a elaboração, através de simulações computacionais, de um projeto preliminar de produção de 
biodiesel, de modo a obter um produto conforme as especificações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. 
Os resultados da simulação do processo de produção de biodiesel por catálise alcalina indicam a viabilidade técnica de se produzir biodiesel do óleo 
de soja de forma contínua a partir do projeto conceitual apresentado pelos orientadores deste trabalho, ou seja, a partir do modelo batelada 
fornecido, foi possível desenvolver um modelo contínuo do processo, com algumas simplificações. 

939 Dados de equilíbrio líquido-líquido de sistemas com biodiesel de palma 
MARIANA DE SOUZA DOS SANTOS 
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HUGO GOMES D´AMATO VILLARDI / FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA 

Resumo 

No cenário mundial, muito se tem discutido sobre fontes capazes de dividir, ou até substituir o petróleo como fonte de energia. O preço dos 
derivados tem aumentado significativamente, em grande parte influenciada pela oscilação do preço do barril. A queima de derivados de petróleo 
contribui para o aquecimento do planeta, uma vez que os derivados fósseis não proporcionam uma cadeia fechada de carbono, esta, por sua vez, é 
a grande vantagem do biodiesel. Por isso o estudo desse combustível como alternativa aos derivados do petróleo tem tomado o cenário mundial. 
O Brasil apresenta grandes vantagens para produção de biocombustíveis, tais vantagens estão relacionadas ao grande território, aos solos de alta 
qualidade e a abundância de água. O óleo de palma é a segunda maior produção mundial, só perdendo apenas para a soja, sendo o Brasil o maior 
produtor mundial. 
No presente trabalho o biodiesel é produzido através da reação de transesterificação, utilizando hidróxido de sódio como catalisador e etanol, 
produzindo glicerina como subproduto, que no caso é separada e enviada para tratamento. Hoje se utiliza 5% deste biocombustível misturado ao 
diesel, mas já existem projetos de lei que pretendem aumentar essa porcentagem. 
Visando entender as condições de equilíbrio dos constituintes da reação de síntese do biodiesel e posteriormente projetar e aperfeiçoar 
equipamentos de produção, torna-se essencial o estudo do equilíbrio liquido-liquido de sistemas com biodiesel de palma, visto que esses dados são 
raros na literatura. 
Deste modo, baseado na metodologia experimental utilizada em França, 2008, Dissertação de mestrado, está sendo medido experimentalmente 
sistemas contendo biodiesel etílico de palma, água e etanol, com o objetivo de produzir o diagrama de equilíbrio referente ao sistema mencionado. 
O etanol utilizado no procedimento foi comprado junto a Vetec Química Fina e apresenta pureza de 99,5% e a água foi destilada duas vezes. As 
medidas experimentais do sistema mencionado anteriormente serão finalizadas em junho. 
Para o futuro tem-se como objetivo iniciar medidas de equilíbrio liquido-liquido de sistemas com Biodiesel metílico de palma, metanol e água com o 
intuito de entender a influência do álcool na produção e também a modelagem termodinâmica utilizando modelos de gama pertinentes aos 
sistemas estudados. 

2948 
Biodiesel a partir de resíduo de óleo de frango com o uso de diferentes catalisadores 
PATRICIA XAVIER DOS SANTOS 
CARLA REIS DE ARAUJO / CHEILA GONCALVES MOTHE 

Resumo 

As fontes de energia comumente usadas podem gerar grandes impactos sociais e ambientais. Com a perspectiva de reduzir esses impactos, 
cientistas e pesquisadores encontraram no biodiesel uma alternativa de energia, que pode ser obtido a partir de óleos e gorduras vegetais ou 
animais. O biodiesel é um combustível obtido de fonte renovável constituído por ésteres metílico ou etílico a partir de uma reação de 
transesterificação entre um triglicerídeo e um álcool de cadeia curta, em geral, metanol ou etanol. O subproduto gerado é a glicerina que pode ser 
aproveitada como matéria-prima na indústria de tintas, adesivos e produtos farmacêuticos, aumentando sua produtividade. O uso do catalisador 
aumenta a velocidade da reação, podendo ser ácido ou base. Entre os alcalinos pode-se destacar o hidróxido de sódio, que tem menor custo, 
porém é mais propício de formar reações secundárias de saponificação quando colocado em excesso e o hidróxido de potássio. O excesso de álcool 
pode ser usado para aumentar o rendimento, no entanto, fatores como temperatura, pureza dos reagentes e grau de acidez das gorduras podem 
influenciar o rendimento da reação. A gordura de frango tem baixos valores de ácido esteárico, por isso se encontra em estado líquido em 
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temperatura ambiente, facilitando a reação de transesterificação. O Brasil é considerado um dos maiores produtores de frango já que, em 2011, 
atingiu a terceira posição mundial com 13,05 milhões de toneladas de frango produzidos no país ficando atrás apenas de EUA e China. O estado do 
Paraná representou 23,52% da produção brasileira em 2011. Dessa maneira, a produção do biodiesel a partir da gordura de frango usada não 
comestível é uma rota sintética bastante viável para esta alternativa de combustível. Com essa perspectiva, o objetivo deste trabalho é a obtenção 
do biodiesel a partir dessa gordura com diferentes álcoois entre eles, metanol e etanol e hidróxidos de potássio e de sódio, como catalisadores. O 
comportamento do biodiesel obtido a partir de resíduo de óleo de frango com metanol e hidróxido de potássio como catalisador, foi avaliado pelas 
técnicas de Termogravimetria (TG), Termogravimetria Derivada (DTG) e Análise Térmica Diferencial (DTA). A curva TG do biodiesel apresentou um 
estágio de decomposição com temperatura de onset de 187 °C. Não foi observado resíduo na temperatura de 800 °C. Na curva DTG foi confirmado 
o único estágio de decomposição, sugerindo alto rendimento da reação ou seja acima de 90%, com velocidade máxima de perda de massa em 
253°C. Na curva DTA foi observado um evento endotérmico na temperatura de 253°C. Análises reológicas preliminares revelaram um 
comportamento newtoniano para esta amostra, como esperado. 

2384 
A Dinâmica de Inovação em Intermediários Químicos a partir de Biomassa 
MANUELA ROCHA DE ARAÚJO 
JOSE VITOR BOMTEMPO MARTINS / FLAVIA CHAVES ALVES 

Resumo 

Atualmente existe intenso esforço para o desenvolvimento de processos que permitam a produção de intermediários químicos a partir de biomassa 
[1]. Motivações ambientais e econômicas atraem a atenção de empresas já estabelecidas no setor químico, bem como de novos participantes. 
Recentes anúncios de plantas em escala comercial para a produção de intermediários químicos desta natureza, principalmente ácido succínico e 
BDO, colocam em destaque empresas não tradicionais na indústria química mundial, as quais surgem não apenas com novos processos, mas 
também com modelos de negócios e desenvolvimento de parcerias que influenciam a dinâmica de inovação no setor. O trabalho tem como objetivo 
geral mapear e analisar as inovações em intermediários químicos a partir de biomassa com foco nas empresas e suas estratégias de inovação, de 
forma a entender a dinâmica de inovação atual e as implicações futuras. O caso do ácido succínico, um dos produtos identificados por Bozell and 
Petersen, 2010 [1], como de maior potencial comercial, será explorado como exemplo inicial. Serão identificados os projetos inovadores para 
produção de ácido succínico e estudados os processos e rotas, assim como as estratégias e modelos de negócios adotados. 
Referência: 
[1] J. Bozell, R. Petersen, Green Chem., 2010, 12, pág. 539-554 

2655 
Aproveitamento Eólico para Vila de Pescadores 
ANA ELISA DA SILVA MENEZES 
JORGE LUIZ DO NASCIMENTO 

Resumo 

A energia eólica é vista hoje, como uma das principais fontes alternativas de energia e com perspectivas de gerar quantidades substanciais de 
energia, sem causar os impactos ambientais provocados por grande parte das fontes convencionais, principalmente, em locais onde é difícil o 
acesso à rede elétrica convencional e que estão distantes dos grandes centros urbanos. 
Este trabalho propõe adotar a energia eólica como alternativa de geração de energia elétrica para atender à atividade pesqueira de algumas 
comunidades de pescadores da cidade de Maricá. O trabalho tem como objetivo dimensionar um gerador eólico de pequeno porte e custo baixo, 
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que possa servir como módulo ou unidade de geração de energia elétrica para a vila de pescadores. 
A turbina eólica escolhida para o projeto é uma turbina de eixo vertical com capacidade de operação em velocidades baixas de vento. O 
dimensionamento da turbina foi realizado baseado nas características do vento no local e no consumo de energia da carga que será alimentada 
pelo sistema. Foi feito um estudo da velocidade do vento do local da instalação, para verificar o comportamento dos mesmos e determinar a 
velocidade média dos ventos. Foi calculado o consumo médio de energia das cargas para conhecer a necessidade de geração. As dimensões da 
turbina foram calculadas a partir do conhecimento teórico em turbinas de eixo vertical. 
Após o dimensionamento da turbina, um protótipo da mesma foi construído e será testado e avaliado. Este protótipo será testado em um local 
onde há vento satisfatório para a realização da experiência. Serão utilizados instrumentos de medição apropriados, como anemômetros, 
tacômetros, multímetros e wattímetros. Um gerador de imã permanente será utilizado para gerar a energia elétrica. 

01/10/2012 1o Pavimento do Bloco A 

Sessão: Sessao Poster 02 

Temas: Petróleo e Gás, Engenharia de Alimentos 

15:15 – 16:30h 

Coordenadores: Daniel Onofre De Almeida Cruz 

                              Heloisa Teixeira Firmo 
                              Luciana Spinelli Ferreira 

Código Título, Autor e Orientador 

861 
Medida da velocidade do som em hidrocarbonetos líquidos 
DIEGO CAVALIERE RIBAS 
FABIO PEDRO DO NASCIMENTO /   ANA MEHL / ANDRÉ LUIZ HEMERLY COSTA / FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA 

Resumo 

O conhecimento dos coeficientes de compressibilidade de líquidos é fundamental para o projeto de processos de escoamento a altas pressões, 
como no caso da recuperação de petróleo das camadas de pré-sal. 
A relação simples que existe entre a velocidade do som e os vários coeficientes de compressibilidade torna fácil identificar a vantagem oferecida 
pelas medidas de velocidade do som na predição do comportamento desses coeficientes de compressibilidade. 
A medida da velocidade do ultra-som corresponde à velocidade do som quando o fluido não apresenta efeitos dispersivos. Para os sistemas 
formados por hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e aromáticos, esta condição é válida. 
Em vista disto, o presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e validação de um aparato experimental para a medida da velocidade do 
som em sistemas formados por hidrocarbonetos presentes no petróleo. 
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As medidas experimentais de velocidade do som foram realizadas em uma célula de equilíbrio construída em aço inox 304 e apta a trabalhar nas 
condições elevadas de temperatura e pressão necessárias. A célula de equilíbrio apresenta paredes planas que permitem o acoplamento dos 
transdutores de ultra-som responsáveis pela transmissão e recepção dos sinais. Os sinais ultrassônicos são lidos em um osciloscópio, que permite a 
transferência de arquivos para um computador no qual os resultados são analisados. 
Para a validação do aparato experimental, reproduziram-se dados de velocidade do som para os sistemas n-decano, n-hexadecano e mistura binária 
equimolar n-decano/n-hexadecano. Os resultados obtidos mostraram-se de acordo com os disponíveis na literatura, apresentando desvios 
inferiores a 0,1%. 

520 
Uso de carvão ativado em pó nos tratamentos secundário e terciário de efluente de refinaria de petróleo 
VANESSA MAZIM OBERMULLER CARVALHO DA SILVA / ROMULO CORREIA FERREIRA / MAYARA CRISTINA MARTINS CARNEIRO 
JUACYARA CARBONELLI CAMPOS / ANA CLAUDIA FIGUEIRAS P. DE CERQUEIRA / PRISCILLA LOPES FLORIDO / VANIA MARIA JUNQUEIRA SANTIAGO 

Resumo 

  Em geral, a utilização de processos para o tratamento de efluente de refinaria engloba processos desde os mais simples, como gradeamento para 
remoção de sólidos grosseiros, até os mais modernos como a utilização de membranas de filtração e processos oxidativos avançados. O 
conhecimento das características, especificação e variações são preponderantes para o sucesso do processo de tratamento e reuso do efluente. Na 
indústria de petróleo, o reúso de efluente requer planejamento detalhado, envolvendo caracterização, estudos de tratabilidade, controle da fonte e 
segregação, minimização na geração de resíduos, tratamento dos rejeitos sólidos, além de do objetivo do uso final da água. O presente trabalho 
avaliou e comparou a eficiência entre duas formas de uso de carvão ativado em pó (CAP): no sistema PACT (Powered Activated Carbon Treatment), 
que consiste na adição de CAP diretamente ao sistema de lodos ativados, e como tratamento terciário após o tratamento por lodos ativados. Para o 
primeiro sistema, foram montados dois reatores que operaram em regime contínuo, em escala de laboratório e na segunda forma, utilizando 
isotermas de adsorção. Os resultados de DQO, COT e abs 254nm da saída dos reatores PACT e Lodos Ativados se apresentaram estatisticamente 
diferentes, sendo o reator PACT mais eficiente. No sistema simulando tratamento terciário, verificou-se que a adsorção é rápida, em torno de 20-30 
minutos, atinge-se o equilíbrio. No caso do presente estudo, utilizando as condições operacionais de reator biológico, TRH igual a 16 horas e idade 
do lodo de 25 dias, ambos processos são equivalentes. 

2202 
Estabilidade Termodinâmica de Emulsões de Água-em-óleo 
JOÃO MONNERAT A.R. DE ALMEIDA 
FREDERICO WANDERLEY TAVARES / MARCIO NELE DE SOUZA 

Resumo 

Sabe-se que coloides podem apresentar transições de fase similares àquelas observadas em sistemas moleculares, de forma que duas fases 
contendo concentrações diferentes de partículas coloidais (uma fase diluída e uma fase concentrada) podem coexistir em equilíbrio termodinâmico 
sob certas condições de temperatura, pressão, concentração salina, campo elétrico externo etc. Num trabalho anterior do grupo, esse conceito foi 
utilizado para estudar a estabilidade de emulsões de petróleo, aplicando a Teoria de Perturbação Termodinâmica para calcular diagramas de fase 
de emulsões do tipo água-em-óleo sob influência de um campo elétrico externo aplicado. Num segundo estudo, o mesmo formalismo 
termodinâmico associado à Teoria Lifshitz foi utilizado para analisar qualitativamente a influência de algumas variáveis como temperatura, 
intensidade de campo elétrico, tipo de óleo e concentração de sal sobre a estabilidade das emulsões. 
O presente trabalho tem como objetivo reproduzir os cálculos realizados nesses trabalhos para emulsões-modelo de água-em-óleo, calculando a 
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intensidade de campo elétrico mínimo que deve ser aplicado para desestabilização dessas emulsões, dadas as condições de temperatura, salinidade 
etc. Isso permitirá que, num futuro próximo, os dados obtidos através do modelo teórico sejam comparados aos dados experimentais, retirados em 
laboratórios da UFRJ, para as mesmas emulsões. Apesar de o cálculo termodinâmico de estabilidade de emulsões, embora fundamental, não poder 
ser usado sozinho para descrever a cinética de coagulação, as comparações diretas com dados experimentais permitirá entender melhor as 
limitações do modelo teórico. 

2879 

Estudo de Tecnologias para Regeneração de Carvão Ativado Granular (CAG) Saturado utilizado no Tratamento de 
Efluentes de Refinaria de Petróleo 
KLEBY SOARES DO NASCIMENTO / VÍTOR PACHECO DE FREITAS 
FABIANA VALERIA DA FONSECA ARAUJO /   LARISSE MARIA DE OLIVEIRA MACHADO / LIDIA YOKOYAMA 

Resumo 

O carvão ativado granular (CAG) é amplamente utilizado como adsorvente devido a sua elevada área superficial e estrutura porosa, podendo assim, 
adsorver gases e compostos dispersos ou dissolvidos em líquidos (MATSON e MARK, 1971).Após certo tempo de uso os poros do CAG são 
preenchidos tornando-o saturado. Quando o tempo de saturação do CAG é baixo faz-se necessário uma demanda maior de carvão virgem para ser 
reposto no filtro aumentando os custos além de gerar uma grande quantidade de resíduo sólido inutilizável. Para reduzir os custos com a troca e 
disposição final do carvão saturado, pode ser realizado um processo de regeneração, favorecendo a limpeza dos poros e a recuperação da 
capacidade adsortiva do carvão. Este trabalho tem como objetivo estudar a regeneração do CAG saturado utilizando Processos Oxidativos 
Avançados (POA) e a regeneração com NaOH. Será verificada a capacidade de adsorção do carvão ativado regenerado utilizando isotermas de 
adsorção. O POA utilizado é o processo que utiliza peróxido de hidrogenio com radiação UV 
Para os ensaios com NaOH, foram utilizados erlenmeyers contendo 10 g de CAG saturado e 200 mL de solução regenerante de NaOH. As 
concentrações das soluções utilizadas para regeneração variaram em 0,005; 0,1; 0,5; 1; 2; 3; 4 e 5% de massa de soda. A temperatura das soluções 
de soda cáustica foi controlada com termômetro e variou em 25°C, 50°C e 80°C. A regeneração foi realizada em batelada, portanto a cada 3 horas 
foram trocadas as soluções de NaOH durante 48 horas e analisadas o teor de Carbono Orgânico Total (COT) de cada concentração. A capacidade de 
adsorção do carvão virgem, saturado e do regenerado foram avaliadas através determinação das isotermas de adsorção segundo a norma ASTM 
3860-98. Podemos observar que o aumento da temperatura favoreceu a liberação do COT principalmente nas concentrações de 0,5; 1,0 e 2,0% que 
passaram de 97,5; 72 e 68,8 mg COT/L para 147,4; 149,4 e 122,4 mg COT/L, respectivamente. 

4066 

Comparação entre os processos manuais GMAW+FCAW (curto circuito controlado na raiz e FCAW pulsado para 
enchimento e acabamento) e SMAW para soldagem de tubos API 5L X70 com 1" de espessura. 
GUSTAVO BALDERRAMAS HULPAN PEREIRA 
OSCAR ROSA MATTOS / KIOSHY SANTOS DE ASSIS / LEANDRO SILVA MAZZEI 

Resumo 

Os requisitos de qualidade, produtividade e segurança é fundamental para a indústria. Neste sentido, a construção de sistemas de transporte de 
óleo e gás perfaz, no que tange ao tempo de start-up, uma parte primordial da etapa de produção da indústria petrolífera. Durante a montagem das 
tubulações, diversas soldas de união são realizadas e o tempo de execução varia em função do processo de soldagem utilizado. Neste sentido, o 
trabalho em questão visa comparar dois diferentes processos de soldagem em termos de produtividade, desempenho, logística e custo. Os 
processos de soldagem utilizados serão: eletrodo revestido com consumível celulósico (SMAW) e soldagem à arco elétrico sob proteção gasosa 
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(GMAW e FCAW), com consumível sólido no passe de raiz e arame tubular para o enchimento e acabamento. Uma atenção especial será dada ao 
uso da técnica de curto circuito controlado para execução do passe de raiz, com o processo GMAW, pois os principais processos de soldagem 
utilizados atualmente para soldagem do passe de raiz em campo são GTAW e SMAW. 

692 
Modelagem física do penetrômetro t-bar utilizando ensaios centrífugos. 
SANDRO MARTINS GOMES 
MARCIO DE SOUZA SOARES DE ALMEIDA 

Resumo 

O ensaio centrífugo é uma sofisticada ferramenta utilizada para entender o comportamento das estruturas dos solos e da interação entre solo e 
determinadas estruturas enterradas. 
Este tipo de experimento consiste em fazer um modelo reduzido de um protótipo, sob um fator de escala N, e acelera-lo em torno de um eixo. Isso 
produz um campo inercial que representa o campo gravitacional, com gravidade Nxg. Com esse fator de escala, consegue-se estimar tensões e 
deformações que estão ocorrendo na camada de solo real. 
A cravação de penetrômetros serve para fornecer parâmetros de resistência não drenada em solos coesivos, principalmente, para a indústria 
offshore. Para isso, se faz uso de instrumentações em miniatura e atuadores eletrônicos que permitem que o pesquisador controle de fora da 
centrífuga os ensaios que estão sendo realizados. 
Foram realizados ensaios com penetrômetro t-bar, no Laboratório de Geotecnia da COPPE-UFRJ, em dois tipos de solo: argila marinha e mistura 
sintética de 25% areia de São Francisco e 75% de caulim. Obtiveram-se relações da profundidade com a resistência não drenada e o atrito lateral no 
instrumento. 

802 

Otimização da produção em campo de petróleo pelo estudo do problema de localização de poços e unidades de 
produção 
ROBERTA GOMES DE SOUZA SANTANA 
VIRGILIO JOSE MARTINS FERREIRA FILHO 

Resumo 

A simulação de reservatórios está sempre relacionada às etapas de desenvolvimento e gerenciamento de um campo, pela necessidade de previsão 
do comportamento daquele campo produtor, seja por necessidades econômicas ou de segurança. Durante o desenvolvimento do campo, o modelo 
de simulação do reservatório é usado como uma ferramenta de decisão para selecionar o melhor projeto de desenvolvimento e, também, prever a 
produção de óleo, gás e água do campo. 
A localização dos poços produtores e injetores, e de plataformas de produção deve ser decidida de maneira a otimizar a produção de 
hidrocarbonetos, fazendo com que o volume de petróleo produzido seja o mais próximo do máximo. O investimento em campos produtores dá-se 
pelo balanço entre recursos despendidos e retorno financeiro. Sendo assim, o custo com as instalações necessárias para manter uma produção 
satisfatória de um campo pode não trazer lucros suficientes e não aquele campo economicamente atrativo e viável. 
Nesse projeto, entende-se a necessidade da análise rápida e eficiente das características inerentes ao campo produtor e a indicação de solução ao 
problema da alocação da estrutura produtora. O método simplifica a busca por respostas relevantes, usando simulação e ferramentas de análise 
estatística, norteando a busca pela melhor estratégia de desenvolvimento. A partir dos resultados obtidos, foi feita a análise de viabilidade 
econômica que mostrou que o cenário proposto é lucrativo como estratégia de desenvolvimento do reservatório considerado. 
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3147 
Estudo das propriedades parafínicas através de difração com raios-x 
LUIZ PAULO PEREIRA SILVA 
DELSON BRAZ /  SORAIA RODRIGUES DE AZEREDO 

Resumo 

A produção e o consumo de energia ocupam importantes espaços de discussão, públicos ou não, sendo um tema muito relevante ao longo da 
trajetória política e econômica do mundo. Nesse contexto, temos o petróleo, a principal fonte de energia utilizada pela sociedade moderna. Por 
isso, percebemos um crescimento exorbitante de estudos sobre esse material e seus derivados. A técnica escolhida para caracterização dessas 
frações foi a de Difração de Raios X (DRX) e os parâmetros escolhidos para análise dos perfis característicos dos picos de difração foram: posição 
(2teta), largura a meia altura dos picos (FWHM), distância interplanar (d) e a área (A). Esse estudo teve como objetivo produzir e analisar padrões 
de difração de raios X de diferentes tipos de compostos parafínicos presentes no ligante asfáltico, tendo como intuito de saber, em pesquisas 
futuras, se é possível descobrir os tipos de parafinas que compõe determinada amostra de ligante asfáltico, pela observação do perfil padrão de 
difração de raios X. 

1232 
Simulação Computacional e Estudo Experimental da Transição do Escoamento Estratificado para Intermitente. 
ANTÔNIO SALVADOR NETO 
SU JIAN 

Resumo 

A maior parte dos escoamentos observados na natureza são multifásicos. Na indústria a importância desse fenômeno é cada vez mais evidente, 
principalmente em engenharia nuclear e de petróleo. Um bifásico, líquido gás no interior de tubulações, pode tomar características mecânicas bem 
diferentes dependendo das vazões de entrada dos fluidos. Essas características são fortemente dependentes de parâmetros particulares do 
sistema, como por exemplo diâmetro da tubulação, propriedades dos fluidos, temperatura, inclinação da tubulação, entre outros. 
O objetivo desse trabalho é estudar a transição do escoamento bifásico, água ar, estratificado para o intermitente em tubos horizontais e semi-
horizontais através de simulação computacional e estudo experimental. 
Adotamos as equações de Navier & Stokes para um fluido newtoniano contínuo. Essas equações descrevem o comportamento mecânico do fluido, 
mas não possuem solução analítica. Utilizando métodos numéricos pode-se chegar a uma resposta. O fundamento do método numérico é 
discretizar o volume de controle. Dessa forma o sistema de equações diferenciais, bem como suas condições de contorno, pode ser escrito como 
um sistema de equações algébricas. Da mesma forma escrevemos as condições de contorno para o volume de controle proposto, nesse caso um 
cilindro com duas polegadas de diâmetro por seis metros de comprimento, a condição na parede é de não escorregamento, na saída é aberta para a 
atmosfera e na entrada é determinada a vazão mássica de mistura bem como a razão volumétrica para o liquido e para o gás. 
Para estudar a transição entre os escoamentos estratificado e intermitente é comum abordar primeiro o escoamento estratificado, por sua 
simplicidade, e depois estender o estudo ao escoamento intermitente. Usando um mapa de escoamento (Mandhane et al.) sabemos quais 
condições de entrada podemos escolher para gerar um escoamento estratificado na simulação. 
Foi simulado numericamente um regime de escoamento estratificado. Os resultados da simulação mostram, satisfatoriamente, um regime 
estratificado desenvolvido. A altura de liquido é condizente com a literatura (Taitel e Dukle 1976). 
Muitas mudanças na malha e em condições de contorno estão sendo testadas nessa primeira simulação. Espera-se que com o aumento da vazão de 
líquido, em simulações futuras, a altura de líquido aumente também, até atingir o escoamento intermitente. 
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Para o estudo experimental será usado uma técnica de ultra-som por pulso eco para se medir a altura de líquido para varias vazões de gás e liquido. 
Essa técnica consiste em determinar a altura de líquido através da medição do tempo decorrido entre a formação de um pulso ultra-sônico e a 
leitura do seu eco, sabendo a velocidade de propagação de uma onda sonora no líquido. 

1477 
Características do Poliuretano através da análise de dados experimentais obtidos em ensaios. 
BRUNNA FUOCO SERPA RIBEIRO 
MURILO AUGUSTO VAZ 

Resumo 

Caracterização mecânica de poliuretano utilizado na indústria offshore 
Poliuretano (PU) é um tipo de polímero muito utilizado na indústria, especialmente na área offshore para fabricação de enrijececedores (ou Bend 
stiffeners). Estes são utilizados nas aplicações em que cabos umbilicais ou risers flexíveis estão conectados em uma estrutura rígida, como uma 
plataforma. Tais equipamentos servem para minimizar a flexão dos risers na área próxima à plataforma. São estruturas dificultadoras de curvatura. 
Estudar as propriedades físicas e químicas do PU é fundamental para prever a resposta do material quando submetido a determinados esforços. As 
formulações dessas características não são simples, pois a resposta desse polímero não é linear e dependente do tempo e da temperatura, para isso 
são realizados vários ensaios, como Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), Ensaio de Análise Dinâmico-Mecânica (DMA), Ensaios Cíclicos em 
Tração e Compressão, Ensaios Monotônicos de Tração, entre outros. 
O objetivo desse trabalho é analisar as características do Poliuretano através da análise de dados experimentais obtidos em ensaios. 

1514 
Análise do comportamento mecânico e eletroquímico de aços inoxidáveis em meio corrosivo 
TAMARA NOGUEIRA MONTES 
OSCAR ROSA MATTOS / RAFAEL DA SILVA GAMA 

Resumo 

Com o objetivo de mensurar o efeito de um meio corrosivo sobre as propriedades mecânicas de aços inoxidáveis martensítico e inoxidável duplex, 
usados na indústria do petróleo, o presente trabalho mostra corpos de prova destes aços, que se submeteram a um ensaio de baixa taxa de 
deformação (BTD) em meios de diferentes pH e temperatura, com variação das concentrações de H3CCOO-, HCO3-, Cl-, CO2 e H2S. 
Pretende-se avaliar a capacitação de tais aços serem aplicados na indústria do petróleo sobre meios esses meios, através da obtenção de uma curva 
de tensão deformação e corpos fraturados, cujas análises e comparações permitem o levantamento do comportamento de fratura dos aços e 
propriedades mecânicas, como a ductibilidade, sobre esses meios, revelando assim seu desempenho neste ramo industrial. 
Foram realizados dezoito ensaios de BTD com o aço inoxidável martensítico (S 13 Cr) e quatro ensaios com o aço inoxidável superduplex (UNS S 
32750), de acordo com a norma NACE TM 0198. O sistema de ensaio é composto por uma célula de carga, corpo de prova, autoclave, resistência 
térmica, manômetro, vaso com a solução administrada, cilindro de H2S, bomba de alta pressão e as linhas de gases (CO2 e N2). 
O procedimento adotado consiste em desaerar a solução, autoclave e linhas com N2 (5.0) e saturar com a mistura CO2/H2S logo após a 
transferência na vazão de uma hora/litro, para então pressurizar o sistema. 
Ao termino do ensaio, determinado pela fratura do corpo de prova ou deformação plástica limite, é necessário despressurizar o sistema, para então 
desmontá-lo e recolher o corpo de prova, que deve ser limpo apropriadamente para sua caracterização em esteroscópio. 
Através dos resultados obtidos, foi confirmada a dependência das propriedades mecânicas e do desempenho estrutural com as condições do meio 
em contato com o material, sendo nítida a depreciação destas propriedades em certos meios, levando a incapacidade de seu uso. 
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1499 
Realização de Ensaios de Corrosão Sob-Tensão em Aço Inoxidável Para Indústria de Petróleo 
MARCELLA ARAUJO LAGE 
OSCAR ROSA MATTOS / RAFAEL DA SILVA GAMA 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo a realização de ensaios de corrosão sob-tensão no aço inoxidável austenítico com o intuito de simularmos 
condições operacionais de exploração e produção de petróleo. 
Os corpos de prova foram retirados de uma chapa de aço inoxidável austenítico, cortados com serra fita a frio e posteriormente usinados segundo 
as normas regulamentadoras dos ensaios. 
O ensaio foi realizado nas seguintes condições: condição 1 - 10% ácido Fórmico + 100.000 ppm Cloreto; condição 2 - 20% ácido acético + 100.000 
ppm cloreto; condição 3 - fluido utilizado para procedimento de acidificação; condição 4 - 10% Ácido Fórmico + 150.000 ppm Cloreto; condição 5 - 
20% Ácido Acético + 130.000 ppm Cloreto; condição 6 - 15 % HCl. 
Para cada uma das condições enunciadas foram realizados ensaios com o material "puro" e com revestimento de teflon com o intuito de 
simularmos a região de fresta encontrada nos risers flexíveis em operação. Desta forma, somos capazes de avaliar a influência da região de fresta 
frente ao fenômeno de corrosão sob-tensão. 
A partir dos resultados obtidos, concluímos que apenas os ensaios 2, 3, 4 e 5 foram válidos para a avaliação do fenômeno de corrosão sob-tensão. 
Não foram detectadas trincas de corrosão sob-tensão nos meios avaliados para o aço inoxidável austenítico para os ensaios válidos. Apesar dos 
baixos valores de pH após os ensaios, tal fato não foi pronunciado para acelerar/causar o aparecimento de corrosão sob-tensão no material 
avaliado. Os pites de corrosão observados na condição 4 não foram suficientes para iniciar e propagar trincas de corrosão sob-tensão para o 
período de tempo avaliado. 
Referências: 
[1] "Laboratory Test Procedures for Evaluation of SOHIC Resistance Of Plate Steels Used in Wet H2S Service" - NACE Standard TM0103 - 2003; 
[2] "Standard Practice for Making Using U-Bend Stress-Corrosion Test Specimens" - ASTM G30 - 97. 

418 
Análise de Fadiga de Risers Rigidos devido à Movimentação da Pataforma 
ANA CAROLINA MANSILHA FLOR DA SILVA 
CARLOS MAGLUTA / CELIO ALBANO DA COSTA NETO 

Resumo 

As plataformas apresentam movimentos gerados pelas condições ambientais que podem limitar a vida útil de risers devido à fadiga. Vibrações 
devido às forças naturais podem atingir níveis mais elevados para estruturas, principalmente, quando se opera em águas profundas. Nesta 
pesquisa, serão avaliados os esforços em um riser rígido devido ao movimento dinâmico da plataforma e, a partir destes, será verificada a vida útil 
em pontos críticos do riser. 
Inicialmente, será feita a discretização do riser em elementos finitos a fim de analisar a estrutura ponto a ponto. A análise dinâmica será realizada 
através de integrações no tempo com o objetivo de medir as respostas de sinais tanto harmônicos quanto aleatórios. Tais integrações numéricas 
serão baseadas no Método de Runge-Kutta, adicionalmente também serão estimadas as respostas no domínio da freqüência a fim de comparar as 
metodologias e principalmente avaliar as importância das não linearidades do sistema. 
Para a análise de fadiga do riser em catenária, serão utilizadas curvas SN, cuja representação relaciona a tensão alternada com o número de ciclos 
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(vida da estrutura). Com o objetivo de estimar o dano à estrutura e sua vida útil, será utilizado o Método de Rainflow, permitindo a contagem de 
tais ciclos e a aplicação da Regra de Miner. 
Os focos de análise e observação da pesquisa são as regiões críticas de TDP (Touch Down Point), já no leito marinho, e junto a Flex Joint, onde há a 
conexão entre o riser e a plataforma. 
Espera-se, portanto, que ao estimar o comportamento dinâmico, seja viável o desenvolvimento de projetos mais econômicos e seguros de risers, 
tendo em vista que estes representam, hoje, alguns dos principais desafios para a exploração em águas profundas.  

3485 
Preparação de cimento asfáltico modificado por oligômero de pet 
RENAN DA SILVA PONTES GARCIA 
LUIS CLAUDIO MENDES / PATRICIA SOARES DA COSTA PEREIRA / LUCAS M.R. ALBUQUERQUE 

Resumo 

O resíduo asfáltico - um subproduto da indústria petróleo - encontra grande apelo na aplicação em pavimentos diversos; é conveniente utilizá-lo em 
conjunto com outros materiais visando à preparação de cimento asfáltico modificado, com propriedades e desempenho em função das 
características do aglutinante. Neste trabalho, poli(tereftalato de etileno) (PET) proveniente de resíduo sólido urbano foi quimicamente modificado 
por pentaeritritol (PENTE), cujo produto é mistura de PET oligomérico e copolímero oligomérico de PET/PENTE (60/40). O produto foi adicionado a 
cimento asfáltico de petróleo (CAP), em diferentes proporções - 5, 10 e 20% em massa - agindo como um modificador das características de 
betume. As misturas foram avaliadas por termogravimetria (TG / DTG), calorimetria de varrimento diferencial (DSC) e microscopia óptica (OM). Foi 
verificado que o produto oligomérico aumentou substancialmente a estabilidade térmica do asfalto - Tonset - temperatura de início de degradação. 
A análise de microscopia ótica indicou intensa compatibilidade entre os componentes. 

3253 
Compatibilidade de produtos químicos utilizados na indústria de petróleo em sistemas contendo incrustações minerais 
HELOIZA FERREIRA LOUZADA / JULIANA MATOS FREITAS 
LUCIANA SPINELLI FERREIRA 

Resumo 

Incrustações minerais têm sido conhecidas como um dos maiores problemas químicos na indústria de petróleo, que se formam como resultado da 
precipitação de cristais inorgânicos no reservatório e no sistema de fluxo de produção. Deve-se ressaltar também que na indústria de petróleo 
ocorrem problemas críticos relacionados com a cristalização e a deposição de hidratos de gás. Esse trabalho teve como objetivos: avaliar a 
ocorrência de incompatibilidade quando do uso de inibidores de incrustação poliméricos e não poliméricos com diferentes tipos de salmoura, 
simulando água do mar e água de produção; e, avaliar a influência de um inibidor termodinâmico de hidratos sobre os resultados de 
compatibilidade do inibidor de incrustação mineral com salmouras, ou seja, se o inibidor de hidratos aumenta ou diminui alguma precipitação 
relativa à incompatibilidade encontrada. A deposição mineral avaliada foi a de carbonato de cálcio e as salmouras utilizadas continham diferentes 
concentrações de cálcio e ausência de íon carbonato a fim de não mascarar os resultados. Todos os testes foram realizados utilizando ensaios de 
solubilidade em diferentes condições físico-químicas, com avaliação após 24 horas. O uso desses dois tipos de inibidores pode causar problemas de 
incompatibilidade, no entanto, nesse estudo, para inibir incrustações de carbonato de cálcio, não foi observado tal problema com os produtos 
utilizados e, além disso, percebeu-se que utilizando o etilenoglicol como inibidor de deposição de hidratos não foi observado influência sobre os 
testes de compatibilidade. 

2626 Pasta de limpeza de petróleo baseada em bioresina poliuretana compósita 
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ALESSANDRO DE MELO SOARES MENDES / ALÉCIA LIRIO FERREIRA / JOHNY CHANTRE DA SILVA  
ROMULO SALES DO NASCIMENTO / DAMIÃO BORETI CARVALHAL / EDSON RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS / FERNANDO GOMES DE SOUZA JR 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é desenvolver alternativas de limpeza desenvolvendo uma matriz polimérica verde, posteriormente inserir um rejeito 
associado com similaridade química entre as espécies constituintes do petróleo, óleos vegetais, óleos graxos e o compósito desenvolvido. As 
amostras foram submetidas a ensaios de flutuabilidade com água e testes de limpeza [1]. 
Nos últimos anos o governo tem continuamente estimulado a produção de biodiesel no Brasil. Nosso biodiesel é composto por uma mistura de 
diferentes quantidades de diesel fóssil e alquiésteres provenientes de gorduras animais ou óleos vegetais. Sua produção se dá no processo de 
transesterificação destes óleos ou gorduras, que gera grandes quantidades de glicerina como subproduto [2-3].Uma das possíveis aplicações para a 
glicerina obtida como subproduto do biodiesel é a produção de bioresina poliuretana [5]. A pré-resina após reagir com TDI (tolueno di-isocianato) 
gera um espumado de poliuretano, que é macerado e reduzido a pequenos grãos. Quando há uma contaminação com hidrocarbonetos, os 
elementos lipofílicos, interagem fortemente com as camadas lipídicas de diversos organismos animais ou vegetais, causando intoxicação e morte. 
Para o preparo da bioresina foram utilizados; a glicerina (subproduto do biodesel), o óleo de mamona, ambos recursos renováveis de caráter verde, 
anidrido ftálico e o diisocianato de tolueno (TDI) [4]. As reações ocorrem em três etapas: a primeira constitui-se na síntese de uma pré-resina, na 
segunda etapa esta pré-resina é adicionado o diisocianato formando o espumado (P.U) que é macerado virando pó e a terceira que é a mistura do 
pó ( P.U), ao detergente. Para a pré-resina ficou estabelecido um programa visando um controle com base nas funcionalidades reativas e a 
quantidade de hidroxilas disponíveis a fim de observar, comparar e quantificar a capacidade da bioresina de sorver o óleo. A resina é uma pasta 
compósita que remove o petróleo da pele e que poderá ser usada para limpar animais contaminados (testes serão necessários para uma próxima 
fase da pesquisa), de equipamentos e recipientes. Além da pele suja de petróleo, a resina foi testada na limpeza de béqueres contaminados com 
pet?oleo. Cerca de 2g da pasta foram suficientes para a limpeza de diversos vidros contaminados. Assim, essa resina pode substituir o tolueno, 
sendo muito útil em processos de limpeza de petróleo. 

449 
Avaliação da capacidade antioxidante do óleo de semente de uva extraído com etanol 
CAROLINE GUILHERME PIMENTEL / MAURICIO MOREIRA FREIRE MANSANO ANDRE  
NINA KATIA DA SILVA / SUELY PEREIRA FREITAS 

Resumo 

O processamento da uva na fabricação de vinhos e sucos no Brasil gera cerca de 140 mil toneladas de bagaço, segundo dados de 2008. Esse bagaço, 
que hoje representa um custo ao produtor, pode ser convertido em produtos para aplicação em diversos setores da indústria. O aproveitamento de 
sementes geradas como subprodutos no processamento de frutas tem contribuído para ampliar a oferta de óleos vegetais ricos em compostos 
bioativos. Pesquisas recentes comprovam a importância de compostos antioxidantes na manutenção da saúde e na prevenção de diversas doenças. 
Neste trabalho utilizou-se bagaço da produção de vinho branco (Vinícola Aurora, safra 2010) para extração de óleo de semente de uva usando 
etanol como solvente. O bagaço foi inicialmente seco em secador de bandejas até umidade inferior a 5%. Em seguida a amostra moída foi 
misturada com etanol PA na proporção 1:4, sendo levado a banho-maria a 50 °C com agitação por 60 min. O extrato foi filtrado a vácuo e o excesso 
de solvente foi recuperado em rotaevaporador. A capacidade antioxidante do óleo resultante foi analisada pelo método ABTS e expresso em DPPH. 
O teor de óleo na amostra foi determinado em extrator de gordura, usando éter de petróleo como solvente. Nas melhores condições experimentais 
obteve-se uma eficiência de extração do óleo de 98%. No caso da capacidade antioxidante, o melhor resultado foi superior aos dados já reportados 
para a maioria dos óleos vegetais derivados de frutas e usados na formulação de produtos funcionais (EC50 igual a 13,3 µg/mL). 



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 EM PAINEL 

 

25 
 

563 
Isolamento e identificação de fungos termorresistentes e em néctares de uva industrializados 
ANDRE YUTAKA CARVALHO GOMES FUKUMOTO 
KAREN SIGNORI PEREIRA / MELISSA LIMOEIRO ESTRADA GUTARRA 

Resumo 

Vários trabalhos têm verificado a presença de fungos termorresistentes em sucos, polpas e concentrados de frutas, e tem sido chamada a atenção 
para dois possíveis problemas: produção de micotoxinas e a deterioração do produto. O néctar de uva é a bebida não fermentada, obtida da 
dissolução, em água potável, da polpa da fruta e adicionada de açúcares. Pode ou não ser acrescida de acidulantes e é destinada ao consumo 
direto. Esse produto tem como principal processo de conservação a pasteurização, que é um tipo de tratamento térmico aplicado a alimentos 
visando à destruição de células vegetativas microbianas. Porém, alguns estudos recentes demonstram a presença de fungos termorresistentes em 
derivados de frutas. Fungos termorresistentes são comumente encontradas no solo/ambiente e apresentam capacidade de formação de estruturas 
denominadas ascósporos, que não só resistem aos tratamentos térmicos, mas são ativados por estes. Já foram isolados a partir de diversos 
produtos de frutas processadas como morango, ameixa, framboesa, maça, laranja e groselha e em sucos de frutas, como de uva, maça, amora, 
abacaxi, pêssego, damasco, maracujá, sidra. No presente trabalho foram analisadas 53 amostras de néctares de uva (embalagens de 200ml) 
pertencentes a seis (6) diferentes marcas. Foi utilizada a metodologia descrita no Compendium of Methods for Microbiological Examination of 
Foods (2001) com modificações - em especial a incubação no próprio néctar de uva. Como resultado, apenas uma amostra apresentou positividade 
para presença de fungo termorresistente. O isolado foi identificado como pertencente ao gênero Aspergillus. 

467 
Propriedades químicas do óleo da semente de romã extraído por prensagem contínua 
MAURICIO MOREIRA FREIRE MANSANO ANDRE / MEIRE JÉSSICA AZEVEDO FERREIRA 
NINA KATIA DA SILVA / SUELY PEREIRA FREITAS 

Resumo 

 A romã (Punica granatum L.) é uma fruta originária do Oriente Médio e cresce em regiões de clima árido. É uma fruta bastante consumida na 
Europa e utilizada tradicionalmente para formulação de produtos medicinais. No Brasil, a romã vem sendo adaptada em pequenas plantações 
comerciais principalmente no Vale do São Francisco. Esta cultura apresenta um grande apelo comercial devido ao aumento da demanda por frutas 
in natura e processadas com propriedades funcionais. A romã é rica em compostos fenólicos, especialmente, antocianinas, importante classe de 
compostos bioativos. Particularmente, o óleo da semente de romã prensado a frio possui alta atividade antioxidante, superior aos valores 
reportados para a polpa. A prensagem das sementes a frio resulta em um óleo de elevada pureza, sendo muito utilizado para fins medicinais. Neste 
trabalho, as sementes de romã foram secas em estufa a 50°C até peso constante. O teor de óleo na amostra foi determinado em extrator de 
gordura, usando éter de petróleo como solvente. As sementes, com teor de umidade da ordem de 10%, foram moídas em moinho de facas e 
esmagadas em prensa contínua do tipo parafuso sem fim. O óleo bruto extraído a frio foi decantado por 12h e armazenado a -20oC. O óleo 
decantado foi posteriormente utilizado para as análises de índice de acidez, de acordo com as normas padrões da AOCS e atividade antioxidante, 
quantificada pelo método ABTS e expressa em DPPH. As sementes apresentaram cerca de 12% de óleo em base seca e índice de acidez de 0,73%. A 
baixa acidez do óleo da semente de romã indica que o processamento a frio preserva a qualidade do mesmo. A análise de atividade antioxidante 
resultou em um valor de EC50 de 427,1 µg/mL, da mesma ordem de grandeza dos valores reportados para óleos vegetais convencionalmente 
usados na formulação de cosméticos. 

3644 Extração Osmótica Modificada em Frutas e Legumes 
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KARINA GOLFETTO FREITAS DE AMORIM /   LARA COSTA BARBOSA / MARCELA ZANON /   ANA CAROLINA PONTES FERREIRA / RAFAEL LEAL FERRAZ 
PEREIRA 
JOSELIA ALENCAR LIMA / DANIEL WEINGART BARRETO 

Resumo 

A extração osmótica é um processo no qual o líquido se move através de uma membrana semipermeável, de uma área de baixa concentração de 
soluto para uma área de alta concentração. A desidratação osmótica de frutas é uma técnica bastante utilizada para conservação de alimentos. A 
diferença de concentração entre o agente osmótico e a fruta, cria dois fluxos simultâneos em contracorrente, através das paredes celulares: um de 
água que sai da fruta para a solução e o outro de soluto (sal ou açúcar) da solução para a fruta. O objetivo deste trabalho foi o estudo de um 
processo de extração osmótica utilizando soluções salinas hipertônicas para a extração dos componentes hidrossolúveis de alguns vegetais, visando 
a obtenção de extratos vegetais com uso potencial como ingredientes bioativos em cosméticos. No presente trabalho foram testados o pepino 
(Cucumis sativus), chuchu (Sechium edule) e gengibre (Zingiber officinale). Os legumes foram sanitizados, cortados em pequenos pedaços e 
triturados em presença de solução hipertônica (SH) (5; 10 ou 25%), na proporção de 1:5 (fruto : SH). Os extratos obtidos foram deixados em 
repouso por 0; 0,25; 0,5; 1; 2 ou 24 h. Em seguida, foram filtrados à vácuo, em papel de filtração lenta. Os filtrados foram guardados sob 
refrigeração e submetidos às análises de proteínas (método de Lowry), açúcares totais (método de Dubois) e redutores (método de Miller) e 
quantificação de sólidos totais e solúveis (AOAC). Extratos em água destilada e sob as mesmas condições foram utilizados como controle. Curvas-
padrão de Glicose e Albumina foram obtidas, para a quantificação dos açúcares e das proteínas. Composição da SH (mg/L): Ca (310), silicatos (289), 
Mg (55.000), Zn (1,0), Na (67.700), K (16.400), Fe (9), Cu (3), Mn (1). A análise dos extratos obtidos com a SH a 25% ficou bastante comprometida, 
pois há muita precipitação de sal e a leitura no espectrofotômetro tornou-se inviável. O maior teor de proteínas para gengibre (0,141 g/L) e pepino 
(0,043 g/L) foi observado nas extrações com SH 5% em 1 h., e para o chuchu (0,039 g/L) na extração com SH 10%, em 0 min. O maior teor de 
açúcares totais (0,072 g/L) para o chuchu (0,072 g/L) foi obtido na extração com SH 5% em 1 h, enquanto o de açúcares redutores (0,057 g/L) foi na 
extração a 10% em 15 min. A avaliação dos resultados só será possível quando todas as análises estiverem concluídas. Os resultados preliminares 
indicam que a SH enriquecida com açúcares, proteínas e possivelmente vitaminas hidrossolúveis, pode ser utilizada como agente remineralizante e 
nutritivo em formulações cosméticas. Ainda estão sendo realizados outros testes de proteínas, umidade e cinzas, além de açúcares. Carambola 
(Averrhoa carambola), kiwi (Actinidia chinensis) e lichia (Litchi chinensis sonm) também serão avaliadas neste projeto. 

1462 
Avaliação da qualidade microbiológica de queijo minas frescal comercializado na cidade do rio de janeiro 
CAMILLA PIRES DE SOUZA / LUIS EDUARDO HENRIQUES DE FREITAS PEREIRA 
KAREN SIGNORI PEREIRA 

Resumo 

O queijo Minas frescal é um dos queijos mais consumidos no Brasil. Porém, a ingestão de queijos em condições higiênicas inadequadas pode trazer 
graves consequências para a população; sendo, portanto um problema de saúde pública. Com o objetivo de avaliar a qualidade microbiológica de 
queijos tipo Minas frescal, pertencentes a quatro (4) diferentes marcas e comercializados na cidade do Rio de Janeiro, foi realizada análise de 
bactérias patogênicas Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella sp.; bem como microrganismo indicador de contaminação fecal: E.coli. A 
metodologia preconizada pela American Public Health Association (APHA) foi utilizada para as análises microbiológicas das amostras, três unidades 
de queijo tipo Minas frescal pertencentes a quatro diferentes marcas (A, B, C e D) - embalados individualmente e inviolados. Todas as marcas 
analisadas possuem registro do Serviço de Inspeção Federal (SIF). Como resultado, verificou-se que todas as amostras apresentaram contagem <100 
UFC/g (limite de detecção do método) para Staphylococcus coagulase positiva e ausência de Salmonella sp.; estando de acordo com os parâmetros 
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estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): ausência de Salmonella sp. em 25g de produto e máximo de 103 UFC/g de 
produto para estafilococos coagulase positiva. Quanto à análise de E. coli, foi detectada a presença da bactéria nos queijos das marcas C e D, e em 
todas as amostras a contagem excedeu a máxima preconizada pela ANVISA para coliformes termotolerantes - de 5x103 UFC/g. Destas amostras, 
uma pertencente à marca C e duas pertencentes à marca D apresentaram contagem da ordem de a 105 UFC/g; nas demais amostras o nível de E. 
coli foi de 104 UFC/g. Assim, de acordo com presente estudo pode-se concluir que algumas marcas de queijo tipo Minas frescal comercializados na 
cidade do Rio de Janeiro encontram-se inadequadas ao consumo devido à verificação de contaminação fecal nas amostras. 

3172 
Identificação de adulteração em queijos de cabra comercializados na cidade do rio de janeiro 
CINTHIA VON SPERLING SANTOS 
LUCIANA PACHECO GOLINELLI / VANIA MARGARET FLOSI PASCHOALIN /   JOAB TRAJANO SILVA 

Resumo 

A autenticidade de produtos de origem animal tais como: a carne, pescado ou leite, é importante para avaliação da rotulagem, além de proteger o 
consumidor de fraudes usualmente observadas na indústria de alimentos. A maioria das metodologias de identificação da adulteração de produtos 
lácteos é baseada no perfil proteico do leite. O leite usado para a produção do queijo pode ser obtido a partir de inúmeras espécies e cada uma 
delas influencia características como: propriedades sensoriais (sabor e aroma) e também no preço do produto, principalmente quando se trata do 
leite de vaca que é mais barato se comparado com as demais espécies. O objetivo deste trabalho foi detectar adulteração em queijos de cabra com 
leite de vaca usando a PCR multiplex. Para construção da curva-padrão, foram formulados diversos queijos com proporções diferentes de leite de 
cabra e de vaca: 100% de leite de cabra, 75% de cabra e 25% de vaca, e 50% de cabra e 50% de vaca. Três amostras diferentes de queijo de cabra 
comercial adquiridas na cidade do Rio de Janeiro e denominadas de A1, A2 e A3 foram maceradas em um cadinho de porcelana, e desta foram 
retirados 100mg para a extração do DNA, através do Kit Dneasy Blood and Tissue (Quiagen). O DNA foi quantificado pelo Qubit fluorometer 
(Invitrogen) obtendo para as amostras A1, A2 e A3 as concentrações: 20,5 ug/mL, 34ug/mL e 116,5 ug/mL respectivamente. Dois pares de primers 
específicos para as espécies caprina e bovina foram selecionados a partir do gene mitocondrial 12S rRNA os quais amplificaram fragmentos de 
326pb e 256pb respectivamente. A PCR multiplex foi realizada com 250ng de cada DNA em termociclador nas seguintes condições: etapa inicial de 
desnaturação à 94ºC por 5 min; 35 ciclos foram programados com os seguintes parâmetros: 94ºC por 30s, 56ºC por 1 min, 72ºC por 1 min e 
extensão final de 72ºC por 5 min. Os amplificados resultantes foram analisados por eletroforese (BioRad) em gel de agarose a 1,5%. Após a corrida, 
o gel foi visualizado sob luz UV em sistema de fotodocumentação (DNR Bio-Imaging Systems, MiniBis Pro). Foram utilizados como controle, DNA 
extraído do sangue caprino e bovino os quais permitiram a obtenção de amplificados específicos de 326pb e 256pb, que serviram como referência 
para a análise de adulteração das amostras em estudo. As amostras A1 e A2 apresentaram amplificados de 326pb e 256pb, sendo que este último 
indica a adulteração dos queijos com leite de vaca. Os resultados sinalizam a necessidade da adoção de métodos mais sensíveis como o PCR na 
detecção de adulteração em queijo de cabra. 

2611 
Extração de compostos bioativos do bagaço de uva 
NATALIA BARBOSA EITEL 
LOURDES MARIA CORREIA CABRAL / ANA PAULA GIL CRUZ / SUELY PEREIRA FREITAS 

Resumo Os resíduos gerados nas indústrias alimentícias vêm sendo objeto de diversos estudos aliando os ganhos ambientais e econômicos. Uma vez que a 
grande maioria dos co-produtos da indústria alimentícia apresentam uma composição rica em nutrientes e não-nutrientes interessante. Ao se tratar 
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de indústrias produtoras de derivados da uva, o principal resíduo, sendo também o de maior volume é o bagaço, constituído principalmente por 
sementes e cascas de uvas. Há estudos que comprovam que seu acúmulo no ambiente pode ser prejudicial, devido às suas características físico-
químicas como baixo pH, alto teor de acidez e alta concentração de compostos fitotóxicos que dificultam sua degradação e utilização direta como 
adubo. Tendo em vista esse cenário e considerando o grande volume de bagaço proveniente do processamento de suco de uva gerado no sul do 
país, aproveitar os compostos que conferem atividade antioxidante é de grande interesse para as indústrias já que é uma forma de diminuir o alto 
custo de tratamento desse resíduo. Sabe-se que nem todos os compostos bioativos são totalmente extraídos durante o processamento da uva. 
Visando o aproveitamento de seu potencial antioxidante para aplicação em alimentos, optou-se pela extração hidroetanólica, baseada em um 
planejamento fatorial completo 23 com triplicata no ponto central e na metodologia de superfície de resposta para avaliar a melhor condição de 
extração dos compostos com atividade antioxidante. Os fatores avaliados foram o teor de etanol na solução extratora, seu pH e a razão 
solvente:substrato utilizada. O teor de etanol e o pH influenciaram positivamente sobre a extração dos compostos bioativos, embora a razão 
solvente:substrato não tenha sido estatisticamente significativa observou-se uma tendência positiva com p=0,056 muito provavelmente pela 
grande heterogeneidade da matriz. Dentre as condições avaliadas pela metodologia de superfície de resposta o melhor rendimento, 4284.76 
micromol Trolox equivalente/100g de bagaço de suco de uva, foi atingido com a solução extratora contendo 70% de etanol, pH 4 e razão 
solvente:substrato igual a 9. 

1780 
Extração do óleo da borra do café assistida por ultrassom 
MATHEUS MOREIRA QUELHA DE SÁ 
EDSON RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS / FERNANDO GOMES DE SOUZA JR / GEIZA ESPERANDIO DE OLIVEIRA 

Resumo 

 O Brasil participa com apenas 10 % do mercado mundial de produtos naturais, apesar do extenso parque natural existente. Este potencial de 
recursos naturais, não completamente explorados, é também motivado pela escassez de investimento em tecnologias para agregar valor às 
matérias-primas existentes no país ou aos resíduos industriais. Apesar disto, o avanço dos estudos envolvendo produtos naturais se justifica pelas 
propriedades medicinais, cosméticas, aromáticas, corantes ou nutracêuticas de diversos extratos de plantas. O Brasil atualmente é o maior 
produtor mundial de café, sendo responsável por 30% do mercado internacional. A grande produção e consumo de café no país leva também a 
geração de uma enorme quantidade de resíduos. Em uma indústria de café solúvel, para cada tonelada de café produzida são geradas 4,5 ton. de 
borra, que é considerada antinutricional devido à presença de substâncias tóxicas a animais, como cafeína (1,2%), taninos (6,3%) e polifenóis [1]. 
Contudo, dessa borra pode-se extrair uma considerável quantidade de óleo de café. O óleo de café pode ser usado em recheios de balas, em 
produtos alimentícios, como realçador do sabor de café em café solúvel, aspergindo-se o óleo, com a ajuda de um sistema de spray sobre o produto 
final, além do uso em formulação de licores de café [2]. Buscando uma alternativa para a extração do óleo de café, estudou-se o efeito do uso de 
ultrassom em comparação com uma técnica convencional de extração. Para tanto, usou-se a extração por soxhlet e a extração por ultrassom. A 
extração por ultrassom foi conduzida usando um planejamento fatorial de 2 componentes a 2 níveis mais um ponto central. Neste planejamento os 
níveis de potência inferior, superior e central correspondem a 100W, 450W e 275W, respectivamente. Os mesmos níveis para o tempo foram iguais 
a 20, 60 e 40 minutos. Os resultados mostraram que os níveis superiores de potência e de tempo extraíram mais óleo da borra do café que o obtido 
pela extração convencional. Análises futuras de FTIR serão usadas para comparar quimicamente os óleos extraídos por ambas as técnicas, visando 
verificar se a extração por ultrassom mantém as propriedades químicas do óleo de café. 
Agradecimentos: CNPq , FAPERJ e CAPES-NANOBIOTEC 
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2172 
Avaliação da Perda de Aromas de Sucos de Frutas Durante a Concentração por Evaporação Osmótica 
MARSELLE MARMO DO NASCIMENTO SILVA / LEONARDO MOREIRA MENEZES 
LEONARDO MOREIRA MENEZES / CRISTIANO PIACSEK BORGES 

Resumo 

Processos usuais de concentração de sucos de frutas possuem o grande problema de degradar compostos responsáveis pelo aroma, devido à 
aplicação de calor e, por consequência, causam a perda de qualidade sensorial do produto final. A evaporação osmótica (EO), por sua vez, é um 
processo de separação por membranas que pode ser utilizado para extrair seletivamente água de soluções aquosas sob pressão atmosférica e 
temperatura ambiente, evitando a degradação térmica das soluções [1]. O objetivo deste trabalho foi estudar a perda dos aromas durante a 
concentração por evaporação osmótica de sucos de frutas. 
Para simular as características do suco, foi utilizada uma solução sintética, a qual consistia de solução de sacarose (160g/L), acetato de etila - 15x10-
6L/L, butirato de etila - 35 x10-6L/L, linalool - 40x10-6L/L e hexanal - 5x10-6L/L. Foram testadas soluções de cloreto de sódio (306g/L) e pirofosfato 
de potássio (1280g/L) como soluções hipertônicas. Utilizou-se membrana tipo fibra oca de polipropileno, contendo 40 fibras, diâmetro de poro de 
0,2x10-6m e área total de 0,1m2. As condições de processamento foram mantidas constantes para ambas as soluções: temperatura de 25°C e 
velocidade de escoamento de 8,5 cm/s. A fim de comparar com o método tradicional de concentração, utilizou-se uma unidade de rotaevaporação 
com condições de operação de 65°C e 190mmHg. Os compostos foram quantificados por meio de cromatografia gasosa, realizada com uma 
primeira rampa de aquecimento de 50ºC a 130°C (40°C/min) e uma segunda rampa indo de 130°C a 200°C (5°C/min), utilizando uma coluna capilar 
Fusic/Silica com comprimento de 30 m e 320x10-6 m de diâmetro interno. Utilizou-se hélio como gás de arraste, com vazão de 1 mL/min. No FID 
utilizou-se fluxo de 45 mL/min de hidrogênio e 450 mL/min de ar e o detector foi mantido a 150°C. 
A perda de aromas foi de 57% para o acetato de etila quando a solução hipertônica era cloreto de sódio e 41% com pirofofato de potássio. Houve 
perda de 89% de butirato de etila e 77% de linalool, para ambos os sais, enquanto que a perda de hexanal foi superior a 90%. A concentração pelo 
método tradicional resultou em perda de 100% para todos os compostos. Com isso, é possível observar que o método de evaporação osmótica 
representa uma boa alternativa para concentração de sucos de frutas, uma vez que apresenta menor perda de compostos relacionados ao aroma. 
Referências: 
[1] F. L. Martins, Desenvolvimento Experimental, Modelagem e Simulação do Processo de Evaporação Osmótica para Concentração de Soluções de 
Sacarose Contendo Aroma de Frutas Tropicais, Tese de Doutorado, PEQ/COPPE/UFRJ, 2006. 
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1506 
Síntese de membranas de poli(éter-sulfona) (PES) com líquido iônico prótico 
RÔMULO BATISTA SAMPAIO 
AILTON DE SOUZA GOMES /   JOAO ARTHUR F. LUNAU BATALHA 

Resumo 

Para buscar uma melhor qualidade de vida da população mundial e preservação ambiental, novas alternativas de energia vêm sendo estudadas, 
como é o caso das células a combustível. Dentre os diversos tipos de células a combustível, destaca-se a de eletrólito polimérico ou membrana de 
troca protônica (PEMFC). 
Com temperatura superior a 100°C, as células a combustível de eletrólito polimérico devem operar sob condições anidras, ou seja, na ausência total 
de água no sistema. Para que isso ocorra, é necessário que o meio de troca protônica seja substituído integralmente por líquidos iônicos, por 
exemplo. Dentre os líquidos iônicos, destacam-se os líquidos iônicos próticos, por apresentarem um hidrogênio disponível, para facilitar o 
transporte de prótons no meio. É importante ressaltar, que nesta temperatura a membrana deve apresentar boa estabilidade térmica, química, 
mecânica e boa condutividade protônica. 
Este trabalho tem como objetivo sintetizar membranas de poli(éter-sulfona) (PES) com líquido iônico prótico, obtido pela reação entre a 
dietilmetilamina e o ácido trifluormetanossulfônico ([dema]/[TfOH]). 
Procedimento 
A preparação das membranas, no primeiro momento, acontece com a dissolução do PES em NMP (1-normal metil pirrolidona), sendo suas massas 
finais equivalentes a 0,9 g e 0,45 g. Num próximo momento, tem-se a adição do líquido iônico que leva a ter diferentes concentrações. Logo após, 
realiza-se uma evaporação lenta do solvente que dura em torno de 24 h à temperatura de 50 ºC e depois por mais 72 h a 70 ºC sob nitrogênio. Para 
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terminar, faz-se um tratamento térmico num tempo de 72 h a 80 ºC em estufa a vácuo. 
As membranas são caracterizadas por TGA (Análise Termogravimétrica), XRD (Difração de Raio-X), capacidade de retenção do líquido iônico e 
condutividade iônica. 
Conclusão 
De acordo com a literatura, as membranas devem apresentar boa estabilidade térmica; valores de condutividade iônica significativos foram 
observados, além de boa compatibilidade do líquido iônico com o polímero, boa estabilidade mecânica, química e dimensional. 

2006 
Geração de energia elétrica a partir da pressão osmótica 
MARCELO NESCI SOARES  / LAÍS FERREIRA CRISPINO 
EDSON HIROKAZU WATANABE / LUIS GUILHERME BARBOSA ROLIM / JULIO CESAR DE CARVALHO FERREIRA 

Resumo 

A crescente demanda energética no país, e a preocupação em reduzir os impactos ambientais provocados, principalmente, pelas fontes energéticas 
baseadas em combustíveis fósseis, levaram à busca por fontes renováveis de energia. Entre elas, está a geração de energia elétrica a partir da 
pressão osmótica em corpos d'água naturais com diferenças de salinidade, uma proposta recente e que será abordada nesse estudo. 
O método utilizado em questão será o pressure-retarded osmosis (PRO). Nele, será bombeada, através de bombas elétricas, água com alta 
concentração salina para uma câmara, enquanto a água doce, que possui baixa concentração salina, flui através de uma membrana semipermeável. 
Através da membrana, a água doce passará para a câmara resultando em um aumento no volume e pressão dentro dela. Isso só é possível, pois a 
pressão no interior da câmara deve ser inferior à diferença de pressão osmótica entre as águas de diferentes salinidades. Sendo assim, o processo 
de geração de energia consiste em usar o volume excedente na câmara para fluir através de uma turbina, que por sua vez, acionará um gerador 
elétrico. 
O principal objetivo do estudo será, portanto, modelar o sistema de geração de energia, para demonstrar o conceito e validar experimentalmente 
as análises realizadas. O protótipo a ser montado no laboratório, terá uma potência de ordem 1kW, utilizará um sistema de reservatórios de água 
doce e salgada. O critério de seleção da turbina será estudado a partir da variação de pressão e vazão da água salgada, visando obter a melhor 
eficiência com a turbina operando em rotação variável. Usaremos um conversor em topologia 'back-to-back, que simplificará o projeto mecânico do 
conjunto turbina-gerador, pois a velocidade de rotação resultante produzida pela turbina no eixo do gerador tende varia em função da carga, uma 
vez que a velocidade do jato de saída não será controlada, ou seja, o controle será assíncrono. Portanto, o conversor será o responsável por garantir 
a regulação da tensão, frequência constante no sistema, e a máxima transferência de potência quando conectado à rede. Além disso, será estudada 
ainda a necessidade de controle da bomba de água salgada, o que regularia a pressão, otimizando o rendimento do sistema. 
Para simular o protótipo será utilizada a simulação digital em programas de análise de transitórios eletromagnéticos (PSCAD/EMTDC). Em sua 
implementação em bancada, será utilizado um arranjo contendo máquina motriz primária e gerador, que irão emular em tempo real as possíveis 
condições de operação do sistema real. Para esta emulação, será usado o pacote Real time Windows Target no ambiente Simulink/Matlab. O 
controle dos conversores no lado do gerador/rede será realizado com processadores DSC (digital signal controllers), no ambiente de programação 
dSpace. 

1404 Utilização de Biogás em Motor de Ignição por Centelha 
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HENRIQUE NIRENBERG 
SILVIO CARLOS ANIBAL DE ALMEIDA / CARLOS RODRIGUES PEREIRA BELCHIOR 

Resumo 

O aumento do preço do petróleo e a preocupação com o meio ambiente são fatores que estimulam a busca por combustíveis alternativos. O biogás, 
gerado a partir da decomposição anaeróbia da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, esgotos e resíduos agropecuários é uma promissora 
fonte de energia que pode ser aproveitada minimizando as emissões dos gases de efeito estufa. 
Algumas formas de aproveitamento do biogás podem ser a geração de eletricidade através da queima em moto-geradores; ou a produção de 
energia térmica para aquecimento de água. 
O objetivo deste projeto é adaptar um moto-gerador de ignição por centelha de 10kW (1800 rpm) para operar com biogás. Os resultados dos testes 
do motor com biogás serão comparados com o desempenho obtido do mesmo motor operando com gás natural (GN). 
O motor será instalado na Estação de tratamento de Esgoto (ETE) Alegria no bairro do Caju. A composição do biogás depende de sua origem, 
porém, o seu poder calorífico varia de acordo com o teor de metano. No projeto, o biogás utilizado passa por um processo de purificação conhecido 
como limalha de ferro que filtra o H2S e em seguida é retirada a umidade do gás, deixando-o com uma concentração de 70% de metano. 
Além da filtragem do biogás, parâmetros como o ponto de ignição e a mistura ar combustível do motor serão observados. O ponto de ignição e a 
mistura ar combustível serão reguladas para que seja possível observar onde se obtém a máxima potência. A taxa de compressão não será alterada, 
porém Souza et al (2004) definiu a partir de resultados experimentais como sendo 12,5:1 a melhor taxa de compressão. 
Conclui-se que há uma necessidade de se pesquisar sobre combustíveis alternativos e que é viável o aproveitamento da energia proveniente do 
biogás. De qualquer forma, é preciso ainda que o estudo sobre a forma de maximizar sua eficiência ao aplicá-lo em motores seja desenvolvida para 
torná-la uma fonte de energia barata e sustentável. 
[1] Almeida, S. C. A., Nirenberg, H., Belchior, C. R. P., Adaptações no motor para operar com biogás, Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, 
São Luís, Brasil, 2012. 
[2] Souza, J., Souza, N. M. S., Machado, P. R. M., Desempenho de um motor ciclo Otto utilizando biogás como combustível, An. 5. Enc. Energ. Meio 
Rural 2004. 

297 
Modelagem, análise e controle de conversores eletrônicos cc-cc 
ANDRÉ ABIDO FIGUEIRÓ 
WALTER ISSAMU SUEMITSU 
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Resumo 

INTRODUÇÃO 
Tendo em vista a crescente importância do uso de fontes renováveis de energia, e da necessidade de eficiência energética, buscamos neste projeto 
desenvolver e controlar conversores CC-CC. Tais conversores têm especial importância no uso de células fotovoltaicas e células a combustível. 
Os conversores estudados utilizam chaves eletrônicas para permitir ou não a passagem de corrente de acordo com um sinal de chaveamento 
periódico, permitindo assim que utilizemos as variações de corrente em conjunto com componentes passivos para elevar a tensão de saída do 
sistema. 
TOPOLOGIA 
Após diversas simulações optamos por utilizar um conversor de topologia interleaved , que têm como conceito fundamental separar a carga entre 
dois ou mais conversores que, portanto, atuam em paralelo para diminuir a corrente circulando em cada conversor simples que compõe o 
interleaved. Uma solução promissora para o nosso problema foi encontrada ao utilizarmos a topologia interleaved com indutor acoplado ,que nos 
trouxe resultados superiores em relação à elevação da tensão. Desenvolvemos simulações mais complexas utilizando tal topologia, inserindo um 
modelo dinâmico de uma célula de combustível desenvolvido em Matlab/Simulink . 
CONTROLE 
Após diversas considerações a respeito das caracteríticas do sistema optamos por um controlador Proporcional-Integrativo com um sistema Anti 
Reset Wind-Up (ARW) e um FeedForward linear. 
Devido às características corrente/tensão da célula de combustível nos vimos obrigados a introduzir um limitador de taxa no sinal de referência, 
impedindo assim uma corrente elétrica muito alta durante os primeiros momentos de operação do sistema. 
CONCLUSÃO 
Para analisarmos a resposta transitória simulamos o sistema para uma referência de 220 volts. A tensão de saída alcançou a faixa de 10% em torno 
da referência em 15ms e se manteve estável nessa faixa. Futuras simulações são necessárias para pertubações na carga e outras referências de 
tensão, mas essa simulação já nos oferece uma boa imagem do comportamento geral do sistema em sua inicialização. 
A partir dos resultados obtidos pudemos concluir que, dentro dos limites de validade do modelo do sistema, podemos projetar um conversor de 
nível CC e um sistema de controle adequado ao fim pretendido. O processo de obtenção de tal sistema por meio de compreensão do 
funcionamento e das interações entre seus elementos contribuiu para o nosso aprendizado tanto no conhecimento específico de eletrônica de 
potência como (e principalmente) na abordagem de desenvolvimento de projeto que, muitas vezes, envolve comparar diferentes abordagens que 
são a princípio adequadas para que se selecione a mais eficiente segundo certo critério objetivo. 

3766 
Sistema Solar para uma Base de Apoio a Trabalhos Técnico-Científicos. 
EVERTON BEMFICA ALVES PEREIRA 
JORGE LUIZ DO NASCIMENTO 

Resumo 
Existe uma demanda por energia elétrica, quando são avaliadas as possibilidades de montar um acampamento em áreas isoladas e de difícil acesso. 
Este suprimento é, normalmente, realizado com geradores à gasolina, que são dependentes de combustível fóssil, possuem peso e volume 
consideráveis, exigem manutenção mais freqüente em comparação com o sistema fotovoltaico, é ruidoso e polui pra gerar energia. O objetivo 
deste trabalho é descrever o projeto de um sistema fotovoltaico autônomo dimensionado e sua estrutura física, para ser aplicado em um 
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acampamento com fins técnicos ou científicos – trabalho de campo, que vem sendo idealizado no LAFAE. Este sistema deve alimentar cargas que 
são indispensáveis para um indivíduo que deseja ficar trabalhando em um lugar isolado, distante da civilização e com pouca viabilidade para 
deslocamentos frequentes. Algumas dessas necessidades se resumem a refrigeração, controle da temperatura ambiente, iluminação, carregador de 
baterias para diversos equipamentos eletrônicos e inversores para alimentar equipamentos de corrente alternada, além de água aquecida, suprida 
suplementarmente através de aquecimento termo solar. A metodologia consiste na pesquisa e desenvolvimento de dispositivos de uso alimentados 
por energia fotovoltaica, além dos dispositivos de interface entre o suprimento e as cargas. No desenvolvimento, incluem-se etapas a concepção, 
cálculos, montagens e testes isolados dos dispositivos, para no final realizar um ensaio de toda a estrutura conjugada. Espera-se dimensionar e 
ensaiar toda a estrutura: sistema fotovoltaico, aquecimento de água e funcionamento das cargas e dispositivos de interface. Os resultados poderão 
auxiliar uma vasta gama de profissionais que realizam trabalhos em locais com condições geográficas e ambientais desfavoráveis. A dificuldade 
principal nestes tipos de trabalho, que é a necessidade de deslocamentos freqüentes para aquisição de combustível e óleo lubrificante, ficará 
vencida, porém ainda há que se transportar muito peso na ida e no retorno das missões. 
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2925 
Avaliação das Correntes Oceânicas e das Correntes de Maré para Aproveitamento Energético na Costa Brasileira 
SIMONE ZAPPE FERNANDES 
GABRIELA BUENO JUNG / SEGEN FARID ESTEFEN 

Resumo 

Tanto as correntes de maré quanto as correntes oceânicas podem ser aproveitadas para geração de energia elétrica. Correntes de maré são fluxos 
bidirecionais gerados pela propagação da maré em zonas costeiras, e as correntes oceânicas são formadas pelo sistema de ventos, formando os 
grandes giros oceânicos. A identificação de locais de elevado potencial para geração de energia abre caminhos para a exploração deste recurso 
renovável, que devido à extensão da costa brasileira, representa uma alternativa importante entre as fontes renováveis. O objetivo do projeto é 
desenvolver um ATLAS de Energia de Correntes de Maré e de Correntes Oceânicas no Brasil, como ferramenta para identificar os locais de maior 
potencial para exploração de energias renováveis de correntes de maré e correntes oceânicas. O ATLAS será gerado a partir de um banco de dados 
georreferenciado construído a partir de dados de maré, correntes de maré e correntes oceânicas. Os dados de maré foram cedidos pela DHN 
(Diretoria de Hidrografia e Navegação), dados de correntes de maré pelo BNDO (Banco Nacional de Dados Oceanográficos) e dados coletados em 
campanhas de campo (em estudo de caso na região Norte do Brasil), dados de correntes oceânicas do litoral norte do Rio Grande do Sul cedidos 
pela UFRGS, além de dados do Atlântico Sul cedidos pelo EWOCE e pelo projeto PIRATA da NOOA. O banco de dados e os mapas estão sendo 
desenvolvidos na plataforma ArcGis e os gráficos que complementam as informações das tabelas contidas no banco de dados foram plotados no 
programa MatLab. Sua estrutura é separada em três camadas, maré, correntes de maré e correntes oceânicas. As variáveis, destas camadas, já 
disponíveis no banco de dados de maré são: localização da estação (latitude e longitude), variação da amplitude (m) e classificação (diurna/semi-
diurna/mista), além de gráficos indicando os horários de pico de maré alta em cada estação. Também há, para as mesmas camadas, as variáveis no 
banco de dados de correntes de maré e de correntes oceânicas, que são: localização da estação (latitude e longitude), horário de coleta dos dados, 
profundidade de amostragem dos dados, profundidade local, velocidade (m/s), direção (graus) da corrente, e gráficos indicando as flutuações da 
velocidade e direção da corrente. As correntes oceânicas estão sendo incluídas atualmente, portanto o número de pontos com dados disponíveis 
ainda não é conhecido. A estruturação de um banco de dados mostra-se necessária para a identificação das regiões de maior interesse na 
exploração dos recursos renováveis do mar. Dados de medições integrados à representações gráficas podem facilitar a identificação dos sítios com 
maior potencial de geração de energia. BAHAJ, A.S. and MYERS, L.E., 2003. Fundamentals applicable to the utilization of marine current turbines for 
energy production. Renewable Energy 28:2205-2211. CHARLIER, R.H., 2003. A “sleeper” awakes: tidal current power. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews 7:515-529. 

2978 
Estudo da Emissividade de Superfícies Seletivas de Anatásio sobre Alumínio 
DANILO BAPTISTA BOAVISTA DA CUNHA 
RENATA ANTOUN SIMAO / LUIZ CARLOS DE LIMA 

Resumo 
No mundo onde está cada vez mais evidente a futura escassez do petróleo, nossa maior fonte de energia, é fundamental a busca por soluções 
energéticas. Uma dessas soluções são os painéis de conversão de energia solar, que podem ser tanto fotovoltaica ou termossolar. Pode-se dizer que 
a eficiência de um coletor pode ser aumentada melhorando as propriedades da superfície que absorve e converte a luz solar, tais como 
aumentando o coeficiente de absorbância no espectro visível (UV-VIS - 0,3-2,5µm) e diminuindo as perdas térmicas. 
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Superfícies com estas características são ditas superfícies seletivas e apresentam melhor desempenho atingindo temperaturas mais elevadas, 
aumentando a gama de aplicações passando a atender com grande eficiência a indústria, como por exemplo, no aquecimento de água para a 
produção de calor, atendendo condomínios de pequeno porte e até mesmo na produção de eletricidade através de ciclos térmicos em usinas 
termossolares. 
Normalmente superfícies seletivas são produzidas com óxidos metálicos de titânio, silício e alumínio, depositados sobre placas de alumínio e cobre. 
Hoje se tende a se fazer matrizes nanoestruturadas a partir da combinação desses óxidos, para gerar superfícies com melhores propriedades. 
Embasado nisto, este estudo trata de fazer filmes de concentrado de anatásio, que é constituído de titânio, ferro, alumínio e silício, através de 
técnicas de vácuo, em especial o eléctron-beam, que tem por objetivo direcionar um feixe de elétron no alvo, fundi-lo e fazer o material vaporizar 
em uma placa localizada acima dele. 
Para certificar o desempenho faz-se necessário a caracterização do desempenho ótico das superfícies produzidas, avaliação química de 
recobrimentos em geral, analise morfológica e a comparação com as superfícies já estabelecidas em mercado. 
A metodologia utilizada, de forma genérica, seguiu os seguintes passos: revisão bibliográfica, preparação da amostra para o processo de deposição - 
moagem e prensagem para produzir pastilha para deposição no plasma, deposição dos filmes finos de anatásio sobre alumínio em diversas 
condições ambientais (pressão e gás) e técnicas (tempo e voltagem), caracterização óptica por FTIR, escolha das melhores condições de deposição, 
produção de novas superfícies com camada de proteção, caracterização óptica, morfológica e química das superfícies seletivas produzidas, 
consolidação de procedimentos, resultados e conclusões em relatórios técnicos. 
Os resultados obtidos mostram que o filme tem mais de 60% de refletância, na região de FTIR, enquanto que os comercias estão acima de 90%, 
porém o custo de produção do comercial é muito maior. No espectro do UV-Vis o resultado é de mesma intensidade do que o comercial, pois 
ambos refletem quase nada. Para o termino da pesquisa falta a análise do filme com a deposição de proteção de oxido de silício, apenas assim os 
dados poderão ser tratados de forma final e coerente. 

3406 
Caracterização da lignina proveniente do bagaço de cana-de-açúcar 
VINICIUS CALVO POSE SANTOS NEVES 
VERONICA MARIA DE ARAUJO CALADO / NEI PEREIRA JUNIOR / FELIPE SOUTO DA SILVA 

Resumo 

Com o advento de novas tecnologias que atendam à demanda de combustíveis de fontes não renováveis, os biocombustíveis têm alavancado 
interesse global. O álcool de 2ª geração, oriundo do bagaço da cana-de-açúcar, tem importante destaque nesse cenário. Na sua etapa de obtenção, 
a lignina é removida como efluente de digestão no processo soda, ficando dispersa no mesmo. A lignina é uma macromolécula presente em todos 
os vegetais, sendo um biopolímero amorfo, tridimensional, hidrofóbico, complexo, de natureza aromática e ramificada, sendo o 2° material mais 
abundante na natureza. Responsável por cerca de 30% dos carbonos presentes na bioesfera, apenas 2% de sua recuperação têm sido com 
aproveitamento nobre. O presente trabalho tem como proposta caracterizar as propriedades físico-químicas da lignina recuperada no processo de 
obtenção do álcool de 2ª geração. Para tanto, utilizaram-se as técnicas de espectroscopia de infravermelho e ultravioleta, ressonância magnética 
nuclear de C13, cromatografia de permeação em gel, análises térmicas (TGA e DSC) e teor de cinzas. Avaliou-se então, o comportamento reológico 
do material fundido, para estudar a natureza das suas propriedades para extrusão. 

3232 Análise Comparativa do Desempenho de um Coletor Solar Concentrador de Fácil Montagem 
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FERNANDA CAROLINE MELLO 
RAFAEL TINI CARDOSO SAVATTONE RIBEIRO / EDUARDO MACH QUEIROZ 

Resumo 

A energia solar é uma forma alternativa de energia, limpa e sustentável, que tem disponibilidade muito grande em alguns locais, mas a dificuldade 
de ser dispersa (ordem de grandeza de 1000 W/m2 em dias limpos na região tropical). Assim, há necessidade de grandes extensões para a sua 
coleta em grandes quantidades. Uma ampla variedade de estudos foi e continua sendo realizada tendo como foco à eficiência de sua conversão em 
energias utilizáveis, como a elétrica (painéis fotovoltaicos) e térmica (painéis coletores, planos ou concentradores). O presente trabalho está 
inserido na conversão da energia solar em energia térmica e representa a continuação de um trabalho apresentado na Jornada do ano passado, que 
mostrou o desenvolvimento de um coletor concentrador de baixo custo e fácil construção. O objetivo agora é analisar a sua viabilidade econômica, 
comparando a sua utilização para o aquecimento de água com o uso de aquecedores tradicionais que utilizam gás ou energia elétrica, bem como 
com painéis solares comerciais. É utilizado como critério o custo médio de uma utilização básica, como o banho diário de uma pessoa em um 
determinado período do ano. Assim não há necessidade de utilização de médias anuais no coletor concentrador nem custos envolvendo o acerto de 
seu posicionamento ao longo do ano. Os resultados, utilizando uma análise de custos simples com base em valores presentes, mostram que o 
coletor desenvolvido tem bom desempenho, sem se considerar a questão da necessidade de modificação periódica de seu posicionamento ao 
longo do ano. 

1607 
Predição da densidade do diesel com diferentes proporções de biodiesel 
FÁBIO JUAN PINHEIRO SOTO 
RAQUEL MASSAD CAVALCANTE /   FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA 

Resumo 

Com a crescente demanda mundial por combustíveis alternativos que sejam mais sustentáveis, o biodiesel é uma opção promissora para substituir 
combustíveis minerais. O biodiesel é composto por uma mistura de alquil-ésteres de ácidos graxos, produzidos a partir de uma reação de 
transesterificação catalítica de óleos vegetais com alcoóis de cadeia curta (etanol, ou metanol). Por ter propriedades similares ao óleo mineral ele 
pode ser utilizado com pouca ou nenhuma alteração dos motores diesel. Para isso, é importante saber as propriedades físicas, químicas e 
termodinâmicas deste combustível para que a substituição seja eficiente. Uma característica importante do biodiesel é a densidade já que ela está 
diretamente relacionada com a emissão de material particulado, geração de fumaça negra e ainda afeta no desempenho do motor. Nesse contexto 
propõe-se neste projeto medir a densidade de diferentes proporções da mistura diesel-biodiesel, achar um modelo linear para posteriormente 
prever essa característica através de equações de estado. 
Os combustíveis foram obtidos em postos Petrobras, Ipiranga e Shell e as proporções de biodiesel foram, respectivamente, 20%, 5% e 5%. Foi 
utilizado densímetro DMA 4500 da Anton Paar para obtenção dos dados experimentais de densidade em função da temperatura em triplicata. As 
medições foram realizadas variando-se em 5 graus a temperatura entre 25 e 90 graus Celsius. 
Observou-se uma dependência fortemente linear entre a diminuição da densidade dos líquidos e o aumento da temperatura. A presença de 20% do 
biodiesel no diesel pouco influenciou na densidade do combustível quando comparada à densidade dos combustíveis com 5% de biodiesel. 

744 
Equilíbrio líquido-vapor de sistemas binários (etanol + etil palmitato e etanol + glicerol) envolvidos na produção de 
biodiesel de óleo de palma. 
DESIRÈE SILVA DE ARAUJO 
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SHAYANE PEREIRA DE MAGALHAES /   FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA 

Resumo 

O Biodiesel é um biocombustível podendo ser produzido a partir da reação de um triglicerídeo com um álcool na presença de um catalisador. Esta 
reação é conhecida como transesterificação. Os óleos vegetais são as principais fontes de triglicerídeos empregadas como matéria-prima na 
obtenção deste biocombustível, sendo o óleo de soja o mais empregado no Brasil, porém, estudos têm mostrado que o óleo de palma apresenta 
grande potencial para a produção de biodiesel. Para entender e/ou otimizar as etapas de separação e purificação da produção de biodiesel é 
importante o conhecer o equilíbrio de fases dos sistemas de interesse, porém, a escassez de dados experimentais de equilíbrio líquido-vapor (ELV) 
na literatura mostra a necessidade de obtenção destes dados. O objetivo deste trabalho é determinar dados de ELV para os sistemas binários etanol 
+ etil-palmitato e etanol + glicerol, para tanto, a temperatura de ebulição destes binários foram medidas com o auxílio de um ebuliômetro. Os 
experimentos foram conduzidos em pressões variando entre 40kPa e 200kPa. Também foram obtidos dados de densidade das misturas em questão 
empregando densímetro digital a pressão ambiente. Os dados experimentais de densidade e de ELV obtidos neste trabalho apresentaram boa 
concordância com os dados encontrados na literatura validando, portanto, as metodologias empregadas. 

1646 
Dados experimentais do sistema biodiesel etilico de palma, etanol e glicerina 
DIEGO CAVALIERE RIBAS 
HUGO GOMES D´AMATO VILLARDI / FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA 

Resumo 

Estudos relacionados ao biodiesel vêm se intensificando ao longo dos anos, devido à necessidade de alternativas para combustíveis que sejam 
menos prejudiciais ao meio ambiente. O avanço desses estudos gerou uma necessidade de se avaliar o biodiesel derivado de inúmeros tipos de 
matéria-prima e as vantagens e desvantagens de cada um deles. 
O óleo de palma se tornou foco de estudos no Brasil, pois além de ser derivado de uma planta nativa do país, possui uma maior produtividade de 
óleo por metro quadrado de plantação e o biodiesel derivado do mesmo apresenta características mais vantajosas em relação ao derivado do óleo 
de soja, que é o mais utilizado na indústria brasileira atualmente. 
Uma parte importante no processo de otimização da síntese do biodiesel é o estudo do equilíbrio de fases dos componentes presentes no processo 
de produção do combustível. Para isso, são necessários dados de equilíbrio de mistura contendo biodiesel, glicerina e etanol, que são componentes 
presentes na síntese. 
A metodologia experimental foi à mesma utilizada em França, 2008, Dissertação de mestrado. Nesse estudo, são medidos dados experimentais do 
equilíbrio líquido-líquido do sistema biodiesel etílico de palma, etanol e glicerina, à temperatura e pressão ambiente e com composições distintas, 
tendo como objetivo a elaboração do diagrama de fases referente ao sistema mencionado. 
O biodiesel utilizado é produzido através da reação de transesterificação, utilizando hidróxido de potássio como catalisador e etanol, produzindo 
glicerina como subproduto, que no caso é separada e enviada para tratamento. Hoje se utiliza 5% deste biocombustível misturado ao diesel, o 
etanol foi comprado junto a Vetec Química Fina e apresenta pureza de 99,5% e a água foi destilada 2 vezes. As medidas experimentais do sistema 
mencionado anteriormente serão finalizadas em junho. 
Para o futuro tem-se como objetivo iniciar medidas de equilíbrio líquido-líquido de sistemas com Biodiesel metílico de palma, metanol e glicerina 
com o intuito de entender a influencia do álcool na produção e também a modelagem termodinâmica utilizando modelos de gama pertinentes aos 
sistemas estudados. 
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3104 

Obtenção de Semi-IPN Baseada no DGEBA/DDS e no Poli(4-Vinilfenol-co-2-Metacrilato de Hidroxietila) para Aplicação em 
Membranas Condutoras Protônicas. 
HUGO GOMES COSTA 
ANA MARIA ROCCO / FELIPE AUGUSTO MORO LOUREIRO 

Resumo 

A pesquisa sobre formas de energia renováveis e não-poluentes se tornou essencial para o desenvolvimento e o aproveitamento sustentável dos 
recursos naturais. Uma das alternativas envolvendo dispositivos são as Células a Combustível (CaC), onde o H2, pode ser utilizado como 
combustível, assim como o metanol, etanol e o gás natural. A crescente demanda por novas tecnologias de conversão de energia compatíveis com o 
cenário atual, junto ao avanço da nanotecnologia, tornou o estudo das CaC uma das áreas de pesquisa mais promissoras em conversão de energia 
[1] 
A eficiência das CaC deve ser aumentada para a diminuição do seu custo, sendo importante desenvolver membranas poliméricas condutoras. Para 
aumentar a estabilidade química das mesmas, tem sido proposto o desenvolvimento de semi-IPNs. A definição IUPAC de uma semi-IPN é "Um 
polímero compreendendo um ou mais retículos e um ou mais polímeros lineares ou ramificados, caracterizados pela penetração em escala 
molecular de pelo menos um dos retículos por pelo menos uma das macromoléculas lineares ou ramificadas.". Dependendo da solubilidade do 
polímero não reticulado, a membrana baseada em uma semi-IPN pode apresentar alta estabilidade química frente a processos de oxidação. 
O propósito deste trabalho é a síntese de uma semi-IPN a ser empregada em uma membrana condutora protônica. As matrizes poliméricas 
reticuladas foram obtidas a partir de reações de cura entre o diglicidil éter do bisfenol A (DGEBA) e o poli(4-vinilfenol-co-2-metacrilato de 
hidroxietila), PVP-HEM, em presença do agente de cura 4,4-diaminodifenilsulfona (DDS). Foram empregadas diferentes razões mássicas DGEBA/ 
PVP-HEM, variando-se a concentração de PVP-HEM nos filmes, entre 9 e 50 %, mantendo-se sempre a razão molar DGEBA:DDS em 1:1. 
O produto da reação foi depositado sobre placas de petri e as membranas foram obtidas após evaporação completa do solvente. Por 
espectroscopia vibracional no infravermelho observou-se que composições contendo entre 40 e 50 % de PVP-HEM mostram a abertura do anel 
epóxi do DGEBA, a qual é indicada pelo desaparecimento da banda a 916 cm-1. Outras composições apresentam variação da intensidade dessa 
banda, indicando abertura parcial dos anéis epóxi. As membranas obtidas foram analisadas por TGA e mostraram degradação acima de 300 oC. A 
análise por DSC, entre -25 e 300 oC, mostrou apenas a presença de uma Tg acima de 120 oC. Análises de impedância eletroquímica da amostra 50% 
PVP-HEM permitiram o cálculo de condutividades entre 10-5 e 10-7 S.cm-1 a 25 oC. As análises espectroscópicas indicam a obtenção de um novo 
polímero semi-IPN, o qual mostrou estabilidade térmica até 300 oC. Maiores valores de condutividade poderão ser obtidos empregando-se em 
trabalhos futuros membranas com outras composições dopadas com H3PO4. 

320 
Modelagem Gráfica Tridimensional através de Nuvens de Pontos: Caso Planta do Biodiesel 
PAULO RODOLFO VEIGA PILLAR 
MARCOS AURELIO VASCONCELOS FREITAS / LUCIANA FERNANDES GUIMARÃES 

Resumo 
O projeto Biodiesel, do IVIG, tem como objetivo homologar combustíveis capazes de substituir o óleo diesel, tanto em uso veicular quanto na 
geração de energia elétrica, que sejam provenientes de fontes renováveis disponíveis no território nacional. A produção do novo combustível é feita 
em uma planta piloto e a sua análise é obtida em um laboratório adjacente à planta. Este processo foi implementado recentemente e, por se tratar 
de uma tecnologia ainda em desenvolvimento, precisa de constantes alterações e ajustes, tanto na disposição dos equipamentos e tubulações 
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quanto nas suas dimensões. 
O processo de trabalho começou com a obtenção de uma nuvem de pontos gerada através do escaneamento físico da área. A partir desta nuvem 
foi possível reproduzir um modelo em CAD 3D, com precisão de cerca de 3 mm, utilizando softwares de CAD e plug-ins de interface para os 
softwares utilizados. Após a modelagem, será possível realizar a análise do arranjo atual e realizar virtualmente alterações. Pode-se, assim, através 
de simulações, verificar a validação ou não das modificações sugeridas para a melhoria do processo. Existe ainda a possibilidade de se desenvolver 
uma planta inteligente, com a criação de um banco de dados que apresente as informações técnicas de cada elemento da planta. Desta forma 
aumenta-se o espectro de equipamentos a serem utilizados e torna-se possível a simulação com equipamentos que oriundos de inovações 
tecnológicas. 
Devido às características apresentadas acima, este processo de modelagem possui um elevado potencial de utilidade dentro da engenharia. 
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2805 
Ensaios de Flexão a Quente em Concreto Refratário Reforçado com Fibras de Aço 
ISABELA FERREIRA DE MORAES 
ROMILDO DIAS TOLEDO FILHO /  LUIZ FERNANDO LOMBA ROSA /  JANINE DOMINGOS VIEIRA 

Resumo 

Em uma refinaria de petróleo, a conversão de óleo de gás em gasolina é realizada na Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido (UCCF). Alguns 
elementos de aço que constituem a UCCF, como risers e regeneradores, são revestidos de concreto refratário, de forma a evitar que o aço fique 
sujeito a temperaturas elevadas. Após determinado período de tempo (entre 4 e 5 anos, em média), é preciso que o funcionamento da refinaria 
seja interrompido para que se substitua o material refratário, danificado por cargas termo-mecânicas e ataques químicos. Para que a vida útil do 
concreto refratário seja aumentada, o mesmo é reforçado com fibras de aço. 
O presente trabalho tem por objetivo a realização de ensaios de flexão, sob temperaturas elevadas (110 e 600°C), em espécimes de concreto 
refratário do tipo isolante. Além do concreto refratário de referência (sem adição de fibra de aço), produziram-se misturas de concreto refratário 
reforçadas com os teores de fibra de aço de 4, 5 e 6%, em massa. 
Os resultados dos ensaios experimentais indicam grande benefício da adição de fibra de aço sobre propriedades referentes à flexão (resistência à 
flexão e tenacidade) dos concretos. Conclui-se que, quanto mais elevado o teor de fibra de aço acrescentado ao concreto refratário isolante, 
maiores foram os acréscimos verificados na resistência e tenacidade à flexão. Um concreto com propriedades mecânicas incrementadas apresenta 
maior durabilidade. No caso de concreto refratário usado em UCCF, isso pode significar uma redução na freqüência de interrupções do 
funcionamento da refinaria. 
Referência: 
[1] Almeida, V.G.O., Caracterização Física e Mecânica a Altas Temperaturas de Concretos Refratários Reforçados com Fibras de Aço, Tese de 
Mestrado, Programa de Engenharia Civil da COPPE - UFRJ, 2009. 

1758 
Obtenção de Pigmento Preto de Jenipapo para Uso Cosmético. 
MARCELA ZANON 
JOSELIA ALENCAR LIMA / DANIEL WEINGART BARRETO 

Resumo 

O Jenipapeiro (Genipa americana L.) é uma Rubiaceae comumente encontrada no Brasil, desde a Amazônia até São Paulo e Mato Grosso. À época 
do descobrimento do Brasil, o fruto (jenipapo) verde era bastante utilizado pelos índios, em rituais e guerras, para tingir o corpo. O sumo do fruto, 
previamente mastigado, era esfregado na pele para obter-se tatuagens temporárias. De início incolor, após algum tempo ocorria o escurecimento 
do sumo, que passava a preto. Essas tatuagens permaneciam cerca de sete dias. Hoje sabemos que na polpa e sementes do jenipapo verde 
encontra-se a genipina, iridóide que ao entrar em contato com oxigênio rapidamente produz coloração azulada ou violeta no sumo, podendo 
chegar à negro-verdoengo, se submetida a aquecimento. O presente trabalho busca obter um pigmento e/ou tintura preto, a partir de processos 
oxidativos de extratos aquosos do jenipapo verde. Considerando que os rituais indígenas envolviam a ação de enzimas e proteínas do corpo 
humano com o sumo, buscou-se reproduzir essas reações. 
Os frutos verdes foram sanitizados, cortados e processados na presença de água destilada fria (temperatura ambiente) ou aquecida (85°C), na 
proporção de 1:3 (fruto : água) e levados a aquecimento, sob agitação constante. Ao atingir a temperatura de análise (60, 75, 80 ou 100°C), o 
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extrato era mantido nesta por 30, 60 ou 120 minutos. Do extrato obtido em água fria (75°C/30min), foram retiradas três alíquotas (2 mL cada) e 
adicionadas amilase 1 %, celulase 1 % e albumina 1 %, respectivamente. O mesmo foi repetido para o extrato em água quente (80°C/60min). 
Selecionou-se o extrato obtido em água fria para continuidade dos estudos e o mesmo foi fracionado em três partes de 100 mL cada, submetidas às 
seguintes condições: parte 1 - adição de uréia 1% e aquecimento (60°C/60 min + 75°C/30min), parte 2 - adição de arginina 1% e aquecimento 
(55°C/60 min + 75°C/30min) e parte 3 - adição de glutamina 1% e aquecimento (60°C/60 min + 80°C/30min). 
O extrato obtido da extração com água quente, rapidamente adquiriu coloração negro-verdoengo, quando submetido às temperaturas e tempos 
testados. Da extração com água fria, o extrato adquiriu coloração azul-petróleo quando submetido à (75°C/30min). As enzimas geraram aumento 
de viscosidade e coloração azul-petróleo nas alíquotas do extrato obtido em água quente (80°C/60min), enquanto no extrato obtido em água fria 
(75°C/30min) a coloração foi acinzentada sem aumento de viscosidade. Albumina não foi eficaz. Os aminoácidos intensificaram coloração azul-
petróleo. Apenas com a uréia (rota da parte 1) obtivemos pigmentos de coloração negra, que poderão ser particulados para futuro uso na indústria 
cosmética. 

3386 

Determinação da corrente de proteção catódica em concreto armado com diferentes razões água/cimento e teores de 
cloreto 
RAPHAEL HENRIQUE SILVA QUINTÃO 
SIMONE LOUISE DELARUE CEZAR BRASIL 

Resumo 

O concreto por si só possui grande resistência a compressão, mas uma baixa resistência à tração e torção, o que restringe sua aplicação. A solução 
encontrada é a utilização de uma armadura metálica (mais comumente de aço-carbono), envolvida pela argamassa do concreto. 
Enquanto o concreto se encontra com pH alcalino (da ordem de 12 a 13), a armadura de aço fica em estado passivo. Contudo, com o tempo, o 
concreto passa por processos de deterioração que faz com que seu pH varie e o aço passa, desta forma, a ficar susceptível a processos corrosivos. 
Várias técnicas podem ser utilizadas para a proteção da armadura contra a corrosão sendo a proteção catódica, galvânica ou por corrente impressa, 
uma opção. 
A proteção catódica consiste em tornar o metal a ser protegido em um catodo, impedindo assim a perda de elétrons do metal para componentes 
do meio. No caso da proteção galvânica, é necessário o emprego de um anodo de sacrifício que sofrerá o processo de corrosão, tendo em vista ser 
utilizado para esse processo um eletrodo com maior potencial de oxidação do que o metal a ser protegido. 
Neste trabalho, foi feita uma avaliação da proteção catódica aplicada a corpos-de-prova de concreto armado com diferentes relações de 
água/cimento e teores de cloreto, em formato cilíndrico. Dentro do corpos-de-prova há duas barras de aço que perimitem a realização de medidas 
eletroquímicas. 
As medições de potencial foram realizadas a seco, e também com imersão parcial dos corpos de prova em solução NaCl 3%. O acompanhamento do 
potencial em solução salina foi realizado em multímetro com aquisição automática até a estabilização dos valores de potencial. Foram, ainda, 
levantadas as curvas de polarização, que são ensaios eletroquímicos que definem a relação entre corrente aplicada e potencial. 
Com esse estudo, foi possível avaliar as faixas de corrente necessárias à proteção catódica de estruturas em concreto armado, tendo em vista terem 
sido avaliados concretos em diferentes condições de relação água/cimento e de teor de cloreto na argamassa.  

1884 Estudo de Membranas Condutoras Protônicas Baseadas em Semi-IPN com o Poli(estireno-co-álcool alílico). 
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GULLIT DIEGO CARDOSO DOS ANJOS / EVELYN SERRANO DE MARINS CAPISTRANO 
ANA MARIA ROCCO / ROBSON PACHECO PEREIRA 

Resumo 

A otimização de materiais para células a combustível, em particular as membranas poliméricas para as PEMFC (polymer electrolyte membrane fuel 
cell ou proton exchange membrane fuel cell), tem impulsionado o desenvolvimento de métodos e alternativas para alcançar sistemas com 
propriedades mais adequadas a essa aplicação [1]. Em especial, a sulfonação de polímeros comerciais é apontada como uma abordagem 
promissora para obter membranas com condutividade protônica combinada com propriedades térmicas, mecânicas e químicas adequadas [2]. 
Anteriormente foram estudadas as reações de sulfonação do poli(estireno-co-álcool alílico, PSAA), empregando-se razões de agente sulfonante: 
estireno de 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:6, 1:8 e 1:10, de modo a obter polímeros condutores protônicos. O rendimento da reação foi alto e a maior parte das 
membranas apresentou comportamento hidrossolúvel com o aumento de temperatura e condutividade de aproximadamente 10-4 S/cm. Com o 
intuito de melhorar as propriedades de membranas, contendo o PSAA, com relação ao seu comportamento hidrossolúvel, optou-se por formular 
semi-IPNs, que são uma classe de polímeros cuja síntese parte de um monômero, o agente reticulante desse monômero e um polímero linear ou 
ramificado. 
No presente trabalho, a matriz polimérica semi-IPN foi obtida a partir de reações de cura do diglicidil éter do bisfenol A (DGEBA) com o agente de 
cura 4,4- diaminodifenilsulfona (DDS), na presença do poli(estireno-co-álcool alílico) (PSAA). Empregaram-se diferentes razões mássicas 
DGEBA/PSAA, variando-se a concentração de PSAA nos filmes, entre 9 e 50 % (10 composições), mantendo-se sempre a razão molar DGEBA:DDS em 
1:1. 
O produto da reação foi depositado sobre placas de petri e as membranas foram obtidas após evaporação completa do solvente. As amostras 
obtidas foram caracterizadas por fotos macrográficas, por espectroscopia vibracional no infravermelho, para comprovar a formação da rede semi-
IPN e, por impedância eletroquímica para medida da condutividade. Nos espectros das membranas semi-IPN observam-se bandas do polímero 
PSAA inalteradas, sugerindo que a integridade química da cadeia polimérica é mantida durante a síntese. Em particular, bandas envolvendo 
estiramentos C-C (1450 cm-1), C=C (aromático, ~3030 cm-1) e C-H (2818 cm-1, 2928 cm-1) são observadas inalteradas após a síntese. O 
desaparecimento ou uma diminuição da intensidade da banda em 916 cm-1, atribuída ao modo vibracional assimétrico do anel epóxi é evidenciado 
para todas as amostras, indicando a abertura do anel epóxi do DGBA e reticulação da membrana. Medidas de condutividade (s) das membranas 
dopadas com ácido fosfórico mostram condutividade variando com a temperatura de análise. 

1146 
Estudo do Comportamento Inibitivo de Extrato Metanólico de Repolho Roxo sobre Aço Carbono AISI 1020. 
DANIEL ANDRADE 
LEILA YONE REZNIK / LADIMIR JOSE DE CARVALHO 

Resumo 

O aço carbono é reconhecidamente um dos materiais mais empregados em tubulações e equipamentos na indústria devido ao seu baixo custo. 
Apesar disso, mostra-se bastante susceptível aos mecanismos de corrosão associados à presença de fluidos aquosos ou misturas de fluidos. Esses 
fluidos geralmente apresentam substâncias agressivas que podem atacar a superfície desse material, na presença ou ausência de filmes de 
inibidores de corrosão. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o comportamento de um extrato metanólico de repolho roxo como 
possível inibidor para o aço carbono AISI 1020, em meios neutros simulando baixo e alto ciclo de concentração de torre de resfriamento de água, de 
modo a propor uma alternativa ambientalmente mais sustentável aos tratamentos químicos aplicados nos sistemas de refrigeração. Os resultados 
mostraram que as taxas de corrosão aumentam com a elevação do volume do extrato utilizado, indicando uma perda de eficiência inibitiva com o 
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aumento da concentração de extrato de repolho roxo tanto nos meios que simularam baixos ciclos quanto nos meios que simularam altos ciclos de 
concentração de uma torre de resfriamento. 

2448 

Identificação e avaliação de alternativas para a produção de plásticos convencionais a partir de matérias primas 
renováveis. O caso do politereftalato de etila(PET). 
FILIPE GUIMARÃES TEIXEIRA 
JOSE VITOR BOMTEMPO MARTINS 

Resumo 

A Braskem lançou recentemente, com grande repercussão, o chamado polietileno verde ou biopolietileno, obtido a partir do etanol. Existem 
esforços em diversos graus de avanço para a produção de outros plásticos de grande volume como o polipropileno e o PET. 
Essa seria uma das lógicas possíveis na transição das matérias primas fósseis para renováveis: desenvolver novos processos, baseados em matérias 
primas renováveis, que possam ser viáveis para a produção de plásticos idênticos aos obtidos a partir de petróleo ou gás natural. Nesse caso, a 
inovação é especificamente de processo. 
Para o estudo de caso foi escolhido o PET. O objetivo do projeto é identificar as principais alternativas em desenvolvimento para a produção de PET 
a partir de matérias primas renováveis 
Os processos identificados serão descritos e comparados segundo um conjunto de dimensões(estágio atual de desenvolvimento, empresas 
envolvidas, competências necessárias, recursos aplicados, características dos processos, pontos fortes e fracos). Será escolhido um dos processos 
identificados para um estudo técnico-econômico mais aprofundado. Adicionalmente será estudada a competividade do PET verde frente ao PET 
tradicional e possíveis substitutos. 

1749 
Avaliação do potencial de mitigação da indústria de cimento visando uma NAMA 
THIAGO MESSIAS LIMA CORREA 
EDUARDO DE MORAES REGO FAIRBAIRN  

Resumo 

Pesquisas recentes sobre o desempenho da cinza do bagaço em concreto têm sido desenvolvidas no Laboratório de Estruturas da COPPE/UFRJ com 
base em estudos de propriedades reológicas, térmicas, mecânicas e associadas à durabilidade. Os resultados obtidos mostram que há grande 
potencial para o uso da CBCA, como pozolanas na produção 
de cimento. Adicionalmente, em virtude de a cinza ser originada em biomassa vegetal, cuja queima não contribui para intensificação do efeito 
estufa, a substituição de clínquer por cinza possibilita a redução das emissões de CO2 para a atmosfera. Neste trabalho de iniciação científica tem 
sido estudada a implantação de NAMAS que será provavelmente o mecanismo que sucederá o Mecanismo de desenvolvimento limpo atualmente 
em uso dentro do quadro do Protocolo de Kyoto. 
de cimento. Adicionalmente, em virtude de a cinza ser originada em biomassa vegetal, cuja 
queima não contribui para intensificação do efeito estufa, a substituição de clínquer por cinza 
possibilita a redução das emissões de CO2 para a atmosfera. Identifica-se, portanto, um promissor cenário de redução de co2, em especial na região 
sudeste, através do proveitamento de um resíduo da indústria da cana de açúcar na indústria do cimento, ambas fortemente presentes nesta 
região sudeste. 
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2660 
Encapsulação de Partículas de Magnetita em Látex Carboxilado 
MAYRA DE SOUZA FRAGA 
JESSICA ALVES MARINS / BLUMA GUENTHER SOARES 

Resumo 

  A formação de materiais compósitos vem ganhando grande destaque nos últimos anos, pois através deles é possível reunir propriedades 
diferentes dos materiais convencionais. Neste trabalho, é produzido um material compósito de magnetita e borracha nitrílica carboxilada. 
Recentemente, elastômeros magnetorreológicos (MREs) têm sido estudados como novo ramo de materiais inteligentes, com propriedades 
controladas por aplicação de campo magnético externo. A magnetita é um óxido de ferro (Fe3O4) que possui propriedades magnéticas. Para obtê-
la foi empregado o método de coprecipitação homogênea, que permite a obtenção de nanopartículas de magnetita de tamanho de 10 a 100nm. O 
trabalho tem como objetivo a obtenção de um material compósito em forma de filme constituído por magnetita e látex nitrílico carboxilado (XNBR) 
e o estudo de suas propriedades e estrutura, a comparação destas propriedades com o filme de látex puro, bem como o estudo do comportamento 
das mesmas na presença de campo magnético externo. 
Foi preparada uma solução de ácido clorídrico 2,0M e uma solução de cloreto férrico, também 2,0M, diluída na solução de HCl preparada 
anteriormente. Também foi preparada uma solução 1,0M de sulfito de sódio. Foram misturados 20ml da solução de cloreto férrico e 20ml de água 
deionizada, e sob agitação magnética adiciona-se 13,5ml da solução de sulfito de sódio. Separadamente, preparou-se 870ml de solução de 
hidróxido de amônio 1,6M. O complexo de ferro foi vertido na solução de NH4OH e esta mistura foi submetida ao ultrassom por 30 minutos com 
amplitude 15%. À medida que a água foi retirada, adicionou-se álcool etílico à solução. Foram preparadas soluções com magnetita, todas com 20g 
de XNBR: 1, 2, 4 e 6ml em volume de magnetita. Pesou-se 20g de látex de XNBR que foi colocado no sonicador durante 10 minutos com amplitude 
15%. Adicionou-se a solução de magnetita aos poucos, para garantir uma maior homogeneidade da mistura. Assim que a sonicação foi concluída, 
verteu-se a solução para uma placa de Petri grande. O látex com magnetita foi evaporado lentamente e adquiriu-se um filme. 
Os filmes foram caracterizados por DRX e os resultados mostram que a magnetita não sofreu alteração em sua estrutura. Através da análise 
termogravimétrica foi possível quantificar o teor de magnetita no filme, cerca de 3, 6, 8 e 11%. O ensaio da tração apresentou uma pequena 
variação no módulo e na resistência à ruptura em relação à XNBR pura, entretanto o erro entre as duas composições torna a amostras com a 
mesma faixa de propriedade. Os valores do ensaio de creep mostraram-se estatisticamente iguais indicando que as partículas não interferiram na 
resistência à fluência. Os resultados obtidos permitem continuar no estudo de reologia que será desenvolvido nas atividades futuras. 

2234 

Regeneração de resíduo de borracha vulcanizada e sua inserção no desenvolvimento de um elastômero termoplástico 
(TPV) 
MIRNA NUNES ARAÚJO 
LEILA LEA YUAN VISCONTE / ELEN BEATRIZ ACORDI VASQUES PACHECO / VIVIANE ALVES ESCÓCIO 

Resumo 

Os resíduos do processo de fabricação e os artefatos produzidos com borrachas vulcanizadas são um grande problema ambiental devido ao seu 
caráter não-biodegradável e por não se prestarem facilmente ao processo de reciclagem. No entanto, apareceu no mercado uma nova família de 
elastômeros, composta de materiais que combinam as propriedades de termoplasticidade das poliolefinas com o comportamento característico das 
borrachas. Estes materiais, conhecidos como elastômeros termoplásticos (TPV), podem ser obtidos por meio da mistura entre um termoplástico e 
um elastômero vulcanizado.  A mistura entre os dois polímeros é normalmente realizada em misturador contínuo, como, por exemplo, uma 
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extrusora, sendo o elastômero vulcanizado durante o processo de mistura. 
Neste projeto foi utilizado como matéria-prima o polipropileno e aparas de borracha vulcanizada (Hav) moída.  Mais que interessante, é inovador 
um estudo voltado à reciclagem deste material, que nada mais é que um resíduo não-biodegradável com alto potencial de acúmulo em lixo urbano. 
Primeiramente, a pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito do tempo, da taxa de cisalhamento e da presença de TBBS (denominado neste 
trabalho de agente químico de regeneração) na regeneração mecano-química do resíduo da borracha Hav. O processo foi conduzido em 
equipamento usual para processamento de borrachas, no caso, um misturador de rolos, utilizando além do TBBS os seguintes materiais: enxofre 
(agente de vulcanização), óxido de zinco e estearina (ativadores). Em seguida, determinaram-se os parâmetros reométricos do material resultante 
num reômetro. Os resultados iniciais indicaram que os parâmetros reométricos foram afetados somente pelo TBBS, resultado este evidenciado pela 
redução no torque inicial para as composições contendo este agente químico. 
Já a segunda fase do projeto tem por objetivo estudar o processo de preparação de elastômeros termoplásticos (TPV) a base de polipropileno (PP) e 
resíduo de borracha Hav. Para isto, o trabalho envolveu a utilização do resíduo de borracha Hav, regenerados na primeira etapa deste trabalho, do 
resíduo de Hav sem tratamento prévio, ou seja, utilizado como recebido e de borracha não vulcanizada. Todas as composições foram misturadas à 
poliolefina por meio de uma extrusora dupla rosca TECK TRILL modelo DCT 20. Neste momento, os TPVs produzidos com cada tipo de borracha 
serão comparados através da avaliação das propriedades mecânicas, submetendo-os a ensaios de resistência à tração, resistência à flexão e 
resistência ao impacto. 
Foram feitos 3 tipos de processos de misturas na extrusora: PP + Hav pura, PP + Hav + aditivos de vulcanização, e PP + Hav regenerada. Os 
resultados obtidos mostraram que há um ligeiro aumento em relação à resistência à tração com a adição da Hav já regenerada, comparada a Hav 
pura e a Hav + aditivos de vulcanização. Da mesma forma, a Hav regenerada apresentou um pequeno aumento em relação à resistência à flexão em 
comparação com a Hav pura e a Hav + aditivos de vulcanização. Os ensaios de resistência ao impacto ainda estão em andamento. 
Agradecimentos: Os autores agradecem à Faperj, CNPq e Capes pelo auxílio financeiro. 



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 EM PAINEL 

 

47 
 

 

455 
Caracterização mecânica de compósitos de poliuretano com mica modificada obtidos em mini-extrusora 
BEATRIZ DO REGO BARROS L WASHINGTON 
REGINA CELIA REIS NUNES / REGINA CELIA REIS NUNES / VIVIANE ALVES ESCÓCIO 

Resumo 

este trabalho tem como objetivo a modificação da mica por diferentes produtos químicos e sua influência na resistência à tração e na dureza em 
compósitos de poliuretano (TPU) obtidos por extrusão. O TPU é um polímero de alto custo, e possui segmentos rígidos e flexíveis que conferem 
propriedades elásticas e plásticas enquanto que a mica é um mineral abundante no Brasil e de baixo custo. A proposta de incorporação a mica em 
TPU é de baixar custos e facilitar o processamento. Como a mica é um mineral, o objetivo de modificá-la é uma tentativa de melhorar a interação 
polímero-carga. Todos os resultados obtidos são comparados com TPU puro e com compósitos com mica in natura, nos teores de 5, 10, 15 e 20 phr 
(partes por cem partes de resina), obtidos pelo mesmo processamento. Os diferentes compósitos foram processados em mini-extrusora Haake 
Minilab II tipo dupla rosca co-rotacional, durante 5 minutos a 180°C e 60 rpm, e os resultados mecânicos foram realizados em corpos de prova 
específicos para os ensaios de resistência à tração (DIN 53 504) e dureza Shore A (ASTM D 2240) estampados de placas moldadas por compressão, 
pós-extrusão. A mica in natura foi tratada de duas formas diferentes: com LiNO3 em mini-autoclave com controle de velocidade de agitação, 
pressão e temperatura e em outra etapa esta mica tratada foi modificada com brometo de cetil trimetil amônio, também em mini-autoclave. A 
incorporação da mica modificada com LiNO3 foi feita nos teores de 5, 10, 15 e 20phr, e da mica modificada com LiNO3 e com brometo nos teores 
de 5 e 10phr. Os resultados obtidos mostraram que a dureza das composições aumenta com a adição de mica in natura e modificada devido ao 
aumento da rigidez molecular. A incorporação de mica in natura e modificada no TPU causa uma diminuição na tensão e no alongamento de 
ruptura em relação ao TPU puro, sendo mais pronunciada com a mica tratada. Isto se deve a possível formação de aglomerados na matriz do 
polímero. Estes aglomerados podem iniciar a principal trinca do material, e com isso, o decréscimo da resistência mecânica devido à baixa 
resistência destes aglomerados. 

423 
Efeito da temperatura na polimerização no estado sólido de mistura pet/pc 
ISAAC ALBERT MALLET 
LUIS CLAUDIO MENDES / PATRICIA SOARES DA COSTA PEREIRA 

Resumo 

Com a finalidade de aumentar a massa molecular, foi estudado o efeito da temperatura na polimerização no estado sólido (solid state 
polymerization) (SSP) da mistura poli(tereftalato de etileno)/policarbonato (PET/PC) obtida por extrusão reativa, na presença de catalisador. Foram 
empregadas as técnicas de calorimetria de varredura diferencial (DSC), termogravimetria/termogravimetria derivativa (TG/DTG), microscopia ótica 
(OM), viscosidade intrínseca para monitorar a influência da variação da temperatura nas características da mistura. Baseado nos resultados de DSC, 
TG/DTG e OM não houve alteração significativa nas propriedades térmicas e na morfologia da mistura durante a SSP. Em solvente apropriado, foi 
feita a determinação da viscosidade intrínseca da solução da mistura. Em todas as temperaturas estudadas, foi observado o aumento da 
viscosidade da solução - houve caso de aumento no valor da viscosidade de até 40% - indicativo de aumento da massa molecular dos produtos de 
reação da mistura PET/PC. 

02/10/2012 1o Pavimento do Bloco A 
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1654 

Estudo da relação entre estruturas de poliacrilamida graftizada com poli(óxido de alquileno) e seu desempenho na 
redução do arraste, após ciclos de reutilização 
LEIDIANE GUIMARÃES DOS REIS 
RENATA VIEIRA PIRES / ELIZABETE FERNANDES LUCAS 

Resumo 

O fenômeno de redução de arraste consiste na diminuição da resistência de um líquido em movimento pela utilização de aditivos durante o 
escoamento em regime turbulento. Esses aditivos redutores de arraste são moléculas de polímeros com alta massa molar. Essas substâncias ao 
serem adicionadas em pequenas quantidades ao fluido podem reduzir a intensidade do fluxo turbulento, fazendo com que o fluido possua uma 
resistência menor ao escoamento e, consequentemente, propiciando uma melhoria considerável no bombeamento do fluído. Na literatura muitos 
autores descrevem que os polímeros mais eficientes como redutores de arraste são os que apresentam cadeias compridas, lineares ou com poucas 
ramificações. Enquanto que outros autores divergem deste conceito devido à possibilidade do rompimento da cadeia polimérica com estrutura 
linear devido ao cisalhamento. Neste contexto, o seguinte trabalho tem como objetivo demonstrar que polímeros com cadeia não-lineares podem 
ser mais vantajosos dos que os polímeros de cadeias lineares. Para tanto, copolímeros de poliacrilamida graftizada em diferentes composições com 
poli(óxido de etileno) e poli(óxido de propileno), de massas molares distintas, foram avaliados quanto ao seu desempenho na redução do arraste 
após vários ciclos de escoamento em viscosímetro tubo capilar. Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os seguintes 
equipamentos: (1) viscosímetro capilar de bancada, a partir do qual se determinou a queda de pressão do escoamento (perda de carga); (2) 
tensiômetro de anel e analizador de tamanho de partícula, a partir dos quais foi avaliada a capacidade das moléculas formarem estruturas 
diferenciadas e sua interação com o meio aquoso, bem como o tamanho das moléculas e suas estruturas, respectivamente; e (3) goniômetro, a fim 
de avaliar a tensão interfacial existente das amotras com superíficie sólida de material similar ao material do tubo. Com base nos resultados, 
verificou-se que os polímeros com ramificações, em geral, são menos suceptíveis às degradações, mantendo seu desempenho como redutores de 
arraste. 
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1523 
Tratamento de água produzida em relação a teor de carbono total utilizando resinas poliméricas 
QUÉREN DA COSTA ROCHA 
CARLA MICHELE FROTA DA SILVA / YURE GOMES DE CARVALHO QUEIROS /   ELIZABETE FERNANDES LUCAS 

Resumo 

Durante a exploração de petróleo há uma produção significativa de água com a presença de vários contaminantes. Para que seja descartada, é 
necessário um tratamento prévio para a remoção ou diminuição da concentração desses compostos até que esta atinja um nível aceitável. Vários 
parâmetros são constantemente monitorados por órgãos ambientais na água produzida, entre eles destacam-se: Teor de Óleos e Graxas (TOG), 
Demanda química de oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Teor de Carbono Total (TOC) entre outros. Embora os parâmetros 
de DQO estejam fixados nos regulamentos de águas residuais, atualmente os órgãos reguladores dos governos vêm tornando a análise de TOC um 
teste padrão para as águas de todos os tipos. Os métodos para a determinação de TOC foram desenvolvidos para serem mais eficientes do que os 
testes de DQO e DBO, os quais requerem a utilização de reagentes químicos potencialmente perigosos, além de um tempo consideravelmente 
grande para a obtenção do resultado final que, atualmente, é da ordem de alguns dias. O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência de resinas 
poliméricas no tratamento de água produzida em refinaria em relação ao Teor de Carbono Total (TOC). A avaliação, por fluxo contínuo, do sistema 
de tratamento de águas, foi realizada pela utilização de uma bomba Jasco modelo PU-1580 que impulsiona a água contaminada através de uma 
coluna cromatográfica de aço inox empacotada com resina polimérica adsorvedora. Foi promovido um estudo com variação de vazão de água 
eluída de 1, 3, 7 e 10 ml/min. Alíquotas foram retiradas a cada 200 mL. Para avaliação do TOC foi utilizado um analisador TOC-VCSH da shimadzu. O 
sistema apresentou uma similar capacidade de adsorção em todas as vazões testadas, podendo ser aplicado então com vazões mais elevadas 
aumentando a capacidade de tratamento de água. Colunas contendo resinas tiveram um bom desempenho na remoção do carbono, onde valores 
de eficiência, em média, ficaram em 50 % de remoção. 

1418 
Bioresina compósita para sorção de petróleo, óleos vegetais e óleos graxos 
JOHNY CHANTRE DA SILVA 
ROMULO SALES DO NASCIMENTO /   EDSON RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS /   FERNANDO GOMES DE SOUZA JR 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é desenvolver alternativas de remoção de petróleo, óleos vegetais, óleos graxos de petróleo em vazamentos nas 
refinarias, vazamentos nas empresas e limpeza em geral desenvolvendo uma matriz polimérica carregada com um rejeito vegetal. Esse compósito 
deve apresentar similaridade química com os constituintes dos óleos. As amostras foram submetidas a ensaios de flutuabilidade com água e sorção 
de óleo [1]. 
O governo vem estimulando a produção de biodiesel no Brasil. Nosso biodiesel é composto por uma mistura de diferentes quantidades de diesel 
fóssil e alquiésteres provenientes de gorduras animais e óleos vegetais que possui mais de uma fonte vegetal no mesmo biodiesel. A produção do 
biodiesel se dá no processo de transesterificação destes óleos ou gorduras, gerando glicerina como subproduto [2-3]. O biodiesel de mamona 
sozinho causa alguns problemas no motor, e, por este motivo é usado em mistura, agregando propriedades positivas ao produto final, sem alterar 
as especificações exigidas pela ANP [6]. O problema é o que fazer com a glicerina gerada como subproduto da produção. Uma das possíveis 
aplicações é a produção de bioresinas alquídicas. Esta bioresina atende a todos os fundamentos da Química Verde[5]. Para seu preparo, foram 
utilizados a glicerina, óleo de mamona , anidrido ftálico e ácido clorídrico. A reação de síntese é realizada em duas etapas, a primeira é feita sob 
aquecimento a 100ºC e a segunda com aquecimento a 240ºC. Foi estabelecido um plano experimental visando diminuir a hidrofilicidade do produto 
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final. Esses materiais foram utilizados para testes de remoção de petróleo. Para o teste, utilizou-se 1 mL de petróleo para 0,5 g de bioresina 
macerada. Em contato com o petróleo o material formou um filme flexível e resistente, fácil de ser removido da água. A bioresina apresenta um 
potencial para sorção em vazamentos em pisos, tanques, no entorno máquinas entre outros e como sugestão, é possível ainda inserir maghemita 
na matriz para a remoção eletromagnética [4] da massa. 
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844 
Produção e caracterização de microesferas de poli(ácido lático) contendo inibidor de deposição de asfaltenos 
BERNARDO RODRIGUES DA ROSA 
JACIENE JESUS FREITAS CARDOSO / EDUARDO RICCI JUNIOR / ELIZABETE FERNANDES LUCA 

Resumo 

O interesse de pesquisadores na incorporação de agentes ativos através de uma matriz polimérica tem sido cada vez mais abrangente, atuando em 
diversas áreas. Dentre estas áreas, a indústria de petróleo tem mostrado grande interesse nessa tecnologia de liberação controlada de aditivos pelo 
fato de que oferecem inúmeras vantagens quando comparados aos sistemas convencionais de adição de aditivos químicos, tais como: a) maior 
eficácia na inserção, com liberação progressiva e controlada do aditivo a partir da degradação da matriz; b) diminuição significativa da toxicidade 
devido ao controle do tempo ótimo de permanência do aditivo no meio; c) administração segura (sem reações com outras substâncias presentes no 
fluido) e conveniente (menor número de injeções do aditivo); d) direcionamento a alvos específicos sem afetar outras espécies ativas; e) maior 
flexibilidade na incorporação de aditivos, pois tanto o tipo hidrofílico como lipofílico podem ser incorporados; (f) redução do número de 
intervenções na produção de petróleo. O objetivo desse trabalho consiste em incorporar aditivo químico usado na indústria de petróleo em 
matrizes poliméricas a base de poliácido lático. Para tanto, foi utilizado o poli(ácido lático) (PLA) de baixa massa molar como matriz encapsuladora. 
As micropartículas com e sem aditivo químico formam produzidas utilizando a técnica de emulsão-evaporação por solvente, a qual permite a 
obtenção de partículas de tamanho micro e nanométricos. Neste estudo foi avaliada a influência da concentração do agente emulsificante e do 
aditivo químico de petróleo na produção das microesferas, tendo sido produzido um total de 6 (seis) amostras. As micropartículas foram 
caracterizadas quanto ao tamanho e distribuição de tamanho, utilizando o analisador de tamanho de partículas MasterSize, quanto à morfologia 
através de análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e quanto à eficiência de encapsulamento do aditivo na matriz polimérica. Os 
resultados mostram que, em geral, as partículas apresentaram tamanhos nanométricos e uma morfologia esférica. A eficiência de encapsulamento 
do aditivo nas micropartículas contendo o aditivo químico inibidor de deposição de asfaltenos ficou abaixo dos 50% de eficiência. 

773 
Avaliação de nanoemulsões na quebra de emulsões formadas em petróleo 
DIANA DALZANNI 
CLAUDIA REGINA ELIAS MANSUR /   PRISCILA FRIAS DE OLIVEIRA 

Resumo 

A formação de emulsões estáveis água-petróleo é um dos maiores problemas encontrado na indústria de petróleo 1. A estabilidade destas 
emulsões se deve à presença de tensoativos naturais como os asfaltenos, resinas e ácidos e bases orgânicas 2. Porém, os agregados de asfaltenos 
são conhecidos como a principal espécie responsável pela estabilização das emulsões, devido ao seu caracter lipofílico dominante. Produtos 
químicos à base de polímeros (desemulsificantes), podem ser usados na quebra destas emulsões 3. Com o desenvolvimento da nanotecnologia, as 
nanoemulsões estão cada vez mais proporcionando novas descobertas em diversos campos de estudos, visto que as propriedades aplicáveis às 
nanoemulsões são potencializadas devido às suas propriedades de baixa tensão interfacial, grande área interfacial e estabilidade cinética 
decorrente do diminuto tamanho das suas gotas dispersas. O objetivo deste estudo foi obter nanoemulsões óleo/água estabilizadas por um 
tensoativo polimérico e observar suas eficiências na quebra de emulsões formadas em petróleo. A fase aquosa foi composta por um tensoativo à 
base de poli(óxido de etileno) solubilizado em água destilada e deionizada e o Solbrax (um solvente extraído do petróleo) foi utilizado com fase 
oleosa. As nanoemulsões foram preparadas em um homogeneizador de alta pressão (HAP), empregando a pressão de 15000 psi e em 3 ciclos de 
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processamento. A caracterização destes sistemas foi realizada em analisador de tamanho de partículas (Zetasizer Nano ZS). A estabilidade das 
nanoemulsões foi obtida pelo monitoramento do tamanho das partículas em função do tempo. Para a avaliação da eficiência na quebra de 
emulsões de petróleo, 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). A amostra de petróleo foi doada pelo CENPES/PETROBRAS, com a seguinte composição: oAPI = 29, teor de resinas = 15% e teor 
de asfalteno = 1%. A avaliação da eficiência da separação gravitacional das emulsões de petróleo foi obtida usando Bottle Test 3 na temperatura de 
35°C. Como resultado pode-se observar que as nanoemulsões apresentaram tamanho de gota em escala nanométrica e estabilidade de no mínimo 
1 semana. Estas mostraram ser uma boa alternativa na quebra de emulsões de petróleo, visto que eficiência acima de 90% foi obtida para as 
emulsões formadas no petróleo. 

795 
Aplicação de amido parcialmente hidrofobizado como aditivo polimérico em fluidos de perfuração de base parafínica 
VANESSA DE FREITAS GILLA DA SILVA 
FERNANDA TRINDADE GONZALEZ DIAS /   ELIZABETE FERNANDES LUCAS 

Resumo 

  Os fluidos desempenham um papel fundamental na perfuração de um poço de petróleo. Dentre as suas várias funções, destacam-se a 
consolidação da formação geológica e o controle do influxo de fase líquida do fluido, conhecida como filtrado, para o interior da matriz rochosa. A 
presença de filtrado em zonas produtoras de óleo e gás pode provocar o significativo decréscimo das permeabilidades relativas dos fluidos do 
reservatório e, conseqüentemente, da produtividade do poço. O presente trabalho se propôs em investigar o potencial de utilização de amidos 
hidrofobicamente modificados como aditivos redutores de filtrado em fluidos de perfuração de poços de petróleo a base de emulsão inversa (A/O). 
O amido foi modificado quimicamente por meio da reação de transesterificação com os ésteres vinílicos dos ácidos láurico (C-12) e esteárico (C-18) 
na presença de um catalisador básico. Dois tipos de estruturas, com graus de substituição (GS) diferentes, foram sintetizados para cada agente 
acilante empregado na modificação. Os fluidos de perfuração a base de salmoura/n-parafina foram preparados em triplicata a partir de uma 
formulação padrão, fornecida pelo setor de fluidos de perfuração de uma empresa nacional. Foram empregadas uma razão óleo/água de 65/35 
(v/v) e uma concentração de aditivo redutor de filtrado de 5 lb/bbl. Os fluidos formulados foram submetidos a um processo de envelhecimento 
dinâmico a 60 rpm, por 16 hs a ~ 200 ºF. O comportamento dos fluidos envelhecidos foi investigado por meio dos ensaios físico-químicos de 
estabilidade elétrica, reologia e filtração a alta temperatura e alta pressão, recomendados pelo American Petroleum Institute (API). Além das 
formulações desenvolvidas a partir dos aditivos sintetizados, foram investigados também fluidos preparados com o amido nativo e com um 
controlador de filtrado comercial. Todas as formulações testadas apresentaram limites aceitáveis de viscosidade plástica e de limite de escoamento, 
de acordo com as especificações recomendadas pela norma API para fluidos sintéticos. Os valores encontrados para as propriedades gel inicial e gel 
final indicaram que os fluidos testados não possuem tendência a formar gel progressivo. Todos os sistemas estudados apresentaram 
comportamento Binghamiano em curvas de fluxo tensão versus taxa de cisalhamento. Os resultados de estabilidade elétrica revelaram que as 
emulsões inversas características dos fluidos investigados apresentaram grande homogeneidade. As formulações desenvolvidas com os aditivos 
sintetizados exibiram valores de volume de filtrado bem próximos àqueles obtidos para os fluidos produzidos com o aditivo comercial. Os filtrados 
coletados de todos os fluidos testados mostraram-se límpidos e constituídos apenas de fase orgânica. Pode-se concluir que o emprego de aditivos a 
base de amidos modificados em fluidos de perfuração não-aquosos consiste em um grande avanço sob o ponto de vista ecológico, por se tratar de 
materiais provenientes de fonte biodegradável. 
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3797 
Resina alquídica baseada em glicerina e anidrido maleico carregada com lignina útil para a sorção de petróleo 
VITOR DA SILVA MARINHO 
FERNANDO GOMES DE SOUZA JR /   RAPHAEL MARIA DIAS DA COSTA / ROMULO SALES DO NASCIMENTO / EDSON RODRIGO FERNANDES DOS 
SANTOS / WELINGTON FERREIRA CHAGAS 

Resumo 

  Não foram poucos os casos de derramamento de petróleo que se tornaram ameaça à natureza e ao ecossistema em diversos locais do mundo. 
Atualmente, com a descoberta da camada pré-sal e sua exploração pela Petrobras, é ainda maior o risco destes acidentes ocorrerem em águas 
brasileiras. O crescimento da produção de biodiesel tem gerado um grande excedente de glicerina, originando um enorme problema ambiental. 
Neste mesmo contexto, a produção de celulose e de papel também gera problemas ambientais como os odores característicos das mercaptanas 
formadas durante a remoção da lignina pelo processo Kraft e o baixo consumo do licor, subproduto do processo. Assim, a crescente produção de 
celulose e destino restrito para a lignina produzida, pode colocar empresas produtoras de celulose como inimigas do meio ambiente. Por outro 
lado, se devidamente utilizados, esses subprodutos podem ajudar a causa ambiental, sendo úteis para o preparo de materiais absorvedores de 
petróleo. O presente projeto pretende contribuir com o combate aos derramamentos por meio da produção de nanocompósitos capazes de 
absorver o óleo derramado no mar, ou nas vizinhanças de tanques de armazenamento, minimizando os impactos ambientais. A síntese da resina 
envolve o uso da glicerina, da lignina e do anidrido maleico, com temperatura ajustada em 210-230°C, sob agitação mecânica durante 40 minutos. 
Após esse tempo, o produto sólido foi macerado. Resultados preliminares mostraram 75% de rendimento no preparo da resina. Este sólido 
apresentou temperatura de fusão superior a 320°C. Testes de remoção do petróleo mostram que cada grama da resina foi capaz de remover cerca 
de três gramas de petróleo. Novas pesquisas serão feitas buscando aumentar a capacidade de remoção dessas resinas, aumentando seu potencial 
de minimizar impactos ambientais. 

2765 

Desenvolvimento de Sensor Magnético Para Detecção e Dimensionamento de Acúmulos de Parafina em Paredes de 
Tubos. 
JOÃO VICENTE GONÇALVES ROCHA 
JOAO MARCOS ALCOFORADO REBELLO 

Resumo 

Sensores magnéticos são amplamente usados em aplicações que envolvam materiais ferromagnéticos[1,2,]. Técnicas já consolidadas como a 
MFL(Magnetic Flux Leakage) conseguem avaliar a perda de metal em superfícies de aço carbono de forma indireta, através das linhas de campo 
magnético que fogem da superfície magneticamente saturada. Existem sensores que operam com respostas magnéticas longe da região de 
saturação, considerando igual estimulo magnetostático, eis o caso do sensor ICS [3]. No presente trabalho visamos a customização de um sensor de 
resposta magnética direta para determinar a proximidade do mesmo à parede do duto, este tipo de dimensionamento é útil no caso de precisar 
dimensionar revestimentos de matérias não ferrosos, como a parafina. 
O presente trabalho tem por objetivo desenvolver um sensor específico, para detectar e dimensionar espessuras de revestimentos não metálicos. O 
principio básico de operação consiste em criar um campo magnético constante próximo da parede interna do duto, usando um magneto 
permanente. As linhas de campo são mesuradas por um sensor Hall, localizado entre o magneto e a parede interna do duto. A presença do 
revestimento diminui a densidade de fluxo detectado pelo sensor Hall. 
Os resultados obtidos indicam a viabilidade da construção de um novo sensor magnético de proximidade. Estes resultados são extremamente 
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importantes para a definição do ensaio não destrutivo, pois aperfeiçoam a capacidade de dimensionamento da ferramenta. Em nosso estudo, 
foram feitos cálculos em elementos finitos bidimensionais usando FEMM [4] e tridimensionais utilizando o OPERA-3D[5], além de testes práticos 
com um protótipo construído para tal finalidade. 
[1] BRUNO, A. C., CAMERINI, C., Ensaios Magnéticos Não Destrutivos Aplicados à Indústria do Petróleo, artigo publicado em PUC CIÊNCIA, Revista de 
divulgação científica da PUCRio, 
1999. 
[2] BULLARD, S. J., COVINO, B. S., RUSSELL, J. H., HOLCOMB, G. R., CRAMER, S. D., ZIOMEKMOROZ,M. Electrochemical Noise Sensors for Detection of 
Localized and General Corrosion of Natural Gas Transmission Pipelines. Albany Research Center, Final Report, 2002. 
[3] Gloria, N.B.S, Areiza,M.C.L., Miranda I.V.J. and Rebello J.M.A. Development of a magnetic sensor for detection and sizing of internal pipeline 
corrosion defects. NDT&E International. Vol 42 pp 669-677, 2009. 
[4] http://www.femm.info/wiki/HomePage 
[5] http://www.cobham.com/about-cobham/aerospace-and-security/about-us/antenna-systems/kidlington/products/opera-3d.aspx 

699 
Processo de Separação de Nitrogênio de Correntes de Gás Natural Associada à Conversão em Amônia 
IURI SOTER VIANA SEGTOVICH 
FREDERICO WANDERLEY TAVARES /   AMARO GOMES BARRETO JUNIOR 

Resumo 

O gás natural, composto principalmente por Metano, Etano e Propano é utilizado principalmente na combustão para geração calor e/ou energia 
elétrica, e na reforma a vapor para geração de gás de síntese. Sua utilização apresenta vantagens em relação à de frações do petróleo, como a 
produção reduzida de resíduos. Ao ser extraído pode vir misturado à água, gás carbônico, monóxido de carbono, gás nitrogênio e compostos de 
enxofre; esses são usualmente chamados de contaminantes e devem ser separados, pois podem trazer problemas dependendo do processo a que o 
gás natural for ser aplicado, como envenenamento de catalisador, corrosão ou geração de compostos poluentes. 
A província de Urucu é responsável pela terceira maior produção nacional de gás e óleo, com produção média de gás natural de 11 milhões de 
metros cúbicos por dia [1]. O gás natural extraído de Urucu não é totalmente aproveitado, pois é de baixa qualidade devido à especificação até 15% 
em mol de gás nitrogênio misturado [1, 2]. A presença de quantidades elevadas de gás nitrogênio misturada ao gás natural é prejudicial, pois atua 
como diluente do gás de hidrocarbonetos, proporcionando reduzido calor de combustão por massa de mistura, portanto menor valor comercial; 
além de o nitrogênio ser transformado em óxidos de nitrogênio, que acidificam a chuva e são responsáveis pelo smog fotoquímico. 
Dentre as tecnologias para remoção de nitrogênio do gás natural, a destilação criogênica apresenta a limitação do elevado custo referente à 
manutenção da baixa temperatura em que a separação é realizada. A separação por adsorção PSA (pressure switch adsorption) apresenta a 
limitação do desconhecimento de matérias com alta seletividade ao nitrogênio [1 e 2]. 
Neste trabalho será estudada uma alternativa que consistirá na remoção preliminar de água, seguida da transformação do gás nitrogênio em 
amônia, que poderá, em seguida, ser separada mais facilmente do gás natural. Será feito um mapeamento tecnológico em relação a essa conversão 
e à separação da amônia, e então a tecnologia escolhida será avaliada por meio de simulação numérica em um simulador de processos (UNISIM). 

1236 Preparação de poli(ácido lático) pela técnica de estado sólido empregando um iniciador biocompatível 
DANIELLE BONILHA DE ABREU TALINA MARTINS 
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ALEXANDRE CARNEIRO SILVINO 

Resumo 

O poli(ácido lático) (PLA) é um poliester alifático biodegradável obtido a partir de fontes renováveis que tem despertado bastante interesse nos 
últimos anos. Além da biodegradabilidade o PLA ainda é biocompatível, sendo um dos polímeros aprovados pela FDA (agência americana de 
controle de alimentos e medicamentos) para uso no corpo humano. Entretanto, o poli(ácido lático) é geralmente preparado com catalisadores de 
estanho e muitos autores alegam que o uso de polímeros contendo este metal pode levar a efeitos nocivos ao organismo, especialmente naqueles 
casos em que o polímero é usado para a confecção de dispositivos médicos de administração contínua. Neste trabalho amostras de poli(ácido 
lático) foram preparadas pela técnica de estado sólido utilizando-se um iniciador biocompatível, o estearato de magnésio. As reações foram 
conduzidas em duas etapas: a primeira foi a formação do pré-polímero de baixa massa molar a 180 oC seguida de polimerização complementar em 
temperatura de 100 oC por 48 horas. Em todas as concentrações de iniciador investigadas (1;100, 1:500, 1:1000 e 1:5000) observou-se o consumo 
do monômero residual com rendimentos chegando a 78 % com crescimento concomitante da massa molar dos polímeros finais quando 
comparados aos pré-polímeros da primeira etapa. O crescimento de massa molar mais significativo foi verificado na razão iniciador/monômero 
igual a 1:5000, onde a massa molar variou de 600 g/mol na etapa inicial para 5700 g/mol no produto final. A caracterização pela difração de raios X 
também indicou o aumento da cristalinidade através dos picos intensos em 15,1; 17,1; 19,4 e 22,7 graus nos difratogramas. A desconvolução dos 
difratogramas permitiu calcular o grau de cristalinidade das amostras que variaram de 9,5 até 27, 1 % dentro das concentrações de estearato de 
Mg(II) estudadas. As amostras obtidas demonstraram também melhor aspecto visual quando comparadas com os produtos obtidos por reações em 
massa com o mesmo iniciador e à mesma temperatura, indicando a baixa ocorrência de reações de degradação térmica. 

1052 
Correlação entre o Índice de Acidez e GPC para determinação da Massa molar de PLGA 
VITOR CORRÊA DA COSTA /   GABRIELLA SILVA FRANCISCO PEREIRA 
EDSON RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS / FERNANDO GOMES DE SOUZA JR 

Resumo 

Devido à sua biocompatibilidade e atoxicidade, as aplicações clínicas do PLGA têm aumentado expressivamente nos últimos anos, em especial no 
campo da ortopedia como dispositivos para fixação de fraturas na região craniomaxilofacial, suporte para crescimento celular e dispositivo para 
liberação controlada de medicamentos. Além destas aplicações o PLGA, em especial na forma de membranas, também tem indicação na 
regeneração guiada de tecido [1]. 
A copolimerização do PLGA pode ser realizada basicamente por dois caminhos:policondensação do ácido láctico e do ácido glicólico, obtendo-se 
copolímero de baixa massa molar [2] e Ppolimerização via abertura dos dímeros cíclicos do ácido láctico e do ácido glicólico, resultando em 
copolímeros de alta massa molar, e consequentemente melhores propriedades mecânicas[3]. 
O Índice de Acidez é a quantidade necessária, em mg, de KOH necessária para neutralizar 1g de amostra. Esta determinação permite avaliar o 
estado de conservação de substâncias gordurosas, pois com o passar do tempo pode ocorrer hidrólise, resultando o aparecimento de ácidos graxos 
livres. Um óleo ou gordura bem conservados devem apresentar uma baixa acidez [4, 5]. 
A técnica de Cromatografia de Permeação em Gel e extremamente poderosa para fracionamento de um polímero e sua distribuição de massa 
molecular. Em essência técnica consiste na separação molecular com base no tamanho efetivo das molécula sem solução, conseguida através da 
injeção de uma solução de polímero numa corrente continua de solvente que passa através de colunas com perolas porosas, de modo que as 
moléculas menores penetram mais nas partículas, permanecendo mais tempo na coluna do que as moléculas maiores. 
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A correlação entre os valores de índice de acidez e os dados de análise de GPC, forneceram uma correlação de R² de 0,9897 e equação de linha de 
tendência igual a y = 3123.1x-0.423 . Os dados mostram que mesmo em massas molares muito baixas (95 - 1190 Da) a correlação é possível. 
Agradecimentos: Os autores agradecem à CAPES-Nanobiotec; à FAPERJ e ao CNPq pelos auxílios e bolsas. 

2034 
Uso de bioemulsificantes em emulsões cosméticas: desenvolvimento e avaliação da estabilidade física 
NAÍRA MENEZES RAMOS 
GIZELE CARDOSO FONTES /   MARCELLE ALVES FARIAS /   PRISCILLA FILOMENA FONSECA AMARAL /   MARIA ALICE ZARUR COELHO 

Resumo 

Emulsão é um sistema termodinamicamente instável resultante da mistura de dois líquidos imiscíveis entre si e uma terceira fase contendo agente 
emulsificante. São muito utilizadas em cosmético, para aplicação tópica, assim como em preparações farmacêuticas administradas por diferentes 
vias de administração. As emulsões cosméticas e farmacêuticas são sistemas complexos e polidispersos, contendo diferentes tenso-ativos de 
natureza química diversa. A formação de filmes interfaciais estáveis, pela presença de surfactantes, pode ser considerada como o fator mais 
importante na estabilidade da emulsão. Atualmente, nos países industrializados, 75% dos surfactantes consumidos são de origem petroquímica. 
Entretanto, existe uma tendência para a substituição dos surfactantes sintéticos pelos bioemulsificantes. Esta tendência é movida pela necessidade 
de produtos mais brandos. Os bioemulsificantes são moléculas anfipáticas com propriedades tenso-ativas produzidas por micro-organismos, 
apresentando um grande potencial para aplicações em produtos de higiene e cosméticos, devido a sua compatibilidade com a pele. Portanto, é de 
grande importância o estudo da utilização de bioemulsificantes, vislumbrando a aplicabilidade na área cosmética, sinalizando o aproveitamento de 
recursos naturais com desenvolvimento sustentável. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e avaliar a estabilidade física de emulsões O/A 
contendo bioemulsificante produzido por Yarrowia lipolytica e o raminolipídeo JBR 425, bioemulsificante comercializado pela empresa Jeneil 
Biosurfactant. Inicialmente, foram realizados planejamentos de experimentos a fim de otimizar as concentrações do bioemulsificante produzido por 
Y. lipolytica, o raminolipídeo JBR 425, span 80, álcool cetoestearilico e Laureth-23 na formulação. Como variáveis de resposta, foram utlizados o 
índice de emulsicação e a análise de pH. Como testes preliminares foram utilizados a centrifugação, o ciclo gela-degela e o estresse térmico. Para 
avaliar a estabilidade acelerada, as amostras foram submetidas a diferentes condições de estresse e analisadas a partir do valor de pH e índice de 
emulsificação. A formulação mais estável foi selecionada para avaliação dos mecanismos de envelhecimento de emulsões óleo-em-água por 
processamento digital de imagens, através do acompanhamento da distribuição do tamanho das micelas por 45 dias. Os resultados indicam que o 
bioemulsicante produzido por Y. lipolytica e o raminolipídeo JBR 425, podem ser usados como uma alternativa para os tradicionais surfactantes 
químicos. 
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2949 

Análise das tendências tecnológicas para a produção de astaxantina utilizando a base de dados de documentos de 
patentes Espacenet 
ISABELLA CRISTINA S DO NASCIMENTO /   LOUÍSE MARTINS MEDINA / MARIELE CAETANO DA SILVA 
CAMILA DE MORAIS LIMA / MARIA ANTONIETA PEIXOTO GIMENES COUTO 

Resumo 

Astaxantina (3,3'-dihidroxi-beta,beta-caroteno-4,4'-diona) é um pigmento carotenóide que confere uma coloração característica a alguns pássaros, 
crustáceos e salmonídeos. É crescente o interesse no seu uso, principalmente na área da saúde, devido ao seu forte caráter antioxidante e suas 
propriedades antitumorais. 
A produção pode ser por rota química, biotecnológica e extrativa. A rota química tem sido a mais utilizada comercialmente, mas a complexidade 
das reações e a não especificidade do catalisador levam à formação de subprodutos, onerando o processo de separação. A rota extrativa é mais 
simples, mas traz problemas ambientais, pois o crustáceo mais utilizado ('krill') integra a cadeia alimentar de vários seres marinhos e a sua pesca é 
uma ameaça de extinção para estes. A rota biotecnológica, empregando algas, bactérias e leveduras, tem atraído a atenção de vários grupos de 
pesquisa e empresas, face às vantagens desta rota, associadas ao conceito de tecnologia limpa. 
Neste trabalho, foi realizada uma análise das tendências tecnológicas para verificar os avanços sobre a produção de astaxantina. Empregou-se como 
ferramenta de busca de patentes as informações da base de dados Espacenet, no período de 1985 a 2010. Foram criados indicadores classificados 
como usos e produção de astaxantina. Os usos se referem a todos aqueles mencionados nas patentes, e a produção se refere à rota tecnológica de 
produção (química, biotecnológica e extrativa). 
A evolução do número de depósitos de patentes indica uma forte tendência de pesquisa nesta área. Na década de 80 foram 4 patentes; na década 
de 90, 104 patentes e, na década seguinte, 264 patentes, e no ano de 2010, foram 44 patentes. Verificou-se que as empresas são as maiores 
responsáveis por depósitos de patentes. Entre os países, o Japão apresentou o maior número de depósitos. Em relação à produção se destaca a 
rota biotecnológica utilizando os microrganismos Haematococcus pluvialis e Phaffia rhodozyma. Quantos aos usos o destaque foi para medicina 
terapêutica em diversos tratamentos, tais como uso como antioxidante, uma vez que a sua atividade antioxidante é cerca de 10 e 1000 vezes 
superior à do beta-caroteno e da vitamina E, respectivamente, além de proteção contra oxidação de ácidos graxos poliinsaturados essenciais, 
efeitos de radiações UV, atividade pró-vitamina A e aumento de resposta imune. 

2956 

Análise das tendências tecnológicas para a produção de astaxantina utizando a base de dados de artigos científicos 
Sciencedirect 
LOUÍSE MARTINS MEDINA /   ISABELLA CRISTINA S DO NASCIMENTO / MARIELE CAETANO DA SILVA 
CAMILA DE MORAIS LIMA /   MARIA ANTONIETA PEIXOTO GIMENES COUTO 

Resumo 

Astaxantina (3,3'-dihidroxi-beta,beta-caroteno-4,4'-diona) é um pigmento carotenóide, que confere uma coloração característica a alguns pássaros, 
crustáceos e salmonídeos. Tem havido um crescente interesse no uso de astaxantina na avicultura e piscicultura, uma vez que este pigmento não é 
sintetizado por animais, devendo ser adicionado nas rações, de forma a se obter uma coloração atraente para os consumidores. Além disso, a 
astaxantina é um poderoso antioxidante e tem propriedades antitumorais, o que aumenta seu potencial de utilização na área da saúde. 
A astaxantina pode ser produzida por rota química, biotecnológica ou por extração de crustáceos. A rota química tem sido a mais utilizada para a 
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produção comercial de astaxantina, porém a rota biotecnológica, empregando algas ou leveduras, tem sido cada vez mais estudada, em detrimento 
dos processos de extração. 
O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise das tendências tecnológicas para verificar o que mais tem sido estudado e desenvolvido sobre a 
produção de astaxantina, utilizando como ferramenta as informações tecnológicas disponíveis em artigos publicados no mundo. Para isso, foi 
utilizada a base de dado on line Sciencedirect (www.sciencedirect.com) para a busca de publicações científicas, abrangendo o período de 1985 a 
2010. 
Verificou-se um perfil crescente do número de documentos, destacando-se aqueles relacionados à "Produção biotecnológica", utilizando-se os 
microrganismos Haematococcus pluvialis e Phaffia rhodozyma e aos "Usos" com destaque para piscicultura e medicina terapêutica. Foi verificado 
também um grande número de estudos sobre a caracterização de astaxantina, procurando entender melhor o metabolismo desse pigmento e a 
importância da quantificação em peixes no padrão de qualidade. O Japão foi o país que mais se destacou na publicação de artigos, seguido da 
Noruega. 

2996 
Avaliação da Influência da Aeração e Concentração do Substrato Xilose no Crescimento da Levedura Phaffia rhodozyma. 
LOUÍSE MARTINS MEDINA /   ISABELLA CRISTINA S DO NASCIMENTO / MARIELE CAETANO DA SILVA /   MICHELLY DOS SANTOS CAMPOS DE LIMA 
CAMILA DE MORAIS LIMA / MARIA ANTONIETA PEIXOTO GIMENES COUTO 

Resumo 

A astaxantina é um pigmento carotenóide oxigenado, que confere coloração rosa-avermelhada de alguns peixes, crustáceos, salmonídeos, aves e 
microorganismos. Seu uso é crescente na avicultura e piscicultura, uma vez que este pigmento não é sintetizado por animais, devendo ser 
adicionado em suas rações. (Fang & Cheng, 1993; Ramiréz et al., 2001). 
Esse pigmento possui alta atividade antioxidante, atuando na redução doenças onde os radicais livres são os atores principais. É grande o seu uso 
como alimento funcional e suplemento farmacêutico. Por ser a síntese química da astaxantina complexa e de alto custo, devido à presença de 
centros quirais na sua estrutura molecular, existe a necessidade de buscar alternativas mais baratas de produção, como a produção microbiológica. 
Na produção biotecnológica, a qual tem atraído grande atenção, a produção desse carotenóide pode ser feita através do emprego de algas, 
bactérias e leveduras, sendo a levedura mais promissora para a bioprodução de astaxantina a Phaffia rhodozyma (ou Xanthophyllomyces 
dendrorhous) (Parajó et al., 1996, Johnson e An, 1991). Isto é devido ao fato de que as leveduras do gênero Phaffia crescerem em uma grande 
variedade de fontes de carbono, como glicose, celobiose, maltose, sacarose, lactose, xilose, arabinose e glicerol (Cruz & Parajó, 1997; Parajó et al., 
1998). Alguns desses açúcares podem ser obtidos através da hidrólise da fração hemicelulósica de resíduos lignocelulósicos, como, por exemplo, 
bagaço de cana, resíduos da indústria de milho e das madeireiras, entre outros. (Fontana et al.,1996). No Brasil, o bagaço de cana-de-açúcar é uma 
das opções mais atraentes, por se tratar de um resíduo gerado em elevadas quantidades pela Indústria Sucroalcooleira, com um excedente 
estimado em 15 milhões de toneladas. 
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar o crescimento da P. rhodozyma (cepa CBS5905), Utilizando glicose e xilose como substratos, de 
forma a agregar valor à xilose, proveniente da hidrólise ácida do bagaço de cana de açúcar que é um resíduo da produção de bioetanol. 
A avaliação do crescimento da levedura P. rhodozyma foi realizada em meio com concentração de peptona 0,5g/L, extrato de levedura 0,5g/L e 
substrato(glicose e xilose) 20, 30 e 40g/L. Os inóculos foram mantidos sob agitação em incubadora a 150 e 200rpm e 20°C correspondente a 
temperatura de plena atividade da levedura P. rhodozyma, durante 120h, retirando amostra a cada 24h. O crescimento da levedura P. rhodozyma, 
quantificado pelo método do peso seco, apresentou inibição pelo substrato xilose na concentração de 40 g/L na agitação de 150 rpm o que não 
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ocorreu na agitação de 200 rpm. Os resultados obtidos indicam que há relação entre a velocidade de agitação e o crescimento celular e a produção 
de carotenóides. 

2319 
Obtenção e caracterização de lipossomas de lecitina de soja unilamelares pequenos contendo insulina. 
MAYARA LOPES DA SILVA BELORIO 
HELEN CONCEICAO FERRAZ /   FERNANDA FUMANELI GOES TELLES 

Resumo 

Vesículas microscópicas têm sido desenvolvidas para veicular substâncias ativas, permitindo sua liberação e ação no sítio desejado. Dentre estas, 
incluem-se os lipossomas, que são estruturas esféricas, constituídas de uma ou várias bicamadas de fosfolipídios capazes de encapsular uma fase 
aquosa em seu interior, sendo, por isso, indicados para liberação de fármacos hidrossolúveis. Muitos estudos vêm sendo realizados com o objetivo 
de avaliar a estabilidade dessas partículas de forma a otimizar seu uso no armazenamento e na liberação de drogas, como antígenos e 
imunoreguladores. 
Portanto, o objetivo principal deste trabalho foi analisar a obtenção de lipossomas de lecitina de soja, estabilizados com colesterol e contendo o 
fármaco insulina. A primeira etapa na obtenção de lipossomas consistiu na solubilização da lecitina e do colesterol em clorofórmio. Foram 
investigadas diferentes composições de lipossomas. Em seguida, o solvente foi evaporado, produzindo um filme lipídico, o qual foi novamente 
suspenso com uma solução de insulina em tampão acetato de sódio 0,1 pH 5,5 sob agitação tipo vortex para desprendimento do mesmo. Para a 
obtenção das nanopartículas de lipossomas, utilizou-se ultrassom na potência de 10W. Análises no espectrofotômetro foram realizadas nas 
amostras em diferentes tempos de sonicação para monitorar a formação das vesículas. Foi determinado o tamanho das partículas obtidas 
empregando analisador de partículas (Horiba). A eficiência de encapsulação da insulina foi feita após separação do sobrenadante. Efetuando- se 
uma comparação entre o método de Bradford para dosagem de proteínas e o método empregando a absorção em 410 nm de uma solução da 
proteína em água/etanol. 
A partir dos resultados obtidos, conclui-se que há formação dos lipossomas em aproximadamente 5 minutos de sonição para todas as condições 
investigadas. A análise do tamanho da partícula foi realizada para caracterizar os lipossomas formados, obtendo-se um valor de (79,2 ± 35,6) nm. O 
método de análise por absorção em 410 nm se mostrou mais adequado, comparado com o de Bradford, para determinação da eficiência de 
encapsulamento, a qual está sendo determinada. 

2938 
Atividade e Propriedades da Enzima PHB-Depolimerase Produzida pela Pseudomonas Stutzeri 
LARISSA COUTO PROENCA RIBEIRO 
TITO LIVIO MOITINHO ALVES 

Resumo 

Polihidroxibutirato é um polímero intracelular produzido por diversos microorganismos como material estoque de carbono e energia. Suas 
características físicas e químicas são de grande interesse no mercado, uma vez que esse polímero é utilizado na indústria do plástico. Uma de suas 
grandes vantagens em relação aos plásticos convencionais é a sua biodegradabilidade. Estudos sobre enzimas que acelerem a degradação esse 
composto têm sido realizados. 
Verificou-se, então, que variados microorganismos isolados do ambiente são capazes de usar PHB como fonte de nutrientes, mais especificamente 
fonte de carbono, o que implica a presença da PHB depolimerase no metabolismo desses microorganismos. 
A Pseudomonas Stutzeri é uma bactéria desnitrificante, gram negativa e anaeróbica facultativa em presença de nitratos. Há indícios de que essa 
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bactéria possua a PHB depolimeras, segundo a literatura [1]. 
O presente trabalho objetivou o estudo das propriedades da enzima PHB depolimerase produzida pela bactéria Pseudomonas Stutzeri, passando 
por estudo de cinética da bactéria, identificação e purificação da enzima e, por fim, sua atividade enzimática. 
Até o presente momento foi realizado estudo de cinética dessa bactéria em meio rico em nutrientes e em meio seletivo com diferentes fontes de 
carbono . Mediu-se o crescimento da bactéria por meio de leitura de absorbância em espectrofotômetro no comprimento de onda de 600 nm. 
Verificou-se que quando grânulos de PHB foram utilizados como fonte de carbono a bactéria não foi capaz de crescer como o esperado. Portanto 
estão sendo estudadas alternativas para contornar esse problema. 
Ainda não é possível afirmar que a bactéria Pseudomonas Stutzeri é capaz de degradar o polímero de interesse, o PHB, e por isso, o trabalho 
encontra-se em processo de conclusão. 
Referências 
[1] Uefuji, M., Enzymatic degradation of poly[(R)-3hydroxibutyrate]: secretion and properties of PHB depolymerase from Pseudomonas Stutzeri, 
Polymer degradation and stability,1997, 58, 275-281. 

2718 
Efeito dos principais parâmetros na extração dos lipídeos da microalga Chlorella sp. visando a produção de biodiesel 
LUCIANA REIS / SEARITHA COUTO / RODRIGO TACKAERT 
DONATO ALEXANDRE GOMES ARANDA / CAROLINA VIEIRA VIÊGAS / RENATA DE SOUSA CANDIDO / SUELY PEREIRA FREITAS 

Resumo 

A demanda por novas fontes de combustíveis vem crescendo nos últimos anos priorizando matérias-primas com menores impactos ambientais. A 
produção de microalgas é um dos destaques considerando que estas se multiplicam com facilidade, tem uma produção não sazonal, além de um 
alto teor de lipídeos (15-85%) quando comparada as outras oleaginosas convencionais. Além disso, em termos de impacto ambiental, as microalgas 
são fixadoras de CO2 e não competem com o uso de terras para a agricultura. Pelas razões enumeradas, as microalgas apresentam diversas 
vantagens como possível fonte de biocombustível de 3º geração. A produção de biodiesel a partir destas fontes envolve, em geral, a extração dos 
lipídeos seguido do processo de transesterificação e vem sendo adaptado a partir de diferentes métodos clássicos de extração de óleos. A extração 
dos lipídeos das microalgas é uma etapa importante para o processo global de produção de biodiesel. Este trabalho teve como objetivo avaliar o 
uso do etanol como solvente extrator dos lipídeos da Chlorella sp. As extrações foram realizadas em shaker e por agitação magnética. Para a 
extração dos lipídeos em cada um dos métodos foram analisadas, a partir de um planejamento fatorial composto central, três variáveis 
independentes: relação carga:solvente (g/ml) (1:3, 1:6, 1:9), temperatura (50°C, 60°C, 70°C) e tempo de extração (2, 4, 6 horas) visando maximizar a 
massa de lipídeos recuperada. O solvente selecionado foi o etanol, visto que este é oriundo de fonte renovável e pode ser utilizado 
simultaneamente para a reação de transesterificação visando à produção de biodiesel. Adicionalmente, o Brasil apresenta auto-suficiência na 
produção de etanol. Após cada extração, o material foi filtrado a vácuo através de papel filtro de modo a separar a fase lipídica da torta resultante 
da biomassa. O solvente foi evaporado em estufa a 80°C até peso constante. A massa de lipídeos extraída foi determinada por gravimetria e o 
rendimento do processo foi calculado com base na massa da microalga seca. 
Foram obtidos, os seguintes resultados 7,31 a 10,72 % e 7,73 a 11,37% de lipídeos respectivamente, para extração em shaker e agitação magnética. 
O etanol foi eficiente na extração dos compostos de interesse. Como esperado, quanto mais próximo da temperatura de ebulição do solvente maior 
o rendimento do processo. 
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1204 
Otimização da Resposta Voltamétrica de Biossensor Eletroquímico para Etanol 
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTANA /   ÉRICA FERREIRA SOUTHGATE 
NINOSKA BOJORGE /  ELIANA MOSSE ALHADEFF 

Resumo 

Biossensor para etanol com alta seletividade, sensibilidade e precisão se fazem necessário para detecção e quantificação de substâncias em 
diversos setores. Precisão e rapidez de medição de etanol são muito importantes na análise clínica e forense, a fim de analisar os fluidos do corpo 
humano, por exemplo, sangue, soro, saliva, urina, respiração e suor, entre outros. Na indústria de alimentos, de bebidas (cerveja, vinho e outras) e 
de biocombustível exigem-se métodos analíticos simples, rápidos e econômicos para o controle de processos de fermentação e da qualidade de 
seus produtos (PATEL et al., 2001), apresentando-se os biossensores como alternativa viável, pois são de fabricação barata e simples de operar. 
Neste estudo, as enzimas Horseradish peroxidase (Toyobo do Brasil, HRP) e álcool oxidase (Sigma, AOD) foram imobilizadas na superfície do 
eletrodo usando uma matriz com 6mg de grafite, 14mg de polianilina e epóxi. Durante a etapa de imobilização foi depositado na superfície do 
compósito uma solução contendo 2,5% (v/v) de glutaraldeído, 0,5% (v/v) de BSA e 97% (v/v) de solução enzimática contendo 1100µL de HRP e 15µL 
de AOD. O eletrodo foi deixado a 4°C por 24 hs (LIMA et. al., 2007). Visando a obtenção de voltamograma cíclico com características de 
reversibilidade foi efetuado um estudo da resposta variando a velocidade de varredura de 5 a 150 mV/s. Selecionada a velocidade de varredura 
adequada, voltamogramas cíclicos obtidos para soluções padrão de etanol foram (1,4, 2,8, 3,3, 5,4, 6,6, 7,8, 9,0, 10 % (v/v)), os valores das 
intensidades de corrente determinadas e obtida curva de calibração. 

1210 
Desenvolvimento de Biossensor para detecção de Peróxido de Hidrogênio 
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTANA /   ÉRICA FERREIRA SOUTHGATE 
ELIANA MOSSE ALHADEFF / NINOSKA BOJORGE 

Resumo 

Neste trabalho Horseradish peroxidase (Toyobo do Brasil, HRP) foi imobilizada por adsorção na superfície de compósito preparado à base de grafite 
e polianilina. Entre as várias metodologias existentes para imobilizar enzimas em superfície de eletrodos (ligação covalente, adsorção física, ligação 
cruzada, envolvimento em géis ou polímeros, deposição eletroquímica, adsorção eletrostática,...) a adsorção física foi utilizada para a retenção da 
HRP em superfície de eletrodo e a resposta do biossensor eletroquímico avaliada por voltametria cíclica. O peróxido de hidrogênio é um 
intermediário importante na determinação de substâncias como glicose, etanol, ácido ascórbico, uréia, etc.. Para a imobilização da HRP o eletrodo 
foi simplesmente imerso em uma solução enzimática contendo HRP com uma concentração de 0,0217mg/mL durante 8h e sob temperatura de 4ºC. 
Após esse período o eletrodo foi lavado com água destilada para retirar as moléculas não adsorvidas e evitar erros de reprodutibilidade nas 
análises. Os voltamogramas cíclicos obtidos para diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio não apresentaram os picos catódicos e 
anódicos característicos de uma reação de oxirredução reversível. Entretanto, na faixa de concentração de solução de peróxido de hidrogênio 
estudada (0,16 mM a 0,64 mM), os resultados mostram que o eletrodo é sensível a variação da concentração de peróxido de hidrogênio. Novos 
estudos serão realizados visando melhorar o sinal voltamétrico gerado para obtenção de curva de calibração. 
[1] Yamanaka, H., Marques, P.R.B.O., Biossensores baseados em processos de inibição, Química Nova, vol. 31, 7, 1791-1799, 2008. 

1197 
Metodologias de Imobilização Enzimática para Biossensor Eletroquímico para Etanol 
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTANA / ÉRICA FERREIRA SOUTHGATE 
ELIANA MOSSE ALHADEFF / NINOSKA BOJORGE 
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Resumo 

O objetivo desse trabalho é investigar duas metodologias de imobilização das enzimas Horseradish peroxidase (HRP) e Álcool oxidase (AOD) em 
uma matriz de grafite e polianilina de um biossensor para a detecção de etanol. Foram utilizadas as enzimas Horseradish peroxidase (Toyobo do 
Brasil, HRP) e Álcool oxidase (Sigma-Aldrich, AOD). Na incorporação enzimática, utilizaram-se soluções de glutaraldeido (Aldrich) a 2,5% (v/v), da 
proteína albumina 1mg/mL e de 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) 5%. Foi empregado tampão fosfato 0,1 mol/l (pH=7,0), KCL 0,1 mol/L e 
K4Fe(CN)6 1mmol/L em KCL 0,1mol/L. Todos os reagentes foram de grau analítico e recém preparadas em água destilada. As medidas voltamétricas 
foram realizadas com potenciostato AUTOLAB PGSTAT12 (Ecochemie), usando-se uma célula de 3 eletrodos com 20 ml de capacidade, eletrodo de 
referencia de Ag/AgCl, contra-eletrodo de platina e o eletrodo de trabalho constituído pelo biossensor sob estudo. Foram testadas duas 
metodologias de imobilização. Na primeira (eletrodo 1) foi preparada uma pasta misturando grafite com polianilina, HRP, AOD, glutaraldeído e 
aglutinante, após a secagem a 30°C foi adicionado epóxi e agente reticulador, construído o eletrodo e mantido a 30°C durante a noite.A segunda 
metodologia testada (eletrodo 2) consistiu na imobilização das enzimas HRP e AOD na superfície do eletrodo construído usando uma matriz com 
grafite, polianilina e epóxi. Durante a etapa de imobilização foi depositado na superfície do eletrodo uma solução contendo glutaraldeído, albumina 
de soro bovino e solução enzimática de HRP e de AOD. O eletrodo foi deixado a 4°C por 24hs (LIMA et. al., 2007). Para comparar a eficiência de 
imobilização das duas metodologias descritas foram feitos testes de voltametria cíclica utilizando solução de 1mM K4Fe(CN)6 em 0,1M KCl tendo 
tampão fosfato pH = 7,0 com solvente. No primeiro eletrodo foi usada velocidade de varredura de 100mV/s e no segundo 10mV/s por apresentar 
maior definição de picos. Os voltamogramas são apresentados na figura abaixo: Os testes de voltametria cíclica mostraram que a segunda 
metodologia de imobilização feita com a adição de glutaraldeído, BSA e as enzimas na superfície do eletrodo teve melhor resultado. 
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1213 
Produção de Bioetanol em Hidrolisado de Arroz com Leveduras Imobilizadas 
MARIELE CAETANO DA SILVA / BERNARDO ARAUJO DE LUCENA 
ELIANA MOSSE ALHADEFF 

Resumo 

Atualmente, o uso de resíduos da agroindústria é motivo de pesquisas visando agregar valor a uma matriz de baixo custo e a obtenção de moléculas 
base precursoras para a obtenção de estruturas químicas de maior peso molecular (building-blocks, commodities químicos secundários e 
intermediários) da cadeia produtiva industrial. O Hidrolisado enzimático de farinha de arroz foi utilizado no preparo de meio de fermentação para a 
obtenção de etanol, em processo batelada simples, com células de levedura Saccharomyces serevisiae imobilizadas em esferas de alginato de cálcio 
com diâmetro médio de 4,16 +- 0,20 mm. As fermentações foram conduzidas em fermentômetros de 500mL, contendo 200 mL de meio estéril 
(110ºC/15 min) e cerca de 100 mL de esferas, com agitação constante de 80 rpm a 30ºC, em meio contendo inicialmente 172,04 g açúcares 
redutores totais/L. O bioprocesso foi monitorado através da perda de massa ao longo de 4 horas de fermentação, experimentos sempre em 
duplicata. Visando a redução de custos com propagação de células e o do suporte utilizado na metodologia de imobilização destas, a batelada 
seqüencial foi estudada como alternativa de condução do bioprocesso e as variáveis de resposta, fator de rendimento de produto formado em 
relação ao substrato consumido (YP/S) e a produtividade em etanol (Pr), calculadas, sendo respectivamente 0,286 g/g e 12,2 g/L.h. 

1326 
Produção de Biossurfatante por Yarrowia lipolytica IMUFRJ 50678 a partir de Glicerol. 
DANDARA MARTINS COSTA MEDEIROS 
JAMILLE RIBEIRO COELHO DE LIMA / FRANCISCA PESSOA DE FRANCA 

Resumo 

A produção de biodiesel a partir de óleos e gorduras fornece como co-produto grande quantidade de glicerina bruta, também denominada como 
glicerina "loira" ou glicerina impura, sendo composta por, aproximadamente, 80% de glicerol. Com o intuito de diminuir essa grande quantidade, 
processos biotecnológicos vêm sendo desenvolvidos visando o aproveitamento desse co-produto. Esse trabalho iniciou-se realizando um 
planejamento experimental completo (27 sistemas) para a análise da tendência nas influências das variáveis sobre as respostas desejáveis. 
Os experimentos foram conduzidos em frascos cônicos com capacidade para 500mL contendo 100mL de meio mineral adicionado de diferentes 
concentrações de glicerol P.A. como única fonte de carbono e energia. Variaram alguns parâmetros: pH, concentração do substrato e concentração 
de inóculo. Em pH 6 nas diversas concentrações iniciais de inóculo e substrato, os índices de emulsificação para alguns sistemas testados, no 
período de 48h, apresentaram valores máximos superiores a 60%, sendo o micro-organismo, Yarrowia lipolytica IMUFRJ 50678, capaz de utilizar o 
glicerol como única fonte de carbono e energia. Na concentração inicial de glicerol de 30 g/L, pH 6 e concentração de inoculo de 20%, houve uma 
diminuição da tensão superficial de 40,16% e um E24 de 64,31%. Em relação ao consumo de glicerol, nesse mesmo intervalo de tempo, 
aproximadamente 70% do substrato foi consumido. 
Portanto, a levedura Yarrowia lipolytica IMUFRJ 50678 aparenta possuir a capacidade de sintetizar uma diversidade de compostos, como 
biossurfatantes, a partir do glicerol como substrato. 

2189 
Projeto preliminar de uma biorrefinaria a partir de biomassa 
DANIELA RAMOS GUIMARÃES DE FARIA 
FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA / CARLOS AUGUSTO GUIMARAES PERLINGEIRO 
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Resumo 

A diminuição de recursos petroquímicos para geração de energia e produtos químicos utilizados pela sociedade tem tornado necessária a busca por 
fontes alternativas de matérias-primas. A biomassa é uma solução promissora para a produção de combustíveis renováveis e produtos químicos 
verdes, sendo capaz de substituir os produtos derivados de petróleo, gás natural e carvão. O Brasil se encontra em uma posição privilegiada para a 
instalação de biorrefinarias, com aproveitamento integral do potencial das biomassas pelo fato de possuir a maior biodiversidade do planeta; 
possuir intensa radiação solar; água em abundancia; diversidade de clima e pioneirismo na produção de biocombustíveis em larga escala. 
O termo biorrefinaria compreende as instalações e os processos através dos quais as matérias-primas renováveis e seus resíduos são transformados 
em biocombustíveis, produtos químicos de alto valor agregado, além de energia e alimentos. Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o 
aproveitamento de biomassa para o projeto de uma biorrefinaria, partindo de quatro possíveis matérias-primas: soja, mamona, pinhão-manso e 
dendê. O biodiesel é o principal produto a ser obtido a partir das biomassas. 
O biodiesel é produzido a partir do óleo extraído de todas as quatro biomassas, através da reação de transesterificação. Além da aplicação para a 
geração de biodiesel, o óleo de mamona foi o que apresentou maiores aplicações, sendo que seus principais usos, em termos quantitativos, são na 
fabricação de tintas, vernizes, cosméticos e sabões; possuindo destaque ainda na produção de plásticos e fibras sintéticas, especialmente em fibras 
atóxicas e antialérgicas. O resíduo do processo de extração do óleo, a torta, também está associado à fabricação de diversos produtos. A torta de 
mamona é uma biomassa potencial para a geração de bioetanol, por possuir alto teor de proteínas e ser rica em amido. O bioetanol gerado a partir 
da torta de mamona pode ser integrado ao processo de produção de biodiesel ou ser utilizado como produto final da planta. 
Devido às diversas aplicações da biomassa de mamona e à maior possibilidade de integração do processo, com a produção de biodiesel e bioetanol; 
a mamona foi escolhida como matéria-prima da bioindústria a ser projetada. Desse modo, o presente estudo visa realizar o projeto preliminar de 
uma bioindústria a partir da biomassa de mamona, buscando construir sistemas integrados para a produção de compostos químicos e biodiesel. 
Assim, espera-se que o aproveitamento de coprodutos e de resíduos da integração dos processos de conversão da biomassa agregue valor às 
cadeias produtivas e reduza possíveis impactos ambientais da mesma.  
A partir do levantamento bibliográfico e da análise de processos existentes e propostos para o aproveitamento da biomassa, o estudo consistirá na 
identificação da gama de produtos que podem ser originados a partir da mamona; identificação das características da matéria-prima e da 
capacidade recomendada da planta; proposta de fluxogramas alternativos para a bioindústria almejada;  familiarização com ambientes 
computacionais para dimensionamento, simulação, avaliação econômica e análise de sensibilidade; e, por fim, execução do projeto preliminar da 
bioindústria. 
Referências Bibliográficas: 
- Lobo, Luiz Felipes Leão Franco. Cálculo das Propriedades Físico-Químicas das Principais Matérias-Primas e Produtos da Reação de Obtenção do 
Biodiesel. Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007.  
- Melo, Walber Carvalho. Produção de Bioetanol da Torta de Mamona (Ricinus communis L.) Obtida do Processo Biodiesel. Escola de Química, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2008. 
- Nogueira, Nathalia Silva. Análise Delphi e SWOT das Matérias-primas de Produção de Biodiesel: Soja, Mamona e Microalgas. Rio de Janeiro, 2010.  

2151 
Influência da Tiamina na Síntese de Ácido Cítrico por Yarrowia Lipolytica a Partir de Glicerol Como Fonte de Carbono 
RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA 
PRISCILLA FILOMENA FONSECA AMARAL / LUANA VIEIRA DA SILVA 
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Resumo 

  O ácido cítrico é utilizado em larga escala nas indústrias alimentícia como conservante, além de dar um sabor ácido na preparação de alimentos e 
na indústria farmacêutica e de cosméticos como acidificante, devido a sua baixa toxicidade, possuindo assim grande valor comercial. 
Industrialmente, pode ser obtido por meio do fungo Aspergillus niger através da fermentação da sacarose, mas devido à alta demanda por este 
ácido, outros métodos de fermentação estão em desenvolvimento. A levedura Yarrowia lipolytica pode produzir e secretar no meio de cultura, 
ácidos orgânicos como o cítrico, isocítrico, alfa-cetoglutárico e pirúvico, em condições limitantes de crescimento causadas por diferentes fatores de 
nutrição, tais como a fonte de nitrogênio, tiamina, fosfato ou sais de compostos minerais (PAPANIKOLAOU et al., 2002; FICKERS et al., 2005; 
RYMOWICZ et al., 2006). Em condições deficientes de nitrogênio, há a formação dos ácidos cítrico e isocítrico e se houver limitação da tiamina em 
meio de cultivo com pH baixo, há a formação principalmente dos ácidos alfa-cetoglutárico e pirúvico, uma vez que esta vitamina não é sintetizada 
por esta levedura (FICKERS et al., 2005). Portanto, este trabalho tem por objetivo o estudo da influência da tiamina na produção de ácido cítrico por 
Yarrowia lipolytica IMUFRJ 50682, utilizando glicerol oriundo da produção de biodiesel como fonte de carbono, pois sendo a tiamina um fator 
limitante de crescimento, pode alterar significativamente a quantidade final do ácido desejado. O processo de fermentação, que ainda será 
realizado e, portanto, não possui resultados prévios, será conduzido por fermentação submersa em shaker a 250 rpm e 28ºC e o meio de cultivo 
será preparado com 30 g/L de glicerol e 0,1 g/L de extrato de levedura em meio mineral tamponado constituído de KH2PO4: 12 g/L; 
Na2HPO4.7H2O: 22,66 g/L; MgSO4.7 H2O: 1,5 g/L; CaCl2.2 H2O: 0,2 g/L; FeCl3.6 H2O: 0,15 g/L; ZnSO4.7 H2O: 0,02 g/L; MnSO4.H2O: 0,06 g/L. 
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RENATA ANTOUN SIMAO 

Resumo 

Desta forma, torna-se necessário investigar o envelhecimento e suas conseqüências para a pavimentação e quais são os parâmetros a serem 
monitorados. 
Este trabalho tem por objetivo avaliar como a radiação ultravioleta (UV), compromete a morfologia superficial com o envelhecimento do CAP 30/45 
com a adição de 6% de parafina com dois tipos diferentes de cristalização. Dito de outra maneira, investigar como um mecanismo de cristalização 
pode ou não influenciar o comportamento do cimento asfaltico durante o envelhecimento. Para tanto serão feitas analises de ângulo de contato 
utilizando três líquidos de polaridades diferentes, a fim de verificar se há afinidade entre cada líquido e a superfície antes e depois do 
envelhecimento e medidas de AFM (microscopia de forca atômica), que consiste na observação da composição morfológica e distribuição das fases 
presentes antes e depois do envelhecimento. Para simular o envelhecimento do pavimento será utilizado um forno com três potencias diferentes: 
100,200 e 300 W/pol. Sabe-se que o envelhecimento da amostra esta relacionado com a taxa e a intensidade da radiação a que o asfalto esta sendo 
submetido. 

3482 
Envelhecimento natural e acelerado de mistura de pet/pc 
FUVIA FERNANDES DA CONCEIÇÃO 
LUIS CLAUDIO MENDES /   HOMERO MODESTO PIRES 

Resumo 

A investigação da manutenção das propriedades dos polímeros visando à aplicação em ambiente sujeito ao inteperismo natural é de grande 
importância na aplicação dos polímeros. Neste trabalho foi estudado o envelhecimento natural - atmosfera da Cidade do Rio de Janeiro - e 
acelerado - simulação em câmara de envelhecimento - da mistura reativa de poli(tereftalato de etileno) /policarbonato (PET/PC) 80/20 (m/m%). A 
mistura foi processada em extrusora co-rotatória, utilizando janela de processamento de 190-255°C, a 200 rpm. Corpos-de-prova do tipo haltere V 
foram injetados e sujeitos ao envelhecimento. O comportamento mecânico do material, antes e após o envelhecimento, foi observado através de 
análise de tensão-deformação. O módulo de elasticidade se mostrou praticamente inalterado para ambos os tipos de envelhecimento. As tensões 
na ruptura e no ponto de escoamento mostraram tendência de aumento. O alongamento no ponto de escoamento se mostrou inalterado enquanto 
o alongamento na ruptura apresentou tendência a diminuir. O efeito mais contundente na alteração das propriedades mecânicas foi observado na 
câmara de envelhecimento. 

2813 
Preparação de compósito de resina epóxi com liquido iônico e sílica comercial 
MARIA FERNANDA DA SILVA MATTOS MESQUITA 
BLUMA GUENTHER SOARES /   ADRIANA DOS ANJOS SILVA 

Resumo 

Os líquidos iônicos (LI) são sais que sofrem fusão aproximadamente à temperatura ambiente, e apresentam ampla aplicação devido à alta 
estabilidade térmica e química, e inflamabilidade com alta condutividade iônica. A combinação de LI com polímeros reticulados exibe várias 
propriedades interessantes que são úteis para aplicações químicas: suporte para reações orgânicas, remoção de metais entre outras. As resinas 
epóxi (ER) curadas são muito usadas na indústria devido à boa resistência à umidade, alta aderência em vários substratos e resistência química e à 
corrosão. No entanto, os sistemas epoxídicos são modificados visando melhorar as propriedades mecânicas e térmicas devido à ER ser quebradiça e 
apresentar baixa resistência a propagação de trincas. A adição de sílicas em matrizes termorrígidas mostra uma alternativa como agente de reforço. 
Neste caso, baixa concentração de partículas de sílica é suficiente para se obter boas propriedades, devido em parte à elevada área superficial e as 
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favoráveis interações interfaciais entre a ER e a superfície da sílica. As ERs formam estruturas estáveis com a incorporação de materiais inorgânicos 
ou orgânicos. A adição do LI no sistema epoxídico ajuda o processo de reticulação da ER, interferindo na morfologia e propriedades finais da matriz 
termorrígida. O foco desse trabalho é avaliar a incorporação do LI no sistema de ER reforçado com a sílica comercial (Aerosil). Inicialmente o LI 
bromo-undecanóico-trifenilfosfina (5 e 2,5% m/m) foi disperso na ER em banho de ultrassom. Em seguida, foi adicionada a sílica (2,5% m/m), a qual 
foi incorporada com o auxílio de agitação intensa e aquecimento. Os nanocompósitos foram curados com o endurecedor Jeffamine D230 
polieteramina. O comportamento reológico dos sistemas ER-LI-sílica foi avaliado sob taxa de cisalhamento contínua. As medidas de viscosidade 
mostraram que a dispersão da sílica pelo método utilizado apresentou maior viscosidade, com o aumento da composição do LI. Os misturadores de 
alto cisalhamento e o LI têm um efeito sobre as partículas de sílica, e permite que elas se dispersem bastante, gerando um aumento da viscosidade. 
Concluiu-se então que o LI contribui para uma morfologia que favorece o aumento da área superficial entre a ER e a sílica. Para estudar o efeito da 
introdução do LI nas propriedades viscoelásticas dos sistemas epoxídicos, utilizou-se a análise dinâmico mecânica. O sistema de maior composição 
do LI apresentou um módulo elástico ligeiramente maior em relação às demais. Com 2,5% m/m do LI é observado um módulo elástico similar ao da 
ER, que é interessante porque o sistema possui pequena quantidade de material inorgânico considerando a estequiometria entre a ER e o 
endurecedor. A adição da sílica diminuiu discretamente a temperatura de transição vítrea do sistema, o que pode ser atribuído à presença de 
volume livre em volta das partículas de sílica e ao tamanho da cadeia do endurecedor, o que aumenta a mobilidade das cadeias epoxídicas. 

3048 
Tratamento de fibras de vidro por plasma indutivo para uso em compósitos 
JOÃO GABRIEL GUIMARÃES DE FARIAS 
RENATA ANTOUN SIMAO 

Resumo 

Este trabalho visa analisar experimentalmente o emprego do tratamento superficial por plasma indutivo como uma alternativa ao tratamento de 
silanização comercialmente realizado sobre fibras de vidro utilizadas como fase de reforço em compósitos de matriz polimérica. Os compósitos à 
base de fibra de vidro estão largamente presentes no mercado e se destinam a um número cada vez maior de aplicações, algumas com alto grau de 
desempenho e duração, como aplicações aeroespaciais. 
O desempenho dos compósitos é fortemente influenciado pelo grau de adesão na interface entre a matriz e a fase de reforço. Quanto mais 
eficiente for essa adesão, maior será a eficiência da transferência de carregamento da matriz para a fase de reforço, e melhor será o desempenho 
efetivo do material compósito. 
No caso de compósitos de fibras de vidro em matriz polimérica, um tratamento superficial é realizado nas fibras como forma de elevar sua adesão 
com a matriz. Este tratamento é a silanização, e consiste no uso de materiais organosilicatos capazes de promover ligações químicas covalentes na 
interface. Este tratamento é o mais utilizado na indústria, e responde relativamente bem na maior parte das aplicações desses compósitos. Porém, 
a geração de resíduos químicos durante o processo e a redução de propriedades por efeitos higrotérmicos tem incentivado pesquisas no sentido de 
selecionar alternativas à silanização, capazes de promover adesão adequada entre as fases matriz e reforço. 
Uma das alternativas pesquisadas tem sido o tratamento superficial das fibras por meio de plasma. Este tratamento consiste na aplicação de 
campos elétricos ou magnéticos em reatores contendo gases de forma a gerar, a partir da excitação dos átomos e moléculas dos gases, um 
ambiente reativo. Em função dos gases, potência, tempo e sequência utilizada, diferentes tratamentos podem ser realizados sobre substratos, de 
limpeza à recobrimentos. 
Neste trabalho, utilizar-se-á um reator PECVD de plasma indutivo, mais apropriado para tratamento dos feixes de fibras de vidro longas. Serão 
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realizadas análises químicas e de morfologia resultantes de tratamentos diferentes. Serão, ainda, fabricados compósitos contendo as fibras tratadas 
por plasma, para avaliação de propriedades mecânicas. O objetivo final é responder se o tratamento superficial em fibras de vidro por plasma é 
capaz de promover adesão adequada na interface matriz-fibra, de modo a elevar a eficiência do material compósito. 

3044 
Fragilização pelo hidrogênio da superliga de níquel 718 
LEONARDO SALES ARAUJO/  JESSICA OLIVEIRA DE ALMEIDA 
LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA 

Resumo 

As superligas de níquel são ligas não ferrosas, com excelentes propriedades mecânicas e de corrosão. Em particular, a superliga de níquel 718 é a 
mais amplamente utilizada, com aplicação nos setores aeronáutico, de petróleo e nuclear. Trabalha desde temperaturas criogênicas até altas 
temperaturas como 650°C, com elevada resistência mecânica e resistência à corrosão. 
Especificamente para o setor de óleo e gás, essa liga é utilizada desde reatores de reforma até parafusos de risers de estruturas offshore. Para obter 
as propriedades requeridas, a liga deve ser tratada termicamente, de forma a permitir a precipitação de fases endurecedoras gama linha e gama 
duas linhas. Dependendo da aplicação, diferentes tratamentos térmicos são realizados, de forma a maximizar a seu desempenho em serviço. 
Em ambientes ricos em hidrogênio, como estruturas offshore sujeitas à proteção catódica, a liga pode sofrer fragilização, com perda de ductilidade, 
podendo levar à falha prematura e/ou catastrófica dos componentes. Portanto, estudar a interação do hidrogênio com a superliga 718 com o 
hidrogênio e seus efeitos sobre as propriedades é importante para prever falhas de tais equipamentos. Os novos desafios induzidos pela exploração 
da camada pré-sal demandam conhecimento sobre tal interação, dada que a superliga 718 é um dos possíveis materiais e o ambiente é altamente 
exposto ao hidrogênio. 
O trabalho deu-se em função de estudos de fragilização ao hidrogênio por meio de ensaios de tração de amostras hidrogenadas por via eletrolítica 
e gasosa, da temperatura ambiente até 500°C. Fractografia utilizando o microscópio eletrônico de varredura foi utilizada para análise das 
superfícies de fratura após os ensaios. Além disso, houve estudos de permeação gasosa de hidrogênio em chapas finas de superliga - sob diferentes 
condições de tratamento térmico - para verificação de coeficientes de difusão, permeabilidade e solubilidade deste na liga. 
Os resultados mostram que o grau de fragilização da liga depende da condição microestrutural. As amostras solubilizadas foram, 
proporcionalmente, menos afetadas pelo hidrogênio, enquanto o material superenvelhecido mostrou-se mais suscetível ao efeito deletério do 
hidrogênio. 

2380 
Produção e caracterização de filmes finos de hmdso enriquecidos com carbono 
BÁRBARA MATOS FIETO 
RENATA ANTOUN SIMAO 

Resumo 

Filmes finos têm um grande potencial de redução de custos nas aplicações termo e fotovoltaicas, pois apresentam baixos custos de produção 
devido a quantidades diminutas de material envolvido, pequenas quantidades de energia gastas para sua produção, elevado grau de automação 
dos processos industriais de produção e baixo custo de capital em relação a outras fontes de energia. 
Sistemas solares representam uma fonte energia bastante adequada à integração no meio urbano visto que é silenciosa, renovável e não-poluente 
quimicamente nem visualmente. 
A deposição de filmes finos de HDMSO (Hexametildisiloxano) é feita através da técnica de CVD (Chemical Vapor Deposition) sobre substratos 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 EM PAINEL 

 

69 
 

silício intercalada com a deposição de carbono feita por RF sputtering. 
A caracterização será feita por AFM (Microscopia de Força Atômica), UV-vis, FTIR, Raman e MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura). 
O objetivo deste projeto é analisar a estrutura e as propriedades do filme resultante em função da potência aplicada e verificar sua potencialidade 
em absorver radiação da luz solar, conduzir elétrons e sua dureza. 

3483 
Preparação de compósito à base de hidroxiapatita/colágeno 
RAPHAELLA DA COSTA MARQUES 
LUIS CLAUDIO MENDES /   GEYSY LOPES RIBEIRO 

Resumo 

O estudo de materiais para aplicação como reconstituinte tecidual tem recebido grande interesse por parte dos pesquisadores em todas as áreas. 
Neste trabalho foram investigadas a estrutura química e as características morfológicas de compósito à base de hidroxiapatita/colágeno (HA/COLL). 
A hidroxiapatita foi sintetizada através do método de precipitação, utilizando nitrato de cálcio e fosfato de amônio como precursores. O compósito 
foi preparado através da adição de certa quantidade de colágeno à hidroxiapatita, previamente sintetizada, com temperatura e agitação 
controladas. O material resultante foi caracterizado por energia dispersiva de raios-X (EDX), espectrometria de absorção na região do infravermelho 
com transformada de Fourier (FT-IR) e microscopia eletrônica de varredura (SEM). A razão Ca/P da hidroxiapatita- 1.89, foi determinada através do 
EDX. A análise de FT-IR evidenciou interação significativa entre os constituintes do compósito. A fotomicrografia de SEM revelou a incorporação do 
colágeno em aglomerados de hidroxiapatita, resultando em uma morfologia irregular. 

1641 
Processamento e caracterização metalográfica de espumas de cobre eletrolítico por infiltração de metal líquido 
MARCUS CESAR DOS SANTOS COELHO 
ENRIQUE MARIANO CASTRODEZA 

Resumo 

Pela sua composição e morfologia os metais celulares (ou espumas metálicas) oferecem combinações de propriedades físicas, químicas e mecânicas 
que as fazem muito atraentes para aplicações estruturais e/ou funcionais. Esses materiais são fortes candidatos para aplicações nas quais algumas 
das características que apresentam possam ser exploradas simultaneamente (por exemplo, alta rigidez e baixa densidade, permeabilidade e grande 
capacidade de transferência térmica, etc.). Além disso, as espumas metálicas não são tóxicas ou inflamáveis, sendo altamente recicláveis. 
Desafortunadamente nem todos os metais e ligas podem hoje ser processados na forma de espumas, sendo isto possível para um conjunto 
relativamente reduzido de metais e ligas. A técnica de replicação, baseada na infiltração de partículas cerâmicas utilizadas como espaçador, fornece 
espumas de célula aberta de boa qualidade e baixo custo, altamente homogêneas, com células de morfologia quase-esférica ou irregular (ou uma 
combinação de ambas) e densidades relativas de aproximadamente 0,22 a 0,35. Esta técnica tem se mostrado apropriada para o processamento de 
espumas de ligas de cobre (bronze e latão, com temperatura de fusão menor à temperatura de fusão do cobre puro). O presente trabalho 
apresenta resultados do processamento e da caracterização metalográfica de espumas de cobre puro, com ponto de fusão de 1.285 °C. A técnica 
apresentou resultados satisfatórios, com alto potencial tecnológico para o processamento comercial dessas espumas. 

2310 
Desenvolvimento de Telhas de Material Compósito de Matriz Polimérica para Habitações 
FERNANDO OLMEDO CARVALHO JÚNIOR 
FERNANDO LUIZ BASTIAN 

Resumo A partir de pesquisa bibliográfica realizada foi selecionada resina polimérica de poliéster como matriz e fibra de vidro do tipo E, na forma de manta, 
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como fase de reforço para a fabricação dos compósitos para as telhas. Foram fabricadas placas planas do material compósito e a partir das mesmas 
foram retiradas amostras para a caracterização microestrutural e mecânica através de ensaios de tração. Foram também retiradas amostras para a 
determinação da densidade e fração volumétrica de fibras do compósito pelo método da queima. Os corpos de prova de tração foram usinados de 
acordo com a norma ASTM D3039M-95 e ensaiados à temperatura ambiente em máquina de tração eletromecânica EMIC DL 10000. Foram 
determinados: o limite de resistência em tração, módulo de elasticidade e alongamento na fratura. Foi determinada da densidade do compósito por 
picnometria e fração volumétrica de fibras pelo método da queima. A partir dos resultados dos ensaios de tração e fração volumétrica de fibras foi 
constatado que o material produzido atende aos requisitos para a produção de telhas. Os passos seguintes do projeto são: submeter o material 
desenvolvido a testes de imersão em água durante tempos diferentes e prolongados para caracterizar a cinética dessa absorção e verificar se as 
quantidades absorvidas são compatíveis com a utilização dos mesmos como telhas. A seguir serão feitos ensaios de exposição a raios ultravioleta 
para verificar a sua resistência aos mesmos. Finalmente, será feita a fabricação das telhas com o material selecionado. 

4051 
Soldabilidade do aço API 5L X70, com alto Nb, com processos de alta produtividade (GMAW e FCAW). 
ANA CLARA ROCHA PRADO 
OSCAR ROSA MATTOS / KIOSHY SANTOS DE ASSIS / LEANDRO SILVA MAZZEI 

Resumo 

A elaboração de aços de especificação API com diferentes composições químicas, basicamente, tem como principal objetivo a redução da espessura 
da parede do tubo. O presente trabalho visa avaliar a soldabilidade de um tubo especificação API, com alto teor de Nb, do ponto de vista de 
resistência mecânica e resistência a corrosão sob tensão, para aplicações em meio ácido (Sour Service)  através de testes segundo as normas API 
1104 e BS 7438. 
Os corpos-de-prova foram soldados segundo normas API 1104 e API RP 2Z, utilizando processo semi-automatizado. Foi realizado acompanhamento 
de soldagem e o aporte de calor foi mantido em 1,26 ± 0,2 kJ/mm. Foram realizados testes de tração, dobramento transversal, Charpy V, 
caracterização microestrutural e testes de corrosão sob tensão em flexão por quatro pontos, segundo a norma BS 7438. O resultados mostraram 
que o aço em questão apresentou propriedades mecânicas superiores aos dos aços API 5L X65 com composição química convencional, e resistência 
à corrosão sob tensão em flexão por quatro pontos em solução B da norma NACE TM0284, com carga aplicada referentes a 72% do limite de 
escoamento. Além disso, aspectos microestruturais mostram que a presença do Nb diminuiu a cinética de precipitação do microconstituinte 
Martensita-Austenita (M-A), aumentou a cinética de revenimento, possivelmente pela formação de carbonetos de Nb finamente dispersos na 
matriz e estreitou a faixa de grãos grosseiros na zona termicamente afetada pelo calor do metal de base (ZTA). Além disso, vale ressaltar que o 
percentual em peso de Nb e os ciclos térmicos de soldagem não apresentaram efeito negativo no que tange a formação de carbonetos de Nb nos 
contornos de grão. 

3056 
Interação microestrutura-propriedades da superliga de níquel 718 
RAPHAEL LOPES LEIBEL 
LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA / LEONARDO SALES ARAUJO 

Resumo 
Escopo: As superligas de níquel são ligas não ferrosas, com excelente propriedades mecânicas e de corrosão. Em particular, a superliga de níquel 
718 é a mais amplamente utilizada, com aplicações nos setores aeronáutico, petróleo e nuclear. Trabalha desde temperaturas criogênicas até altas 
temperaturas como 650°C, com elevada resistência mecânica e resistência à corrosão. Especificamente para o setor de óleo e gás, essa liga é 
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utilizada desde reatores de reforma até parafusos de risers de estruturas offshore. Para obter as propriedades requeridas, a liga deve ser tratada 
termicamente, de forma a permitir a precipitação de fases endurecedoras g' e g''. Dependendo da aplicação, diferentes tratamentos térmicos são 
realizados, de forma a maximizar a sua performance em serviço. 
Para cada aplicação específica, a superliga 718 é submetida a um tratamento térmico particular. Dada a diversidade de tratamentos térmicos 
disponíveis, diferentes tamanhos, tipos e morfologias de precipitados podem ser formados, impactando significativamente nas propriedades 
mecânicas (limite de escoamento, limite de resistência e ductilidade). Entender a interação entre os tratamentos térmicos, microestrutura e 
propriedades mecânicas é condição necessária à maximizar sua performance. Dessa forma, o trabalho foi desenvolvido nos seguintes aspectos: 
- simulação de diferentes tratamentos termomecânicos; 
- avaliação da microestrutura por microscopia ótica e eletrônica de varredura; 
- tratamentos térmicos para variação da microestrutura; 
- ensaios de tração para avaliação das propriedades mecânicas; 

1631 
Efeitos da fase delta nas propriedades mecânicas da superliga inconel 718 
RENAN MARTINS PIZZOCHERO 
LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA / LENA DE CASTRO MENEZES VALLE 

Resumo 

A superliga de níquel Inconel 718 é utilizada em uma série de aplicações nas indústrias aeroespacial, nuclear e de petróleo, devido à combinação de 
excelentes propriedades mecânicas a elevadas temperaturas (até 650°C), boa resistência à corrosão e excelente soldabilidade. As principais fases 
responsáveis pelas excelentes propriedades mecânicas da liga são a gama linha e a gama duas linhas. A fase gama duas linhas (Ni3Nb - tcc) é mais 
efetiva que a gama linha (Ni3(Al,Ti) - cfc) no aumento de resistência mecânica. Entretanto, se a liga for mantida na faixa de temperaturas entre 650 
e 900°C, pode ocorrer a dissolução da fase metaestável gama duas linhas em favor da precipitação da fase estável delta (Ni3Nb - ortorrômbica). A 
fase delta resulta em perdas de resistência mecânica, além de outros efeitos deletérios. O presente trabalho investigou os efeitos dos tratamentos 
térmicos de solubilização e de envelhecimento na fração volumétrica de fase delta e a sua influência e nas propriedades mecânicas da superliga 
Inconel 718. O material foi submetido aos tratamentos térmicos de solubilização a 1050°C por 5 e 10 minutos. Em seguida, foi feito envelhecimento 
a 800°C por 6 horas (norma API) nos materiais com e sem solubilização prévia. As microestruturas foram observadas por microscopia ótica (MO) e 
eletrônica de varredura (MEV), sendo os precipitados identificados por EDS e pela morfologia. A fase delta foi quantificada através de MEV, em 
conjunto com o software ImagePro, e foram realizados ensaios de dureza e de tração. Com a solubilização, houve dissolução de grande parte de 
fase delta, não sendo possível a sua visualização em MEV. Após envelhecimento, houve um considerável aumento da quantidade de fase delta, 
sendo este aumento mais considerável no material sem o tratamento térmico prévio de solubilização. A variação nos valores de fração volumétrica 
de fase delta (de 0.30 a 1.38%) não resultou em diferenças significativas nas propriedades mecânicas de dureza e tração da liga 718. 

1610 
Estudo Sobre Juntas Adesivas Laminadas Utilizadas em Dutos Compósitos de Epóxi Reforçado por Fibra de Vidro 
OTÁVIO DE BODT SANTOS ROCHA 
PRISCILA DUARTE DE ALMEIDA / JOAO MARCOS ALCOFORADO REBELLO 

Resumo Dutos feitos de materiais compósitos têm sido bastante utilizados na indústria petroquímica, devido terem propriedades exigidas pelas novas 
tecnologias. Algumas dessas propriedades, as quais não são obtidas em aços, materiais cerâmicos e poliméricos, são a resistência mecânica, o baixo 
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peso, a alta durabilidade e a resistência à corrosão. 
Juntas adesivas laminadas utilizadas em dutos compósitos são um ótimo exemplo do emprego de materiais não tradicionais na indústria 
atualmente. Em uma de suas configurações mais usuais, são constituídas por mantas de fibra de vidro sobrepostas e unidas através da aplicação de 
camadas adesivas, como o epóxi, até que a junta atinja a espessura projetada, o que lhe proporciona as propriedades requeridas. 
Porém, como os materiais tradicionais, os dutos de materiais compósitos e suas juntas adesivas laminadas precisam ter sua integridade garantida, 
através de uma inspeção não destrutiva confiável da estrutura. Ela deve ser utilizada durante sua vida útil, tanto na fabricação como no serviço, 
sem parar nenhuma operação. 
Portanto, este trabalho tem como objetivo o estudo de juntas laminadas em material compósito de epóxi reforçado por fibra de vidro, ressaltando 
suas principais propriedades, aplicações, defeitos mais frequentemente encontrados e principais métodos ultrassônicos aplicados na detecção 
destes defeitos. A partir desta revisão bibliográfica, serão desenvolvidos ensaios práticos baseados nos métodos que, segundo a literatura 
consultada, apresentem maior potencial para aplicação neste tipo de material. 

1248 
Estudo das Características dos Filmes Depositados em Superfícies por Tratamento de Plasma CVD de N-Heptano. 
LUIS FERNANDO HILL DE MOURA ABICAIR 
RENATA ANTOUN SIMAO 

Resumo 

Baseado no artigo POLYETHYLENE OBTAINED BY PLASMA POLYMERIZATION OF HEXENE, no qual a partir no tratamento de superfícies por plasma 
de hexeno observou-se a formação de polietileno, este trabalho buscou testar e estudar o que ocorreria com o tratamento de superfícies com 
plasma de N-heptano (C7H16), visto que ele é um alcano de cadeia longa. 
O trabalho apresenta os resultados do tratamento por plasma de N-heptano para substratos diferentes (borracha isonitrílica, vidro limpo, filme de 
amido e silício), variando a potência e o tempo de deposição. As condições utilizadas foram pressão de 1,5x10-1 mBar, potências entre 54 W e 120 
W, potencial de autopolarização entre -100 V e -300 V e tempos de deposição entre 10 e 50 minutos. 
Foram analisadas características dos filmes de N-heptano como hidrofobicidade e dureza. A maneira como ocorre o depósito do filme em relação à 
potência aplicada, o tempo de tratamento e a espessura de filme obtido será analisada até a apresentação deste trabalho. Além disso, a análise da 
rugosidade de cada amostra será efetuada para determinar a influência deste parâmetro na molhabilidade. A variação da tensão interna do filme 
com os parâmetros de deposição será determinada por perfilometria. 
Os resultados parciais mostram a formação de um filme rígido de carbono amorfo que alterou as propriedades superficiais de cada substrato. 
Referências: 
1- Lobo, A.O.1 ; Martin, A.A.1; Antunes, E.F.2; Trava-Airoldi, V.J.2; Corat, E.J.2 - CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS CARBONOSOS POR 
ESPECTROSCOPIA RAMAN 
1-Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) 
Laboratório de Espectroscopia Vibracional Biomédica (LEVB) 
2-Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Laboratório Associado de Sensores e Materiais (LAS), 
Grupo Diamantes e Materiais Relacionados (DIMARE) 
São José dos Campos/SP-Brasil 
2- Morales, P., Gómez, L. M., Olayo, M. G., Cruz, G. J., Palacios, C., Morales, J. and Ordoñez, E. (2009), POLYETHYLENE OBTAINED BY PLASMA 
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POLYMERIZATION OF HEXENE. Macromol. Symp., 283-284: 13-17. doi: 10.1002/masy.200950903 

1465 
Caracterização da Textura Cristalográfica de Alumínio AA1050 Processado por Extrusão Angular em Canal 
BRUNO LUIS FERNANDES AGUERO / FERNANDO MIRANDA 
JUAN CARLOS GARCIA DE BLAS / LUIZ CARLOS PEREIRA / ADRIANA DA CUNHA ROCHA 

Resumo 

Um processo industrial de considerável importância é a conformação de chapas. Grandes investimentos foram empregados na pesquisa e 
desenvolvimento de materiais com boa conformabilidade, alta resistência mecânica e resistência à corrosão. Entre estas características, é 
determinante a conformabilidade: a capacidade do material, na forma de chapa, assumir a forma desejada sem que a sua espessura seja modificada 
significativamente. Esta aptidão explica-se pela textura cristalográfica do material, ou seja, a distribuição das orientações cristalográficas dos grãos 
que o constituem [1]. O caso mais relevante é o atendimento à demanda da indústria automobilística por chapas de aço com estas características 
visando a economia de energia através da redução de peso veicular possibilitada pelo emprego de chapas de menor espessura. As ligas de alumínio, 
apesar de apresentarem resistência mecânica adequada, excelente resistência à corrosão e baixa massa específica tem sido descartadas como 
alternativa devido ao fato de não apresentarem boa conformabilidade. Uma possibilidade de mudança deste quadro surgiu com o recente 
desenvolvimento de processos de Deformação Plástica Severa (DPS), nos quais a aplicação de grandes quantidades de deformação plástica produz 
um expressivo refino microestrutural, acarretando um aumento de resistência mecânica [2]. Um dos métodos mais eficazes de imprimir DPS a 
materiais metálicos é a Extrusão Angular em Canal (Equal Channel Angular Pressing, ECAP) [3], a qual apresenta a vantagem adicional de produzir 
uma textura cristalográfica adequada à conformação [4]. 
Neste trabalho são apresentados resultados da textura cristalográfica produzida em alumínio de pureza comercial AA1050 pela aplicação de ECAP. 
Amostras foram submetidas a até 8 passes de ECAP em matriz com angulo de 120°, atingido-se valores de deformação verdadeira de 5,3 ( o que 
corresponderia a uma deformação de 20600%). A textura cristalográfica foi determinada por difração de raios-X, sendo obtidas as figuras de pólos 
dos planos (111), (200), (220), e (311). A interpretação das Funções de Distribuição de Orientação, obtidas a partir das figuras de pólos usando o 
aplicativo Multex, permitiu a avaliação da anisotropia cristalográfica e a estimativa do parâmetro de Lankford descritivo da conformabilidade. 
Referencias: 
1- KOCKS, U. F. Texture and Anisotropy: Preferred Orientations in Polycrystals and their Effect on Materials Properties. Cambridge: University Press, 
1998. 
2- VALIEV, R. Producing bulk ultrafine-grained materials by severe plastic deformation. JOM J. Min. Met. and Mat. Soc. v.58, p.33-39, 2006. 
3- IWAHASHI, Y. The Process of Grain Refinement in Equal-Channel Angular Pressing. Acta Mater. v.46, n.9, p. 3317-3331, 1998 
4- HAN, J.H. Texture evolution of the strip cast 1050 Al alloy processed by continuous confined strip shearing and its formability evaluation. 
Materials Science and Engineering A, v.323, p.342-347, 2002. 

2894 

Caracterizações química e física de diferentes fibras naturais oriundas de rejeitos agrícolas empregadas em materiais 
compósitos 
BRUNA CARVALHO DE SOUZA LIMA 
VIVIANE ALVES ESCOCIO /   ANA MARIA FURTADO DE SOUSA / ELEN BEATRIZ ACORDI VASQUES PACHECO /   LEILA LEA YUAN VISCONTE 
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Resumo 

O interesse pelo uso de fibras lignocelulósicas está relacionado às suas propriedades e características, destacando seu baixo custo, baixa densidade, 
boas propriedades mecânicas e versatilidade no processamento. Além disso, as fibras vegetais são provenientes de fontes renováveis. Sendo assim, 
o conhecimento de sua composição química é extremamente importante para a compreensão de como poderão influenciar nas características do 
compósito no qual serão adicionadas. Os principais constituintes das fibras vegetais são celulose, lignina e hemicelulose, embora um número menor 
de outros componentes como gordura, pectina, sais inorgânicos e proteínas também possam ser encontrados. Este trabalho teve como objetivo a 
caracterização de diferentes tipos de fibras naturais oriundas de rejeitos agrícolas. As fibras caracterizadas são: da casca do palmito de pupunha, da 
bucha vegetal e do tronco do mamoeiro. Antes da caracterização, foi realizado o beneficiamento dos rejeitos (casca do palmiteiro e tronco do 
mamoeiro) para a extração das fibras em moenda de cana. Após a extração elas foram secas no sol e em seguida, moídas em moinho de facas, com 
o objetivo de diminuir o comprimento das fibras longas. A fibra da bucha vegetal é obtida já seca, portanto, sofre o mesmo processamento das 
outras fibras, após a etapa de secagem. Posteriormente, as fibras moídas passaram por um peneirador eletromagnético com dispositivo para 
controle da freqüência das vibrações. Este processo possibilita uma distribuição mais uniforme dos tamanhos das partículas. O tamanho de fibra 
utilizado para a caracterização das fibras foi o retido na peneira de 70 mesh. As análises realizadas foram teores de umidade, celulose, lignina, cinza, 
extrativos solúveis, densidade e resistência à tração. Todas as análises foram realizadas em triplicata, com exceção da resistência à tração que foi 
obtida da média de 25 corpos de prova. Os resultados obtidos indicaram que os valores das propriedades mencionadas acima são similares aos 
dados encontrados na literatura, especialmente para resultados de resistência à tração da fibra do palmiteiro de pupunha (235 ± 76 MPa) que são 
comparáveis às fibras utilizadas em compósitos poliméricos como, por exemplo, as fibras de coco (163 ± 36 MPa). As densidades das fibras foram 
semelhantes: 1,25g/cm3 para a fibra da bucha, 1,21g/cm3 para as fibras do tronco do mamoeiro e 1,20 g/cm3 para as fibras da casca do palmiteiro. 
As densidades encontradas foram inferiores as densidades das cargas minerais mais utilizadas como reforço em compósitos, fibra de vidro (2,54 
g/cm3), talco (2,7 g/cm3 ) e caulim (2,6 g/cm3). Valores menores de densidade contribuem para a obtenção de compósitos mais leves, ou seja, com 
menor massa específica. Estas caracterizações são importantes para obtenção de banco de dados que possibilite posteriores comparações com 
fibras oriundas de outros rejeitos. 

1586 
Bioresina poliuretana compósita para aplicações em isolamento térmico 
NANA SHAYRA RODRIGUES /   GABRIELA HUNGERBÜHLER /   LILIANE BATISTA DA VITÓRIA /   JOHNY CHANTRE DA SILVA 
EDSON RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS / ROMULO SALES DO NASCIMENTO /   DAMIÃO BORETI CARVALHAL /   FERNANDO GOMES DE SOUZA JR 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é desenvolver alternativas para aplicações com isolamento térmico em geral desenvolvendo uma matriz polimérica verde, 
posteriormente inserir um rejeito associado com similaridade química entre as espécies e o compósito desenvolvido [1-5]. As amostras foram 
submetidas a teste térmico. Palavras-chave: Bioresina; isolamento térmico. 
O governo tem estimulado a produção de biodiesel no Brasil. Nosso biodiesel é composto por uma mistura de diferentes quantidades de diesel 
fóssil e alquiésteres provenientes de gorduras animais ou óleos vegetais e inclusive o óleo de mamona [2]. Sua produção se dá no processo de 
transesterificação destes óleos ou gorduras, que gera grandes quantidades de glicerina como subproduto. Uma das possíveis aplicações para a 
glicerina obtida como subproduto do biodiesel é a produção de resinas poli-uretanas a partir de poliésteres biodegradáveis. Este tipo de resina, de 
estrutura aromática após reagir com o TDI, gera um poliuretano espumado. Para o preparo da bioresina foram utilizados: a glicerina (subproduto da 
produção do biodesel), o óleo de mamona, o ácido acético, ambos recursos renováveis de caráter verde, anidrido ftálico e o diisocianato de tolueno 
(TDI) [3-4]. As reações ocorrem em duas etapas; a primeira consistiu na síntese de uma resina alquídica enquanto a segunda etapa foi feita via 
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adição do TDI. Para a pré-resina ficou estabelecido um plano experimental que visou o controle com base nas funcionalidades reativas e a 
quantidade de hidroxilas disponíveis a fim de se observar, comparar e quantificar as propriedades térmicas e mecânicas da bioresina. Como 
resultados,foram obtidos diversos espumados que foram submetidos a testes de fusão em vidro de relógio a 300ºC e se mostraram termorrígidos. 
Todos esses materiais seguiram para análise termogravimétrica e os resultados de degradação térmica serão comparados nas próximas etapas do 
trabalho. 

1505 
Estudo da precipitação em ligas Al-Mg-Si submetidas a deformação plástica severa 
FERNANDO MIRANDA 
JUAN CARLOS GARCIA DE BLAS / LUIZ CARLOS PEREIRA / JEAN DILLE 

Resumo 

A deformação plástica severa, DPS, vem sendo utilizada com objetivo de melhorar as propriedades mecânicas dos materiais proporcionando ganho 
de resistência sem perda de tenacidade através do refino expressivo do tamanho de grão, mesmo à temperatura ambiente [1]. Nas ligas de 
alumínio envelhecíveis, como é o caso das ligas Al-Mg-Si, um endurecimento suplementar pode ser obtido por meio da precipitação dinâmica, isto 
é, a precipitação que ocorre durante a deformação [2]. Este procedimento apresenta-se vantajoso, em termos de propriedades e duração, em 
relação ao processamento convencional, o qual inclui um longo tratamento de envelhecimento. 
Neste trabalho são apresentados os resultados dos ensaios preliminares para o estudo da precipitação dinâmica em ligas de alumínio da série 6000 
(Al-Mg-Si) quando submetidas a DPS por um processo de laminação modificado e por Extrusão Angular em Canal - EAC. Os materiais processados 
foram caracterizados por dureza Vickers, por calorimetria diferencial de varredura - DSC e por microscopia eletrônica de transmissão. Após 
solubilizados e submetidos a DPS à temperatura ambiente os materiais apresentaram valores de dureza superiores àqueles obtidos em tratamento 
de envelhecimento convencional T6. A observação por microscopia eletrônica de transmissão revelou precipitados esféricos associados a 
discordâncias nos materiais submetidos a DPS. Os resultados de DSC mostraram que as amostras apresentavam uma supersaturação significativa e 
que a cinética de precipitação foi acelerada pela deformação. 
Referencias: 
[1] VALIEV R.Z., LANGDON T.G. Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement Progress in Materials Science 
v.51, p.881-981, 2006. 
[2] ROVEN, H.J, LIU M. , WERENSKIOLD J. C., Dynamic precipitation during severe plastic deformation of an Al-Mg-Si aluminium alloy Materials 
Science and Engineering A v.483-484, p.54-58, 2008. 

2182 
Caracterização de Compósito Grafite-Polianilina por Análise Térmica 
ÉRICA FERREIRA SOUTHGATE /   ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTANA 
JOÃO PAULO BARROS GUIMARÃES MENDES / NINOSKA BOJORGE /   ELIANA MOSSE ALHADEFF / JO DWECK 

Resumo 

A deformação plástica severa, DPS, vem sendo utilizada com objetivo de melhorar as propriedades mecânicas dos materiais proporcionando ganho 
de resistência sem perda de tenacidade através do refino expressivo do tamanho de grão, mesmo à temperatura ambiente [1]. Nas ligas de 
alumínio envelhecíveis, como é o caso das ligas Al-Mg-Si, um endurecimento suplementar pode ser obtido por meio da precipitação dinâmica, isto 
é, a precipitação que ocorre durante a deformação [2]. Este procedimento apresenta-se vantajoso, em termos de propriedades e duração, em 
relação ao processamento convencional, o qual inclui um longo tratamento de envelhecimento. 
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Neste trabalho são apresentados os resultados dos ensaios preliminares para o estudo da precipitação dinâmica em ligas de alumínio da série 6000 
(Al-Mg-Si) quando submetidas a DPS por um processo de laminação modificado e por Extrusão Angular em Canal - EAC. Os materiais processados 
foram caracterizados por dureza Vickers, por calorimetria diferencial de varredura - DSC e por microscopia eletrônica de transmissão. Após 
solubilizados e submetidos a DPS à temperatura ambiente os materiais apresentaram valores de dureza superiores àqueles obtidos em tratamento 
de envelhecimento convencional T6. A observação por microscopia eletrônica de transmissão revelou precipitados esféricos associados a 
discordâncias nos materiais submetidos a DPS. Os resultados de DSC mostraram que as amostras apresentavam uma supersaturação significativa e 
que a cinética de precipitação foi acelerada pela deformação. 
Referencias: 
[1] VALIEV R.Z., LANGDON T.G. Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement Progress in Materials Science 
v.51, p.881-981, 2006. 
[2] ROVEN, H.J, LIU M. , WERENSKIOLD J. C., Dynamic precipitation during severe plastic deformation of an Al-Mg-Si aluminium alloy Materials 
Science and Engineering A v.483-484, p.54-58, 2008. 

3257 
Aplicações da miscroscopia de aquecimento na análise de materiais cerâmicos 
ANDRESSA MENDES FIGUEIREDO 
JO DWECK /   BRITES FONTOURA RANGEL /   MARCUS VINICIUS DE ARAUJO FONSECA 

Resumo 

O microscópio de aquecimento é um instrumento ótico de transmissão horizontal utilizado para observar o que ocorre em materiais à medida que 
são aquecidos. O equipamento utilizado, que opera na faixa de 400°C a 1500oC, é um microscópio Leitz Wetzar "acoplado" a um forno, onde existe 
um dispositivo fotográfico digital Samsung, modelo SDC 415 ND que tira fotos da amostra em intervalos de temperatura desejados. No caso desse 
trabalho foi feito a cada 1ºC aumentado em aquecimento feito a 10o/min. Uma lâmpada fica do lado de fora de uma das extremidades do forno, 
gerando a sombra da amostra quando são feitas as fotografias pela outra extremidade, já com o aumento proporcionado pelo sistema do 
microscópio. Essas imagens são da sombra do formato exterior da amostra, permitindo ver as variações das principais dimensões do corpo cúbico 
que ocorrem. Quando a amostra se torna incandescente, o canhão de luz se apaga e o que se vê é a amostra com sua luz própria. Pela análise 
dessas imagens geradas pela câmera fotográfica, podemos ver o que ocorre com uma amostra dentro do forno em função da temperatura e 
conseguimos observar e/ou realizar: Temperatura de: amolecimento, semi esfera, fusão total, além de análises de expansão, retração, mudança de 
forma e dimensões, e que permitem cálculos de coeficientes de dilatação/retração. Utilizando todo o conjunto de imagens, podem obter-se filmes 
que mostram de forma animada as diferentes etapas de mudança de dimensões e formas. O objetivo desse trabalho é apresentar o microscópio de 
aquecimento e alguns exemplos de seus usos, em análises de materiais cerâmicos convencionais e vidros, visando determinar as temperaturas de 
transformações típicas a cada material e variações dimensionais dos mesmos quando aquecidos em faixa de temperatura de interesse. 

2633 
Poliuretano magnético e verde útil para a sorção de petróleo e óleos vegetais 
JOHNY CHANTRE DA SILVA 
ROMULO SALES DO NASCIMENTO /   DAMIÃO BORETI CARVALHAL / EDSON RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS /   FERNANDO GOMES DE SOUZA JR 

Resumo Nos últimos anos o governo tem continuamente estimulado a produção de biodiesel no Brasil. Nosso biodiesel é composto por uma mistura de 
diferentes quantidades de diesel fóssil e alquiésteres provenientes de gorduras animais ou óleos vegetais. Sua produção se dá no processo de 
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transesterificação destes óleos ou gorduras, que gera glicerina como subproduto [1-3]. Uma das possíveis aplicações para a glicerina é a produção 
de resinas poliuretanas biodegradáveis [3-6]. Este tipo de resina de estrutura aromática que após ser reagida com TDI, gera um espumado de poli-
uretano, que macerado e reduzido a pequenos grãos (80 mesh) é misturado fisicamente com maghemita [1-4], sendo, após a sorção retirado do 
meio aquoso pela ação de eletroimã [4]. Vazamentos marítimos geram grande impacto ambiental uma vez que os hidrocarbonetos, especialmente 
os lipofílicos, interagem fortemente com as camadas lipídicas de diversos organismos animais ou vegetais, causando intoxicação e morte. Para o 
preparo da bioresina foram utilizados; a glicerina (subproduto da produção do biodesel), o óleo de mamona (produto renovável de caráter verde), 
ácido acético que funcionará como moderador de cadeias, anidrido ftálico e o diisocianato de tolueno [5]. As reações ocorrem em duas etapas; a 
primeira constitue-se na síntese de uma pré-resina e na segunda etapa esta resina é adicionada com o diisocianato formando o espumado (P.U). 
Para a pré-resina ficou estabelecido um planejamento visando o uso completo das hidroxilas disponíveis a fim de aumentar a lipofilicidade da 
bioresina e melhorar a sorção de óleo. A maghemita foi adicionada durante o segunda etapa nas quantidades de 1 a 5% de maghemita. Os 
materiais obtidos foram caracterizados por FTIR, difração de raios X e também tiveram sua capacidade de sorção de petróleo e de óleo de soja 
estudada. Os testes de sorção demosntraram que 1,5g do compósito é capaz de remover 4ml do petróleo e 4ml de óleo de cozinha. Assim, os 
estudos comprovam a obtenção de um novo material sorvedor magnético. 
Agradecimentos: FAPERJ, CAPES-NANOBIOTEC e CNPq. 

1757 
Estudo da Emissão Acústica Durante o Processo de Torneamento 
MATHEUS DONADIO GONÇALVES / PEDRO CARVALHO BEHNKEN 
JOSE LUIS LOPES DA SILVEIRA 

Resumo 

Este estudo visa monitorar o processo de torneamento através da análise do sinal de emissão acústica. Para a coleta de dados foi utilizado um 
sensor de emissão acústica (SENSIS DM 42), uma placa de aquisição de dados (NI USB 6251) e um computador (onde os dados são armazenados e 
processados). A captura dos dados é feita através do programa LABVIEW. A grande quantidade de informação tornou-se um importante desafio e, 
consequentemente, foi necessário o desenvolvimento de softwares para dividir os arquivos gerados pelo programa e processá-los um a um, 
reduzindo assim a demanda por equipamentos mais potentes. A linguagem utilizada nestes softwares foi o Python (linguagem open-source 
lecionada pela UFRJ no ciclo básico de engenharia). 
Até este momento já foram feitas análises de frequências, energia e potência nos sinais obtidos e registros fotográficos da ferramenta de corte em 
cada etapa de usinagem (com diferentes velocidades e profundidades de corte). 
Após esta fase foi feita uma triagem para escolher qual faixa de frequências possibilita uma melhor visualização e representação dos efeitos do 
desgaste da ferramenta no sinal aquisitado. Nesta fase foi escolhida a faixa de 180kHz a 200kHz. Apesar de ser uma faixa pequena achamos que 
seja uma faixa confiável para análise devido a uma comparação feita com os dados aquisitados com o torno funcionando sem executar nenhum 
processo de usinagem. 
Foi possível constatar após uma série de ensaios que a voltagem RMS do sinal de EA apresenta um comportamento específico quando há variação 
da velocidade de corte e da profundidade de corte. Mais importante, foi possível verificar que o desgaste da ferramenta influencia bastante na 
emissão acústica de um processo. Uma ferramenta desgastada provoca um aumento no nível de emissão acústica. Com a confirmação destes dados 
será possível monitorar uma máquina CNC através da Emissão Acústica observando a voltagem RMS do sinal. Sabemos que um aumento desse 
parâmetro é decorrente do desgaste da ferramenta. 
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O próximo passo será estudar e tentar estabelecer uma relação direta entre estes resultados e o desgaste da ferramenta. 
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856 
Modelagem do efeito chatter nos processos de usinagem 
GABRIEL BEZERRA DE MENEZES SILVA 
ANNA CARLA MONTEIRO DE ARAUJO 

Resumo 

Estudos de pesquisa científica dos processos de fabricação envolvem comumente análise de materiais, das ferramentas e/ou da mecânica e 
dinâmica do processo. Os processos de corte por usinagem tem como característica a aplicação de força e velocidade para causar deformação 
plástica e a consequente retirada do material. 
Chatter, ou vibração auto-excitada, é um dos grandes limitantes dos processos de usinagem pois o aumento da quantidade de material retirado 
pode levar a uma instabilidade antecedente à quebra da ferramenta. Seu estudo e modelagem são essenciais para a otimização e aumento da 
produtividade nas industrias. A presença deste tipo de vibração em processos como torneamento ou fresamento pode causar má qualidade do 
acabamento superficial, baixa tolerância dimensional, diminuição da vida útil da ferramenta, ou mesmo dano aos rolamentos da máquina 
ferramenta. 
Devido a importância desse fenômeno, esta pesquisa tem o objetivo de estudar e modelar o efeito de chatter nos processos de torneamento e 
fresamento. Este estudo apresenta uma revisão bibliográfica sobre a dinâmica do corte e sobre a modelagem matemática da dinâmica do sistema 
peça-ferramenta e os primeiros resultados numéricos do modelo adotado. 
Posteriormente, serão realizados testes de impacto para a obtenção dos parâmetros dinâmicos do conjunto, como rigidez e amortecimento, e a 
simulação numérica utilizará estes dados experimentais para a obtenção do diagrama de lóbulos de estabilidade. De posse dos resultados 
numéricos a partir das características do sistema, serão feitos testes experimentais que vão identificar as regiões instáveis para a comparação e 
validação do modelo teórico. 

2921 
Modelagem de problemas de condução de calor unidimensionais através do método de elementos finitos descontínuos 
ANA LUIZA ROSSINI V. DE OLIVEIRA / RAFAEL DE FREITAS FONSECA 
EDUARDO GOMES DUTRA DO CARMO /  MARCO TÚLIO CÍCERO ARAÚJO FERNANDES 

Resumo 

Problemas de condução de calor são largamente encontrados em diversos ramos da engenharia: modelagem de poços de petróleo, engenharia 
estrutural, trocadores de calor, entre outros. A técnica de elementos finitos descontínuos, uma variação do método de elementos finitos 
tradicional, permite ganhos de velocidade na resolução dos problemas através da paralelização do código computacional, além de permitir 
respostas mais precisas como já documentado na literatura. 
Neste trabalho foi implementado um código computacional em linguagens C/C++, para resolução de problemas de condução calor unidimensionais. 
Foram analisados os efeitos da utilização de diferentes constantes de estabilização e de diferentes discretizações de malha. Como resultados, foram 
obtidos diferentes perfis de temperatura ao longo de uma dimensão. Casos da literatura foram utilizados para validar o código computacional 
desenvolvido. Em estágios futuros será implementada uma rotina para resolução de problemas bidimensionais e integração com gerador de malha 
já desenvolvido por este grupo. 

1364 Conjugated heat transfer in a heated pitot tube: similarity analysis and improved lumped formulation 
KLEBER MARQUES LISBÔA 
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RENATO MACHADO COTTA / JOSE ROBERTO BRITO DE SOUZA 

Resumo 

Congelamento de superfícies expostas a escoamento em grandes altitudes e formações meteorológicas adversas é um problema conhecido desde a 
Segunda Guerra Mundial. Este fenômeno afeta desde as superfícies aerodinâmicas até motores e sensores de velocidade de aeronaves, se tornando 
um problema de segurança em voo. Por este motivo, muitos estudos foram desenvolvidos com o objetivo de prever a formação e os efeitos do 
congelamento de perfis aerodinâmicos no desempenho de aeronaves (Stefanini et. al., 2008). No entanto, os códigos construídos e hoje disponíveis 
focam no estudo da acreção de gelo em aerofólios. Muito pouco, além de informações qualitativas, foi publicado até hoje em relação ao 
congelamento de tubos de Pitot aeronáuticos. 
O presente trabalho se insere nesse contexto mostrando a importância da solução do problema conjugado condução-convecção que ocorre antes e 
durante a formação de gelo sobre a sonda Pitot, em oposição ao tratamento simplificado normalmente realizado na análise de aerofólios. Para 
alcançar esse objetivo, o problema de condução é formulado utilizando a aproximação CIEA, sigla proveniente da expressão em ingles Coupled 
Integral Equations Approach (Cotta & Mikhailov, 1997), para aproximar os gradientes radiais de temperatura no sólido, e assim simplificando a 
formulação do problema transiente de condução de calor ao longo do tubo de Pitot. Quanto ao problema convectivo, este é modelado admitindo 
válida a similaridade local, permitindo assim a aplicação da transformação de Illingsworth (White, 1992). O método de solução proposto para o 
problema conjugado é o da Técnica da Transformada Integral Generalizada (GITT) (Cotta, 1993) que é implementado na plataforma Mathematica 
v7.0 (Wolfram, 2005) a partir de um algoritmo iterativo. Os resultados da distribuição transiente de temperaturas são então comparados com os 
coletados por termografia de infravermelho nos experimentos em túnel de vento realizados no INMETRO, empregando o tubo de Pitot que equipa 
o avião A4 Skyhawk da Marinha do Brasil, conforme descrito em trabalho recente (Souza, J.R.B., et al., 2011). 
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Souza, J. R. B., 2010, Conjugated Heat Transfer Analysis of Heated Pitot Tubes: Wind Tunnel Experiments, Infrared Thermography and Lumped-
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325 

Nanocompósitos de SBR com celulose e argila - Determinação da densidade de ligações cruzadas antes e após 
envelhecimento. 
JESSICA DOS SANTOS CRUZ DE ALMEIDA 
JAQUELINE GUIMARÃES LIMA COSME /   REGINA CELIA REIS NUNES 

Resumo 

A cura ou vulcanização é de importância cientifica e tecnológica e seu conhecimento permite um controle das propriedades e do tempo de vida do 
artefato. Neste trabalho, a argila natural não modificada foi incorporada à matriz do copolímero de butadieno-estireno (SBR) pelo processo de co-
coagulação da mistura do látex elastomérico com suspensão aquosa de argila para a obtenção de nanomateriais. A influência do teor argila em 
composições vulcanizáveis do elastômero de SBR foi avaliada quanto a densidade de ligações cruzadas, antes e após envelhecimento acelerado. O 
termo "envelhecimento" em composições de borracha está relacionado com a cisão molecular, que resulta em cadeias menores e em um maior 
número de terminais de cadeia, e/ou com a reticulação, que gera uma estrutura em rede fortemente ligada. Neste trabalho o teor da argila foi 
variado em 3, 5 e 7 phr e todos os dados foram comparados aos da composição sem carga. Os materiais usados foram: látex SBR com 23% de 
estireno; argila (bentonita sódica) com uma capacidade de troca catiônica (CTC) de 80 meq/100g; e os aditivos das composições de borracha como 
óxido de zinco, ácido esteárico, enxofre, Pentaeritritol tetrakis (3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) propianato) (Irganox 1010), difenilguanidina 
(DPG), Dissulfeto de benzotiazila (MBTS), Dissulfeto de tetrametiltiurã (TMTD) que foram usados como recebidos. A densidade de ligação cruzada 
foi calculada segundo a equação desenvolvida por Flory-Rehner que se baseia na técnica do inchamento no equilíbrio em solventes orgânicos. O 
solvente utilizado foi o tolueno e as amostras, com dimensões de 2,0 cm x 2,0 cm x 0,2 cm foram cortadas placas vulcanizadas, e imersas no 
solvente durante 7 dias na ausência de luz e a temperatura ambiente. O envelhecimento acelerado foi realizado durante 7 dias a 100ºC em estufa 
de circulação forçada de ar. O valor médio, medido de dois corpos de prova, foi tomado como resultado do teste para cada composição analisada. 
Os resultados obtidos indicam que antes do envelhecimento há uma diminuição da densidade de ligações cruzadas com o aumento do teor da 
argila e o mesmo ocorre após o envelhecimento. Porem os resultados após o envelhecimento são superiores, indicando que o processo utilizado 
atuou como uma pós-cura formando maior numero de reticulações, o que justifica os resultados mecânicos obtidos após envelhecimento. 

859 
Obtenção de Compósitos Eletroativos a Base Nanoestruturas Celulósicas e Polímeros Condutores. 
KARINA GOLFETTO FREITAS DE AMORIM 
PAULO HENRIQUE DE SOUZA PICCIANI / FERNANDO GOMES DE SOUZA JR 
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Resumo 

A Celulose pode ser caracterizada como um polímero linear de alta massa molar, constituído exclusivamente de (beta)-D-glicose e é vastamente 
encontrada na maioria dos vegetais, sendo o principal componente da parede celular. É responsável por dar firmeza e rigidez às plantas [1]. Por 
outro lado, a Polianilina é um polímero eletroativo ambientalmete estável de fácil síntese e de baixos custos de produção [2]. A polianilina pode ser 
utilizada em cabos coaxiais, em baterias recarregáveis, na forma de lâminas (filmes) finas e em diversos dispositivos eletroativos. 
O objetivo deste estudo é produzir um compósito a base de nanoestruturas celulósicas e PAni que apresentasse, ao mesmo tempo, a alta 
resistência mecânica da Celulose e a condutividade elétrica da Polianilina. Para tal, foram obtidas misturas in situ de PAni dopada com HCl nas 
concentrações de 0, 1, 5, 10, 20, 30 e 40% em relação às nanofibras de Celulose. 
As nanoestruturas celulósicas foram anteriormente obtidas por tratamento ácido e ultrassom, produzindo estruturas fibrilares de 
aproximadamente 50 nm de diâmetro. A partir disso, as estruturas (1g de nanocelulose) foram dispersas em HCl 1,0 M até homogeneização visual 
do sistema e submetidas à temperaturas em torno de 0oC. A anilina foi então adicionada nas proporções devidas para cada porcentagem e oxidada 
pelo agente Persulfato de Amônio diluído em HCl 1,0 M. A reação foi deixada em agitação até adquirir a coloração verde característica da 
Polianilina. Depois as amostras foram purificadas em membranas de diálise em água deionizada até o pH=5,0. Posteriormente, após as amostras 
estarem secas e moídas, os valores de condutividade elétrica foram avaliados com o auxílio de um multímetro ICEL (DM3062) e a cristalinidade do 
material foi inferida com auxílio de um difratômetro de Raios-X Rigaku (modelo Mini Flex). Os resultados obtidos para a condutividade elétrica e de 
difração de Raios-X indicam que foi possível constatar uma mudança abrupta no comportamento da condutividade do material em 15% de Pani. Ou 
seja, é observada uma transição isolante-condutor, uma vez que os valores de condutividade aumentam 109 vezes com uma pequena alteração na 
quantidade de polímero condutor, definindo, portanto o limiar de percolação para estes compósitos. Além disso, observando-se os resultados de 
difração de Raios-x, pode-se notar que a adição do polímero condutor não altera significativamente o ordenamento cristalino da celulose, portanto, 
não alterando as suas propriedades mecânicas. 
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Obtenção de Poli(Succinato de Butileno) Via Esterificação Direta Catalisada por Ácidos e Preparo de Nanocompósitos 
com Propriedades de Barreira a Gases 
ANDREI NEWMAN MOREIRA /   AMANDA DE VASCONCELOS VARELA /   MARINA ALEXANDRINO NOGUEIRA 
LETÍCIA PEDRETTI FERREIRA /   EDSON RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS / JOSE CARLOS COSTA DA SILVA PINTO /   FERNANDO GOMES DE SOUZA 
JR 

Resumo 

O poli(succinato de butileno) (PBS) é um polímero biodegradável com boas resistências química e térmica, além de possuir boa processabilidade. A 
vantagem de se utilizar esse material é a deste ser produzido a partir de matérias primas renováveis, contribuindo para a aplicação do conceito de 
química verde. Uma de suas possibilidades de aplicação é na fabricação de embalagens. Para isso é desejável que este tenha boas propriedades de 
barreira à gases, que pode ser proporcionada pela adição da argila modificada. É necessário, portanto, a preparação de um nanocompósito de 
PBS/argila. A metodologia consiste na síntese do polímero a partir do 1,4 Butanodiol e ácido succínico ou anidrido succínico feita de três maneiras 
diferentes: em um sistema aberto com fluxo de nitrogênio, à vácuo sem fluxo de nitrogênio e à vácuo com fluxo de nitrogênio. Depois a argila foi 
organicamente modificada com o brometo de tetradeciltrimetilamonio a partir de um planejamento experimental, avaliando os seguintes 
parâmetros: potência do sonicador, concentração do sal orgânico e o tempo de sonicação. Escolhido o melhor método para a obtenção dessa argila, 
foi sintetizado o nanocompósito de PBS com argila. Com o emprego da técnica de espectroscopia de infravermelho com transformada de fourier 
(FTIR) foi possível identificar as bandas características do PBS para todas as amostras analisadas, como por exemplo: picos em torno de 1144 e 1264 
cm-1 correspondem ao estiramento das ligações -C-O-C- no grupo éster de PBS e o pico em 1714 cm-1 que é referente ao alongamento das 
vibrações do grupo éster no PBS, mas especificamente nas ligações C=O da carboxila. Com a análise de termogravimetria foi observado que a 
temperatura de máxima taxa de degradação (TDM) para o PBS produzido com anidrido succícico (413,14°C) foi ligeiramente maior que para o PBS 
produzido com ácido succínico (406,88°C), demostrando maior estabilidade térmica do primeiro. 

1176 

Efeito da potência de sonicação sobre a desestruturação de materiais e a condutividade de compósitos 
magnetocondutores. 
RENATA CERRUTI DA COSTA 
FERNANDO GOMES DE SOUZA JR 

Resumo 

Dentre as nanopartículas magnéticas estudadas, a maghemita possui excelentes propriedades químicas, apresentando boa estabilidade frente à 
oxidação aliada com uma alta capacidade de magnetização. Além disso, não permanece magnetizada quando não está exposta a um campo 
magnético externo, propriedade característica de materiais superparamagnéticos [1]. Quanto à tecnologia de polímeros, a nova classe de polímeros 
orgânicos condutores tem sido foco de diversos trabalhos, destacando-se a polianilina devida sua estabilidade química, facilidade de polimerização 
e dopagem, e baixo custo do monômero [2]. 
Compósitos magnetocondutores de maghemita e polianilina foram preparados 
através da polimerização in situ. Os parâmetros utilizados para estudo foram o efeito da potência de sonicação sobre a desagregação das partículas 
e a quantidade de maghemita sobre o revestimento com o polímero. Assim, uma malha experimental de dois fatores a dois níveis, mais um ponto 
central permitiu avaliar os máximos e mínimos locais. 
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O produto obtido foi caracterizado por FTIR, UV-Vis e TGA. Quanto às propriedades elétricas, foram realizados ensaios de resistividade pelo método 
de duas pontas, onde além dos compósitos apresentaram aumento da condutividade elétrica comparada à carga magnética pura. Embora a 
maghemita seja um óxido básico, o aumento desta não acarretou em desdopagem do material, não influenciando em valores maiores de 
resistências. O melhor valor de resistividade encontra-se para as amostras contendo maior quantidade de maghemita. Por outro lado, foi observado 
que a sonicação produziu forte dissolução de parte da maghemita, impactando na força magnética dos materiais. 
Os resultados observados quanto à potência de sonicação indicam que os efeitos dessas ondas acústicas não devem ser analisados como um 
simples sistema de agitação, e sim como quanto à cavitação acústica pode influenciar e modificar os sólidos. O teste de resistividade mostrou que o 
efeito da sonicação provoca isoladamente uma redução de condutividade diante do aumento da potência de sonicação. Neste caso parece haver 
um comportamento distinto frente à quantidade de maghemita, para maiores quantidades há um aumento de condutividade enquanto para 
menores há uma diminuição. 

3229 
Nanotecnologia e Retração autógena 
MARCOS DAVID VALES 
EDUARDO DE MORAES REGO FAIRBAIRN 

Resumo 

Nanotecnologia: 
Desenvolvimento e aprimoramento de procedimento de polimento de amostras para realização de nano-indentação 
O trabalho consiste em melhorias e aprimoramentos dos procedimentos de polimento de amostras de bagaço de cana de açucar e cinza de casca de 
arroz como aditivo no cimento. 
Retração autógena: 
Está sendo desenvolvido um procedimento para medição da retração autógena com a utilização de diversos tipos de materiais que mantenham 
elasticidade e não permitam troca de massa. 
O trabalho consiste em colocar o cimento em uma membrana suficientemente elástica (preservativo) para permitir variações de volume e estanque 
de forma que não seja permitida troca de massa. Após a primeira etapa as amostras são submetidos a continuas pesagens (cerca de um mês), para 
que possa ser verificado a variação de massa. 
Os resultados obtidos não foram muito satisfatórios, como meio de contornar o problema, sobraram algumas alternativas a serem seguidas 
posteriormente, como utilizacao de novos fluidos de testes, e diferentes membranas. 

1388 

Análise teórico-experimental de micro-reatores fabricados por fotolitografia empregrando termografia por 
infravermelho e o software ansys cfx 
KELVIN CHEN 
CAROLINA PALMA NAVEIRA COTTA / JOSÉ MARTIM COSTA JUNIOR 

Resumo 
O crescente interesse em produzir sistemas fluidicos cada vez menores e assim aumentar sua eficiência, fez surgir em meados dos anos 80 uma 
área de pesquisa aplicada conhecida como Microfluidica, que é a capacidade de se mover, misturar, separar e controlar diminutas quantidades de 
fluidos em sistemas miniaturizados. Dentre os dispositivos que vem sendo bastante estudados dentro da Microfluidica destacamos os 
microrreatores e micromisturadores. Neste contexto, o presente trabalho emprega uma análise teórico-experimental do comportamento 
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microfluidico de micro-reatores fabricados com a técnica de fotolitografia desenvolvida por Fernades e Ferreira (2006). Esta técnica consiste em 
fabricar micro-sistemas utilizando uma fotoresina de uretana-acrilato (UA), onde a sua principal vantagem é possibilitar a fabricação de microcanais 
de qualidade aceitavel e a baixíssimos custos. A análies experimental, recentemente proposta por Costa Junior et.al., (2012), utiliza a termografia 
por infravermelho e o processamento das imagens aquisitadas, para avaliar a eficiência da mistura e/ou identificar termos fonte no sistema reativo. 
Neste estudo são também efetuadas simulações numéricas do escoamento no interior dos micro-sistemas utilizando o software de dinamica dos 
fluidos computacional (CFD) ANSYS CFX 11.0, permitindo comparações dos resultados experimentais e simulados para alguns casos específicos. 
Referências: 
FERNANDES J. C. B. e FERREIRA L. O. S., 2006, Manufacturing of miniature fluidic modules for lab-on-a-chip using UA photoresin form flexographic 
platemaking process, J. Braz. Chem. Soc., V.17 No 4, pp.643-647. 
COSTA JUNIOR J.M., SANTOS G.N., NAVEIRA-COTTA C.P., FERREIRA L.O.S., 2012, Fabrication And Thermographic Analysis Of Micro-Mixers With 
Polymeric Substrates, VII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica - CONEM 2012 - 31 de julho a 03 de agosto de 2012 - São Luiz, Maranhão, 
Brasil 

2702 
Enxerto de PLA de baixa massa molar média em nanopartículas magnéticas para uso em hipertermia magnética 
TAYANA CRISTINA DE ARAUJO SEGURA 
FERNANDO GOMES DE SOUZA JR /   ANTONIO CARLOS FERREIRA / GEIZA ESPERANDIO DE OLIVEIRA /   EMILIANE DAHER PEREIRA / EDSON RODRIGO 
FERNANDES DOS SANTOS 

Resumo 

Hipertermia magnética é um procedimento terapêutico empregado para proporcionar aumento de temperatura em uma região do corpo que 
esteja afetada por uma neoplasia, com o objetivo de causar a lise das células cancerosas. Seu funcionamento se baseia no fato de que a 
temperatura de 41- 42°C tem o efeito de destruir diretamente as células tumorais, uma vez que estas são menos resistentes a aumentos bruscos de 
temperatura do que as células normais circunvizinhas. O aumento de temperatura requerido pela hipertermia pode ser atingido, entre outros 
métodos [1], pelo uso de nanopartículas magnéticas. Quando submetidas à ação de um campo magnético externo de freqüência alternada (AC), as 
nanopartículas magnéticas são aquecidas [2]. Este fenômeno é potencializado pela presença de cadeias poliméricas. 
Para o presente trabalho selecionou-se a maghemita, por possuir um potencial elevado para diversas aplicações biomédicas [3], propriedades 
magnéticas únicas, uma área de superfície ampla e uma elevada biocompatibilidade [4]. À ela foi enxertado o Poli(ácido lático), pois ele é um 
poliéster instável em condições úmidas, relativamente hidrofóbico e biodegradável a subprodutos atóxicos (ácido lático, CO2 e H2O), presentes no 
metabolismo de animais e microorganismos [5-6]. Além de ser bioabsorvível[7]. Estes dois materiais foram sintetizados e formaram um 
nanocomposto, Todos os produtos obtidos em cada etapa foram caracterizados por FTIR-ATR, DRX, TGA, SAXS, teste de força magnética e, o PLA 
também, pelo GPC, comprovando cada modificação e que a força magnética não foi perdida. 
Foram criados 2 sistemas (aberto e fechado) para hipertermia magnética. No sistema aberto, houve muita interferência nos resultados. Os 
resultados do sistema fechado estão sob análise, mas foi possível observar variação na temperatura sob aplicação de um campo magnético 
alternado. 

846 Estudo da Cinética de Liberação do Fármaco Rifampicina inserido em Nanocompósitos Siloxano-Polimetacrilato de Metila 
(PMMA)- Polioxietileno (POE) 
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MARCELLE DA SILVA FREITAS 
KARIM DAHMOUCHE / CAIO MÁRCIO PARANHOS DA SILVA /   AILTON DE SOUZA GOMES 

Resumo 

Um dos problemas no tratamento de tuberculose é ministrar numerosas doses de remédio ao longo de grandes períodos. Iniciamos recentemente 
estudos visando a incorporação do fármaco Rifampicina (usado para tratamento da tuberculose) em materiais híbridos Siloxano-PMMA e sua 
liberação controlada em água. Foi observado que os tempos de liberação foram extremamente longos, devido a pouca afinidade da Rifampicina 
com a água e sua alta afinidade com a matriz. Visando facilitar o acesso das moléculas de água ao fármaco, propomos nesse trabalho incorporar no 
material um polímero muito mais hidrofílico como o POE. O objetivo é obter uma interpenetração na escala nanometrica entre as fases siloxano, 
PMMA e PEO. 
Nesse estudo foi investigado o efeito, sobre o grau de dispersão e a cinética de liberação do fármaco Rifampicina, do teor de PEO inserido nas 
matrizes híbridas Siloxano-PMMA. 
O material híbrido foi preparado pelo processo Sol-Gel, atraves da hídrolise e policondensação simultânea de dois alcoxidos de silício modificados 
por grupos orgânicos: o reagente comercial TMSM (3-(trimethoxysilyl)propylmethacrylate) e o precursor ureiasil obtido nosso laboratório (formado 
por uma cadeia de POE contendo nas suas extremidades o grupo trietoxisilano). A fim de obter uma rede interpenetrada de PMMA e POE na qual as 
partículas de siloxano formam ligações cruzadas, uma quantidade fixa de MMA ([MMA]/[TMSM]=2) foi adicionada na mistura e a polimerização foi 
promovida na presença de metanol e do catalisador peróxido de benzoíla (BPO). O sol híbrido foi levado a 500 C e, após gelatinização e secagem, 
uma solução composta por 0,5g da amostra em 20mL de água destilada e deionizada foi preparada. Alíquotas de 5mL foram preparados em 
intervalos de tempo determinados e o teor de rifampicina presente na água nas diferentes alíquotas foi medido por espectroscopia UV-Visível. O 
grau de dispersão da argila nos materiais foi investigado por Difração de Raios X (DRX). 
Os primeiros resultados de DRX mostram a ausênçia, para qualquer teor de POE, dos picos característicos da estrutura cristalina da Rifampicina nos 
compósitos, o que revela uma boa dispersão do fármaco na matriz híbrida. 
Além disso, a cinética de liberação da Rifampicina nesses compósitos é muito mais rápida (algumas horas) que nas mesmas matrizes preparadas 
sem POE (alguns meses). Provavelmente, o POE, por ser mais hidrofílico, está forçando a entrada e difusão da água na matriz, acelerando o 
processo de liberação. Essa interpretação é consistente com a cinética de liberação do fármaco mais rápida para teores de POE maiores, observada 
nosso estudo. Medidas futuras serão efetuadas a fim de verificar se ocorre inchamento ou degradação do material durante o processo de liberação, 
visando propor um modelo para explicar o mecanismo de liberação. 

3733 
Análise teórico-experimental de dissipadores termicos de micro-canais para células fotovoltaicas de alta concentração 
MARCO ALVES CORRÊA /  PEDRO HENRIQUE DOREA DE SOUZA TINOCO 
CAROLINA PALMA NAVEIRA COTTA 

Resumo 

Devido à drástica redução de eficiência das células fotovoltaicas de alta concentração (HCPV) atuais com o aumento de sua temperatura, torna-se 
crucial seu resfriamento para redução das temperaturas operacionais. Uma possivel solução é o emprego de micro-dissipadores de calor com 
refrigerante liquido acoplados no painel de HCPV. Outro benefício nessa abordagem é a recuperação da energia do refrigerante aquecido no 
dissipador térmico para uma aplicação secundária, como por exemplo dessalinização de água, e assim minimizando a penalização na potência de 
bombeamento através do projeto otimizado do micro-trocador de calor [1-3]. Neste contexto, o presente trabalho apresenta o projeto, a fabricação 
por micro-usinagem e a analise teórica e experimental, de um dissipador térmico baseado em micro-canais, para remoção de altos fluxos de calor. 



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 EM PAINEL 

 

87 
 

Na primeira etapa do presente estudo, diferentes micro-trocadores envolvendo o mecanismo de resfriamento de jato incidente são avaliados em 
uma bancada experimental construída para esse fim. A estrutura do distribuidor, bem como o tamanho e a forma dos micro-canais são analizadas 
através de análises teóricas e numéricas via simulação na plataforma COMSOL, para atingir uma capacidade de resfriamento significativa, com 
perda de carga aceitável para aplicações em células HCPV. 
Referencias: 
[1] W Escher, T Brunschwiler, B Michel, D Poulikakos, Experimental investigation of an ultrathin manifold microchannel heat sink for liquid-cooled 
chips. ASME Journal of Heat Transfer132, 081402 (2010). 
[2] W. Escher, B. Michel, D. Poulikakos. A novel high performance, ultra thin heat sink for electronics. Int J Heat and Fluid Flow 31, 586-598 (2010). 
[3] W. Escher, B. Michel, D. Poulikakos. Efficiency of optimized bifurcating tree-like and parallel microchannel networks in the cooling of electronics. 
Int J Heat and Mass Transfer 52, 1421-1430 (2009). 

3727 

Análise experimental de micro-misturadores fabricados por ablação a laser 
Fenômenos de transportes 
BRUNO ARAUJO NOVAIS 
CAROLINA PALMA NAVEIRA COTTA 

Resumo 

A micro-fabricação permite muito mais do que a simples miniaturização de sistemas já concebidos; permite também acoplar diferentes etapas de 
um processo analitico como o preparo de amostra, injeção, mistura, separação e detecção com analises em paralelo. Neste contexto surgiram os 
Lab-on-a-chip e os u-TAS (Micro Total Analysis Systems), como propostas para a elaboração de micro-dispositivos que contemplam todas as etapas 
de um processo analitico. O presente trabalho descreve uma técnica de fabricação de micro-misturadores em materiais à base de poli-metacrilato 
de metila - PMMA, mais conhecido como acrilico, por ablação a laser de CO2. O processo de fabricação aqui apresentado mostrou-se adequado na 
fabricação de micro-dispositivos sendo também vantajoso por envolver um numero reduzido de etapas de produção e boa uniformidade de 
acabamento nas paredes internas dos micro-canais. Neste estudo são também efetuadas analises experimentais do escoamento no interior dos 
micro-canais, permitindo comparações dos resultados experimentais para diferentes configurações de micro-sistemas. 
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1391 

Análise experimental da convecção forçada de nanofluidos de água-óxido de silicio em tubos circulares para regime de 
transição laminar-turbulento 
THIAGO CORREIA DE CARVALHO 
RENATO MACHADO COTTA / IVANA GABRIELA DOS SANTOS CERQUEIRA 

Resumo 

Nanofluido é uma nova classe de fluidos de transferência de calor que consiste de partículas nanométricas de metais ou óxidos metálicos em 
suspensão em fluidos térmicos usuais, como água. Ensaios de propriedades termofísicas com nanofluidos no final dos anos 90, acenaram com um 
aumento significativo da condutividade térmica em comparação com líquidos sem nanopartículas ou partículas maiores. Consequentemente, as 
correlações tradicionais de convecção de calor pareciam não representar adequadamente o processo convectivo no interior de canais com 
nanofluidos, que sistematicamente apresentava-se mais intensificado que previsto pelas análises teóricas e correlações clássicas. O grupo de 
pesquisa do Laboratório de Transmissão e Tecnologia do Calor, Engenharia Mecânica, POLI & COPPE/UFRJ, desenvolveu nos últimos anos estudos 
dedicados à análise teórico-experimental de convecção forçada laminar em nanofluidos, empregando fluidos de água-alumina ou água-silica 
(Cerqueira et al., 2010; Cerqueira et al., 2011). Concluiu-se que se valores adequados das propriedades termofísicas forem empregados nas 
simulações, as correlações clássicas de convecção ainda tem capacidade de prever o comportamento térmico desses fluidos. 
Por outro lado, nos regimes de transição e turbulento existem muito poucos estudos na literatura, o que motivou o presente trabalho. Assim, 
apresenta-se uma análise experimental da convecção forçada de nanofluidos em escoamento no regime de transição em tubos circulares, com 
fluxo de calor prescrito na parede. Apresenta-se o aparato experimental, ligeiramente modificado em relação ao empregado nos experimentos 
anteriores em regime laminar. Discute-se também diferentes correlações para o coeficiente de transferência de calor em regime de transição, 
propostas na literatura recente. O nanofluido comercial utilizado é composto de nanopartículas de Óxido de Silício(SiO2) dispersas em água. São 
apresentados resultados experimentais para o coeficiente de transferência de calor do nanofluido ensaiado em função do número de Reynolds do 
escoamento em transição, criticamente comparados com as previsões das correlações clássicas. Este estudo faz parte de um projeto em convênio 
com o CENPES-Petrobras, na análise do aumento de eficiência energética em processos nos setores de petróleo, gás natural e energia que possam 
vir a empregar nanofluidos. 
REFERÊNCIAS 
Cerqueira, I.G., C.A.A. Mota, J.S. Nunes, and R.M. Cotta, Experimental-Theoretical Analysis of Laminar Internal Forced Convection with Nanofluids, 
13th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering, ENCIT 2010, Uberlândia, MG, Brazil, December, 2010. 
Cerqueira, I.G., T.C. Carvalho, J.S. Nunes, and R.M. Cotta, Experiments on Laminar Forced Convection of Nanofluids and Modeling with Heat Losses 
and Temperature Dependent Thermopysical Properties, 21st International Congress of Mechanical Engineering, COBEM-2011, ABCM, Natal, RN, 
Brazil, October 2011. 

4060 
Efeito do tamanho de partículas de maghemita sobre sua força magnética 
PATRICK CLEMENTE DE PAULA COSTA /  NOÉ MARTINS 
EDSON RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS /   RAPHAEL MARIA DIAS DA COSTA /   GEIZA ESPERANDIO DE OLIVEIRA /   FERNANDO GOMES DE 
SOUZA JR 
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Resumo 

O paramagnetismo acontece em materiais que apresentam momentos magnéticos intrínsecos que não interagem entre si. Na ausência de campo 
magnético estes materiais não apresentam magnetização. Quando na escala nanométrica, partículas magnéticas comportam-se como 
monodomínios, quando submetidas a um campo magnético, apresentando comportamento denominado superparamagnético [1]. O termo 
superparamagnético foi usado pela primeira vez por Bean e Livingston, devido ao fato das substâncias estudadas por esses pesquisadores 
apresentarem comportamento semelhante aos materiais paramagnéticos, porém com magnetização de saturação maior. As partículas com 
comportamento paramagnético possuem um momento magnético total (10E3 uB) intermediário aos do paramagnético (10 uB) e o ferromagnético 
(10E4 uB ), onde uB, o magneton de Bohr (uB = 9,27 × 10E-24 J/T), é uma constante física relacionada com o momento magnético que recebe seu 
nome do físico Niels Bohr [2,3]. Buscando entender o efeito do tamanho de partícula sobre a força magnética dos materiais, partículas 
paramagnéticas foram sintetizadas por co-precipitação segundo o método de Qu e colaboradores [4]. Após tratamento térmico à 250°C, as 
partículas foram trituradas e classificadas por peneiramento utilizando as malhas de 80, 200 e 400 mesh. Os resultados demonstraram que a 
diminuição do tamanho das partículas causou um aumento significativo no efeito superparamagnético da maghemita sintetizada, avaliado por um 
teste de força magnética, proposto por nosso grupo [5] cujos resultados são expressos em mN/g. As forças magnéticas apresentadas pelas 
partículas peneiradas usando as malhas de 80, 200 e 400 mesh foram iguais a 155 mN/g; 267 mN/g; e 473 mN/g (a 590 Gauss), respectivamente. 
Assim os resultados demonstram que a força magnética das partículas pode ser modulada por meio de um processo simples de classificação. 

3305 
Desenvolvimento de Nanopartículas Híbridas Orgânicas-Inorgânicas pelo processo Sol-Gel 
SUZZANA DOS SANTOS SOARES 
KARIM DAHMOUCHE /   MARCOS LOPES DIAS / ALEXANDRE CARNEIRO SILVINO /   WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA 

Resumo 

Essa trabalho consistiu na síntese de nanopartículas híbridas a base de sílica, contendo grupo fenil na sua superfície. As partículas foram obtidas a 
partir de reações sol-gel de homo e co-policondensação de tetraetoxisilano (TEOS) e feniltrietoxisilano (PTEOS), em meio básico (pH=9). As 
condições de síntese que levaram a obtenção de um sol transparente contendo partículas de tamanho nanométrico estão descritas na tabela a 
seguir: 
Número da reação: 1 2 
TEOS (% em massa): 50 50 
PTEOS (% em massa): 50 50 
[H20]/[Si]: 9 9 
[Etanol]/[Si]: 12,5 12,5 
[NH4OH]/[Si]: 0,25 0,25 
Temperatura (°C): 25 50 
A evolução do tamanho das partículas com o tempo foi seguida através do espalhamento quase-elástico de luz. Para síntese a temperatura 
ambiente, após 1h de reação a maioria das partículas apresentam um diâmetro entre 15 nm e 30 nm e após uns 140 horas a maioria apresenta um 
diâmetro entre 30 nm e 60 nm, com algumas com mais de 100 nm de diâmetro. Para sintese em 50 °C, apesar do diâmetro das nanopartículas ser 
inferior ao obtido em temperatura ambiente até algumas horas de reação, para tempos da ordem de dezenas de horas de reação o sol deixa de ser 
transparente e se torna turvo, o que atesta da presença no sol de partículas ou agregados de tamanho micrométrico. Essa interpretação é 
confirmada pelas medidas de espalhamento quase-elástico de luz, que mostram a presença, além das nanopartículas, de partículas de diâmetro 
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entre 2 micrometros e 7 micrometros após 27h de reação. Desta forma o aquecimento em 50 °C parece induzir com o tempo a agregação das 
nanopartículas para formar agregados de tamanho micrométrico, o que não é desejável para futuras aplicações. Estudos por RMN do silício são 
necessários a fim de investigar se a co-policondensação entre o TEOS e PTEOS realmente ocorreu e portanto se partículas híbridas de sílica 
funcionalizadas por grupos fenis na superfície foram obtidas. Seria desejável acelerar o tempo de crescimento das nanopartículas a temperatura 
ambiente (evitando desta forma a formação de agregados micrométricos observada em 50º C), a fim de poder seguir in-situ o crescimento das 
nanopartículas por Espalhamento de Raio-X em baixos ângulos (SAXS). Para isso pode se pensar em aumentar a concentração da base ou adicional 
um sal, que são métodos conhecidos para promover o crescimento de partículas a base de sílica. Uma vez esse objetivo alcançado, o solvente 
etanol deverá ser evaporado a fim de obter um pó de nanopartículas híbridas que poderá ser redispersado em diferentes matrizes poliméricas. 

2466 
Desenvolvimento de Fibras Eletroativas Ultrafinas Através da Eletrofiação 
LUIZA COSTA ZAMBRANO 
PAULO HENRIQUE DE SOUZA PICCIANI 

Resumo 

O desenvolvimento de nanofibras poliméricas eletroativas através da técnica de eletrofiação tem atualmente sido alvo de grande interesse devido a 
possibilidade de se obter fibras menores do que 100 nanômetros com propriedades únicas e muitas aplicações em potencial. As fibras eletroativas 
já foram aplicadas na fabricação de dispositivos nanoeletrônicos e ópticos, em materiais biomédicos, em roupas protetoras, em meios de filtração, 
dispositivos acumuladores de carga, sensores e atuadores. Neste trabalho relatamos o estudo de obtenção de fibras eletrofiadas condutoras de 
eletricidade a base de poli(ácido lático) - PLA e poli(o-metoxi anilina) - POMA objetivando futuras aplicações das fibras em elementos sensores. 
Inicialmente, foram preparadas soluções de PLA a 5% e 10 % m/v em clorofórmio a partir do polímero na forma de pellets. Em seguida, foi 
preparada solução de POMA, previamente sintetizada em laboratório, a 0,1% m/v em clorofórmio. Após, as soluções foram misturadas em volumes 
iguais de modo a perfazer proporções de aproximadamente 1 e 2 % de POMA na massa final (seca) das fibras eletrofiadas. 
Depois, 2 mL das soluções foram colocadas em seringas hipodérmicas, posicionadas em uma bomba de seringa (KD Scientific, USA) ajustada sob 
vazão de 0,1 mL/h e conectadas a uma agulha metálica de diâmetro interno 0,5 mm. A agulha metálica foi então conectada a uma fonte de alta 
tensão (Glassman HV, USA) e tensões elétricas de 10 a 20 KV foram aplicadas à solução. Ao se posicionar um contra eletrodo metálico previamente 
aterrado e recoberto com uma folha de alumínio, um jato de solução polimérica é ejetado em sua direção. Neste intervalo de tempo o solvente é 
evaporado e fibras poliméricas de PLA/POMA foram coletadas no contra-eletrodo. 
As fibras coletadas foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura (SEM, JEOL JSM6460-LV) e as imagens revelam que fibras homogêneas 
de PLA foram obtidas. Quando a POMA é adicionada, as características a constante dielétrica da solução é alterada e microesferas, com diâmetros 
da ordem de 25 mm, são obtidas. Estudos complementares serão realizados de modo a ajustar os parâmetros do processo e obter a formação de 
nanofibras de PLA/POMA. 

1526 
Obtenção de nanopartículas híbridas condutoras constituídas de titânia e polianilina 
RONALDO DE ATAIDE BRAGA JUNIOR 
BLUMA GUENTHER SOARES /   MAYRA GONZALÉZ HURTANO 

Resumo Materiais híbridos orgânicos-inorgânicos têm sido bastante estudados devido à possibilidade de combinação de propriedades de ambos os 
componentes. O desenvolvimento desses materiais apresentou um crescimento importante a partir da utilização da técnica sol-gel, que consiste de 
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um método brando de obtenção de nanoparticulas inorgânicas ou híbridos a partir de reações de hidrólise e condensação. Esse processo origina 
dispersão de partículas coloidais (dimensão entre 1 e 100nm) estável em um fluido, e posterior formação da estrutura tridimensional (gel). Dentre 
as várias partículas preparadas por esse sistema, a Titânia (TiO2) se destaca pelas propriedades elétricas únicas com aplicação em diversas áreas. 
(Wang, X., 2009). 
O objetivo do trabalho foi a obtenção de nanopartículas híbridas de titânia recobertas com polianilina condutora, com o objetivo de se alcançar 
uma combinação de boas propriedades oriundos de cada componente, ou seja, uma excelente condutividade elétrica aliada à uma excelente 
estabilidade térmica, visando a utilização como absorvedores de ondas eletromagnéticas. 
Foram sintetizados nove tipos diferentes de matrizes de titânia pelo método sol-gel onde se variou a razão molar de água em relação ao tert-
butóxido de titânio usado como precursor(8:1), (16:1) e (24:1), sendo a relação etanol/precursor de titânio sempre constante (8:1). As partículas de 
titânia obtidas foram calcinadas em três diferentes temperaturas: 100 ºC, 200 ºC e 300 ºC. Em seguida foi adicionado anilina e o ácido nítrico e APS 
(Persulfato de Amônia). Esse último foi adicionado lentamente. Após as síntese, o material obtido foi lavado com água destilada e secas a 60 ºC. 
Os resultados preliminares revelam que a alteração da proporção de água e a variação da temperatura de calcinação afetam as propriedades do 
produto. Através de uma Difração de Raios-X (DRX), foi possível observar que na medida em que a temperatura de calcinação se eleva, o pico na 
curva de DRX (região do <2theta> de 25,2) se acentua ainda mais, indicando maior presença da forma cristalina anatase no sistema. A análise de 
espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) confirmou a presença da polianilina na superfície das partículas de titânia. A 
partir da análise morfológica por Microscopia Eletrônica de Varredura, foi possível observar o aumento da área superficial do sistema, junto com o 
aumento da proporção de água. Finalmente, observou-se um aumento significativo da condutividade elétrica dos materiais híbridos quando 
comparados aos componentes puros. 
Agradecimentos: CNPq, FAPERJ 

1484 
Membranas nanocompósitas a base de PVA/MMT-H+ para aplicações em células a combustível via etanol direto (DEFCs) 
RAQUEL DUARTE DE ALMEIDA 
AILTON DE SOUZA GOMES / JOSE CARLOS DUTRA FILHO 

Resumo 

Na busca por novas fontes de energia viáveis e de baixo impacto ambiental, a tecnologia de células a combustível de membranas de eletrólito 
polimérico alimentadas por álcoois surge como uma possível solução. Uma célula a combustível é uma célula eletroquímica que converte 
continuamente a energia química de um combustível e de um oxidante em energia elétrica, através de um processo que envolve essencialmente 
um sistema eletrodo/eletrólito. Usualmente o polímero utilizado na produção das membranas é o Nafion®, porém o uso deste polímero é limitado 
em larga escala devido ao seu alto custo e alta permeabilidade ao combustível, o que reduz consideravelmente a eficiência da célula a combustível. 
A fim de contornar as limitações de uso das membranas de Nafion®, pesquisadores têm realizado estudos utilizando o poli(álcool vinílico) (PVA) no 
preparo das membranas. A escolha deste polímero é devido as suas propriedades, tais como: boa estabilidade química, facilidade para formar filme, 
alta seletividade à álcoois (em misturas água-álcool), além de baixo custo. Pesquisadores também observaram que a adição de partículas 
inorgânicas na matriz polimérica aumenta a propriedade de barreira da membrana. 
A partir destas informações, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e o estudo de membranas de poli(álcool vinílico)(PVA) 
incorporadas com diferentes concentrações das partículas inorgânicas montmorilonita (MMT-H+) e ácido silicotúngstico (STA). 
Todas as membranas foram preparadas a partir da dissolução e homogeneização de PVA e MMT-H+ em água deionizada, sob aquecimento e 
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agitação magnética. Em seguida, a temperatura ambiente, uma resina a base de melamina formaldeído foi adicionada, como agente de reticulação. 
As misturas foram vazadas em placas de petri sob aquecimento para remoção do excesso de água e formação dos filmes. Ao término, os filmes 
foram submetidos a tratamento térmico em estufa a vácuo. 
As membranas nanocompósitas foram avaliadas quanto ao grau de inchamento em água e etanol, caracterizadas por difração de Raios-X, 
espectroscopia de impedância eletroquímica, análise termogravimétrica e pervaporação em água e etanol. De acordo com a literatura, espera-se 
que as novas membranas apresentem propriedades desejáveis para aplicações em células a combustível via etanol direto (DEFCs). 

1489 
Síntese de nanocompósitos a partir de resina epoxídica, MMA e argila organofílica 
BRUNA ARAUJO CASTRO 
ADRIANA DOS ANJOS SILVA / BLUMA GUENTHER SOARES 

Resumo 

A resina epoxídica (ER) é um material vítreo e quebradiço, no entanto, a melhoria da resistência ao impacto pode ser alcançada pela modificação 
com a incorporação de materiais que apresentam características elastoméricas. A utilização de termoplásticos acrílicos pode aumentar resistência 
ao impacto da resina epóxi: os poliacrilatos apresentam grupos polares que promovem excelente adesão interfacial com a resina epoxídica, 
contribuindo para o aumento da resistência ao impacto da matriz. Entretanto, esse tipo de modificação da resina epoxídica geralmente resulta no 
decréscimo do módulo elástico. Por outro lado, a dispersão de argila na matriz termorrígida, formando nanocomósitos, promove melhores 
propriedades sem diminuir o módulo elástico. A melhoria das propriedades dos nanocompósitos é proveniente do pequeno tamanho da unidade 
estrutural e da grande área superficial das partículas inorgânicas de argila utilizadas na preparação do nanocompósito. O foco desse trabalho é 
avaliar a combinação da modificação da resina epóxi com acrilato de baixa massa molar e a adição de argila. Foram preparados nanocompósitos de 
resina epóxi funcionalizada com ácido acrílico (AA) com o Poli(metacrilato de metila) (PMMA) sintetizado in situ. Inicialmente, a Cloisite 30B foi 
dispersa na ER, seguida da funcionalização com AA. Posteriormente, foi realizada a síntese do metacrilato de metila (MMA) na ER funcionalizada. Os 
nanocompósitos foram curados com o endurecedor anidridotetrahidroftálico. O grau de dispersão da argila avaliado por Difração de Raios X 
mostrou a ausência do pico de difração nos difratogramas dos nanocompósitos indicando alto grau de intercalação alcançado pela dispersão da 
argila e polimerização in situ do MMA. No entanto, a modificação da ER com PMMA, resultou no aumento da viscosidade da matriz e a 
incorporação da argila modificada intensificou esse aumento. A modificação da ER com o PMMA sintetizado in situ não diminuiu o módulo elástico 
da matriz. Entretanto, a incorporação da argila aumentou o módulo elástico da resina epóxi. A presença de grupos carboxílicos no PMMA favorece a 
forte interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio entre a matriz polimérica e a argila. Esta interação intermolecular é estabelecida entre 
o átomo de oxigênio da carboxila presente na matriz polimérica funcionalizada e a hidroxila do agente de intercalação da Cloisite 30B. Portanto, foi 
observado o aumento do módulo dos nanocompósitos em comparação a matriz modificada. Porém, com o aumento da composição de argila de 
2,5% para 5% m/m foi observada a redução do módulo elástico que pode ser atribuída à presença de agregados de argila. Por outro lado, os 
nanocompósitos apresentaram valores de temperatura de transição vítrea (Tg) próximos ao valor da ER. O aumento da composição de argila (5% 
m/m) provocou uma redução da Tg, o que pode estar associado ao volume livre causado pela presença de aglomerados dispersos na matriz 
epoxídica em virtude da alta composição. 

1648 Levantamento de curvas características de motor tipo Dahlander 
TIAGO JOSÉ DOS SANTOS MORAES 
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RICHARD MAGDALENA STEPHAN 

Resumo 

Chama-se motor Dahlander a configuração de motor de indução trifásico gaiola de esquilo que, apenas alterando as conexões dos terminais das 
bobinas do estator, permite comutar o número de polos numa razão de 1:2, e assim variar discretamente a velocidade do motor. 
Para conhecer o comportamento deste motor, deseja-se levantar as curvas de torque x velocidade e corrente de partida x tempo. Com este 
objetivo, foi instrumentada uma bancada de testes do Laboratório de Máquinas da UFRJ. 
Esta bancada dispõe de sensores de corrente, torque e velocidade para medir tais grandezas; um gerador de corrente contínua que se comportará 
como carga controlada pelo operador; um computador munido do programa LabView® para aquisição e tratamento dos dados e os equipamentos e 
circuitos que permitem a comunicação entre o computador e os sensores. 
Neste trabalho, descreve-se a instrumentação da bancada de modo a possibilitar o levantamento das curvas características do motor, bem como a 
concepção do programa em LabView® e os testes experimentais realizados. As curvas características do motor Dahlander são apresentadas em 
diferentes referências bibliográficas, porém nenhuma das que foram pesquisadas justificam as mesmas. 
Como metodologia, primeiramente foi estudada a bancada e seus equipamentos para compreender o funcionamento e assim poder instrumentá-la. 
Em seguida, foi desenvolvido o programa, certificando-se de uma comunicação confiável entre o computador e os sensores. Ao final, são 
conduzidos os testes que resultam nas curvas características do motor, possibilitando assim uma análise das mesmas e confrontação com 
informações obtidas na referência bibliográfica. 
Referência: 
CHAPMAN, J.S. - Electric Machinery Fundamentals, 3rd edition, McGraw-Hill, United States of America, 1998. 
LOBOSCO, O.S - Seleção e aplicação de motores elétricos, McGraw-Hill, Siemens, São Paulo, 1988. 
MUÑOZ, N.T - Cálculo de enrolamentos de máquinas elétricas e sistemas de alarme, 4ª edição, Freitas, Rio de Janeiro, 1987. 
STEPHAN, R.M. - Acionamento, comando e controle de máquinas elétricas, Editora Ciência Moderna, Rio de Janeiro 2012. 
TELLES, E.C. - Análise da operação de um motor de indução com enrolamento Dahlander, Projeto de Fim de Curso, Engenharia Elétrica, UFRJ, Rio de 
Janeiro, 2010. 

1695 
Desenvolvimento de um Transformador de Potencial Utilizando Cerâmica Piezoelétrica 
MARIA GABRIELLA ANDRADE FELGAS 
MAURICIO AREDES / MAURO SANDRO DOS REIS 

Resumo 

Uma das exigências básicas para a operação segura e estável de um sistema elétrico de potência é a medição dos parâmetros e grandezas elétricas 
associadas a este sistema. Normalmente, em sistemas de média amplitude, cabe aos transformadores de potencial eletromagnético a obtenção de 
informações associadas à tensão. Contudo, estes equipamentos apresentam problemas relacionados a peso, tamanho, precisão, interferência 
eletromagnética e características não lineares causadas por distorções e influências harmônicas aos componentes utilizados em sua construção. Por 
isso, propõe-se o desenvolvimento de uma nova tecnologia de medição que venha a resolver tais dificuldades. 
Este projeto propõe a substituição do circuito magnético dos transformadores convencionais por um elemento sensor que utiliza cerâmica 
piezoelétrica. Este tipo de material é constituído de inúmeros cristais ferroelétricos microscópicos. E, estando abaixo de uma determinada 
temperatura crítica, conhecida como temperatura de Curie, apresenta uma simetria tetragonal de suas moléculas, em que o centro de simetria das 
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cargas elétricas positivas não coincide com o centro de simetria das cargas negativas, dando origem a um dipolo elétrico. A existência deste dipolo 
elétrico faz com que a estrutura cristalina se deforme na presença de um campo elétrico, ou gere um deslocamento elétrico quando submetida a 
uma deformação mecânica, o que caracteriza o efeito piezoelétrico inverso e direto, respectivamente. Isso ilustra a utilização do material para a 
criação de um transformador, já que, ao aplicar uma tensão nas extremidades de um grupo de cerâmicas, por exemplo, consegue-se medir uma 
tensão de saída, proporcional a fatores como nível de entrada, número de cerâmicas presentes e disposição das mesmas no sistema. 
Proporcionalidades ideais à função a ser exercida pelo mesmo. 
Dentre as suas características em relação aos equipamentos eletromagnéticos, a vantagem se dá principalmente em relação a: redução dos custos e 
dificuldade no processo industrial de fabricação, tendo características físicas como peso e volume também diminuídos; ausência de interferência 
eletromagnética; aumento da precisão dos sinais a serem medidos e ausência do risco de ressonância e ferrorressonância com capacitâncias da 
rede elétrica. 
Dessa forma, o objetivo principal do trabalho é voltado à implementação, caracterização e testes do sistema de cerâmicas piezoelétricas para a 
classe de 15kV. Analisando seu comportamento em relação a grandes variações da tensão de alimentação, utilização de várias faixas de frequência 
e influências harmônicas, capacidade e limite de isolamento em relação a diversos níveis de energia e comportamento diante de determinadas 
condições de offset. 
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1560 
Controle e Condicionamento de Sinal para Medição Temperatura. 
BRUNO CAMPELLO DE ANDRADE / MICHEL MORAIS FERREIRA 
ALESSANDRO JACOUD PEIXOTO 

Resumo 

Obter leituras precisas e confiáveis de temperatura é extremamente importante em diversos aplicações, como na indústria, em sistemas 
eletrônicos, entre outros. Em particular, a medição de temperatura pode ser utilizada para detectar falhas em sistemas e realizar o controle de 
qualidade em determinado produto perecível, como por exemplo, em um banco de sangue. O objetivo é desenvolver esquemas de controle, 
preferencialmente com capacidade de auto-sintonia (ou adaptação), para controlar e monitorar a temperatura em diversos equipamentos e 
ambientes em um banco de sangue, por meio de controladores digitais. Em particular, planeja-se avaliar a robustez com respeito a falhas no 
sistema, gerando relatórios e alarmes. Métodos de auto-sintonia (auto-tuning) robusta de controladores PID digitais serão avaliados visando 
aproveitar o alto poder computacional dos microprocessadores atuais e combinar, de maneira eficiente, diversas ferramentas clássicas e modernas 
da teoria de sistemas de controle de modo que a sintonia possa ser feita muito rapidamente, com pouco conhecimento a priori. Pretende-se 
desenvolver softwares de controle embarcado e de supervisão. Para realizar medições precisas e confiáveis de temperatura é necessário que se 
faça um bom condicionamento do sinal gerado pelo sensor. Para isso, serão propostas eletrônicas adequadas para: tratar o sinal gerado (eletrônica 
de condicionamento), para acionamento de potência e para aquisição e controle. 

1563 
Desenvolvimento de um Protótipo de um Conversor Multinível Modular 
LIVIA LISANDRO JUDICE GODOY 
ROBSON FRANCISCO DA SILVA DIAS 

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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1482 
Projeto de um Levitador Eletrodinâmico em Corrente Alternada 
HUGO PELLE FERREIRA 
RICHARD MAGDALENA STEPHAN / ALAN DANTAS DE MEDEIROS ENDALÉCIO 

Resumo 

Este trabalho apresenta o projeto de um levitador eletrodinâmico com o objetivo de ampliar o kit didático de levitação, desenvolvido no 
Laboratório de Aplicações de Supercondutores (LASUP). Atualmente, já existem experimentos demonstrando a levitação eletromagnética com 
eletroímãs e imãs permanentes; levitação com supercondutores e também levitação eletrodinâmica com imãs (CC). Na levitação magnética aqui 
proposta, aplica-se uma corrente elétrica alternada em uma bobina e esta gera um campo magnético variante no tempo. Esta variação de campo 
produz uma tensão elétrica induzida em um anel condutor, feito de cobre ou alumínio, situado sobre a bobina. A corrente elétrica que passa a 
circular pelo anel cria um campo magnético de tal modo a se opor à variação do campo magnético gerado pela bobina (lei de Lenz). Esta oposição 
de campos magnéticos dá origem a uma força responsável por suspender o anel e que compensa o peso na posição de equilíbrio. No experimento 
realizado, foram aplicados diferentes níveis de tensão elétrica alternada em um eletroímã disponível no laboratório até se observar a levitação do 
anel. Percebeu-se que, para o anel de alumínio, o nível de tensão (valor eficaz) que produzia levitação era de 250 V e, para o anel de cobre, o valor 
de tensão era de 450 V. Dessa forma, deseja-se alterar a configuração do levitador, através do número de espiras da bobina e dimensões dos anéis, 
para se obter um experimento que seja capaz de ser realizado a partir da tensão nominal da rede elétrica de 127 V. O trabalho apresenta como esta 
nova configuração foi obtida, utilizando-se o software de simulação pelo método dos elementos finitos COMSOL Multiphysics. 
Referências Bibliográficas: 
[1] Jayawant, B.V., 'Electromagnetic Suspension and Levitation', Proc. IEE, Vol.129, Pt A, No 8, 1982, pp. 565-566. 
[2] Hayt Jr., W., and Buck, J.A., 'Engineering Electromagnetics', Seventh Edition, Mc Graw Hill, pp. 307. 
[3] Introduction to COMSOL Multiphysics, Version 4.1. 
[4] Laithwaite, E.R., 'Electromagnetic Levitation', Proc. IEE, Vol. 112, No 12, 1965, pp. 2362 e 2368-2371. 

1623 
Circuito para detecção de onda de cisalhamento em meio viscoelástico 
LUIZ HENRIQUE DE ARAÚJO VASCONCELOS 
JOAO CARLOS MACHADO / JOSÉ FRANCISCO SILVA COSTA JÚNIOR 

Resumo 

A coagulação sanguínea é um complexo processo que envolve uma série de reações químicas governadas por fatores de coagulação. Durante este 
processo, ocorrem variações em alguns parâmetros reológicos que podem ser estudadas empregando-se a elastografia dinâmica, a qual baseia-se 
na detecção de perturbações do meio devido à propagação de uma onda de cisalhamento. Por meio da radiação ultrassônica no meio é possível 
gerar a onda de cisalhamento, empregando-se força de radiação acústica, como também detectar propriedades de propagação da mesma 
(velocidade de propagação e coeficiente de atenuação), as quais são usadas nas estimativas dos coeficientes viscoelásticos do meio. 
O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um sistema ultrassônico de detecção (SUD) da propagação da onda de cisalhamento, o qual se 
baseia na captura e análise de uma onda de ultrassom (Probe) retroespalhada pelo meio. 
O SUD é composto por um circuito de excitação, modelo HV738DB1 (Supertex; Sunnyvale, CA, EUA), um transdutor de ultrassom que opera na 
forma de uma salva de senoides com frequência de 5 MHz, 5 ciclos e frequência de repetição de pulsos (FRP) de 2 kHz, um circuito de controle e 
outro de demodulação. Para alimentar o circuito de excitação utiliza-se uma fonte DC, modelo AN-H59DB1 (Supertex; Sunnyvale, CA, EUA) que gera 
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tensões de ± 60, ± 52 e 8 V, e outra fonte de tensão regulada com saídas de 3,3 e 12 V. Para entrar em funcionamento, o circuito de excitação 
necessita de 2 sinais de controle com forma de onda compatível com a lógica TTL, com frequência de 5 MHz, 5 ciclos, FRP de 2 kHz e uma com 180° 
de defasagem em relação à outra. O circuito de controle foi implementado contendo 2 flip-flops (SN74LS74AN), uma porta lógica AND SN7408 e 3 
circuitos contador/decodificador Johnson (CD4017BE). Basicamente, este circuito de controle divide a frequência de uma forma de onda quadrada 
de 20 MHz para se gerar os sinais em 5 MHz. O SUD contém, ainda, um circuito demodulador, modelo AD8333 (Analog Devices; Norwood, MA, EUA) 
que será usado na detecção dos componentes em fase e quadratura do sinal retroespalhado pelo meio, os quais serão empregados na estimativa 
dos parâmetros de propagação da onda de cisalhamento. 
O circuito de controle foi montado em uma placa de circuito impresso, a qual foi testada. Os sinais produzidos com essa placa puderam ser usados 
pelo circuito HV738DB1 para gerar o sinal de excitação do Probe. Futuramente serão realizados testes com a placa de demodulação AD8333. 
Finalizada essa etapa se dará início aos testes em meios viscoelásticos, com objetivo de detectar a propagação de ondas de cisalhamento nestes 
meios, com isso caracterizá-los. 

296 
Modelo Matemático para Máquina de Indução Duplamente Alimentada sem Escovas 
JARDEL CUNHA CAMELO / ANDREI SILVA JARDIM 
ANTONIO CARLOS FERREIRA 

Resumo 

O presente trabalho apresenta um modelo matemático da máquina de indução duplamente alimentada sem escovas(Brushless Doubly-Fed 
Machine - BDFM), o qual foi implementado no software comercial Matlab/Simulink. 
A BDFM é um tipo particular de máquina de indução [1], que difere de uma máquina tradicional por apresentar dois enrolamentos trifásicos 
independentes no estator além de um rotor de características construtivas não convencionais. Um aspecto importante no estudo de máquinas 
rotativas refere-se às técnicas de controle de velocidade. Em uma máquina de indução de rotor bobinado, o controle de velocidade pode ser feito 
utilizando-se conversores de potência para alimentação do rotor. Isto oferece a vantagem de converter apenas a potência de escorregamento 
resultando num sistema mais econômico que um controle realizado a partir do estator. A desvantagem deste tipo de controle está na necessidade 
de acessar o rotor através de anéis e escovas, o que aumenta o custo e diminui a robustez e a confiabilidade do sistema. A possibilidade de realizar 
o controle da velocidade a partir do controle da frequência das correntes do rotor, sem a necessidade do uso de anéis e escovas, constitui a 
característica mais importante da BDFM. Esse controle é realizado alimentando um dos enrolamentos do estator por um conversor de potência, 
com frequência e tensão controláveis, enquanto o outro enrolamento do estator permanece ligado diretamente à rede elétrica, aumentando a 
confiabilidade e reduzindo a necessidade de manutenção do sistema. 
Por não se tratar de uma máquina de uso industrial, ainda não existem, nos pacotes computacionais comerciais para simulação de sistemas de 
acionamento eletrônico, modelos que permitam analisar o desempenho desta máquina. Isto motivou o desenvolvimento deste trabalho. 
O modelo apresentado foi desenvolvido utilizando a teoria de eixos de referência [2][3][4] de uso tradicional em análise de máquinas elétricas. 
Além do modelo desenvolvido e implementado, o trabalho irá apresentar sua validação mediante dados obtidos em laboratório. 
Referências: 
[1]Antônio Carlos Ferreira, Analysis of brushless doubly-fed induction machines, Ph.D. thesis, University of Cambridge, 1996. 
[2] Fabio da Silva Lacerda. Desenvolvimento e validação de modelo matemático para a máquina de indução duplamente alimentada sem escovas 
(BDFM). 2001. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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[3] C. M. Ong, Dynamic Simulation of Electric Machinery, Prentice-Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, 1998 
[4]Krause, P.C.-Analysis of Electric Machinery-McGraw Hill, 1986 

2741 
Implementação de um sistema eletromecânico de varredura para Biomicroscopia Ultrassônica 
LEONARDO BACKER MENDES  
JOAO CARLOS MACHADO /  TELMA LISBOA DO NASCIMENTO 

Resumo 

O Laboratório de Ultrassom (LUS) do Programa de Engenharia Biomédica da COPPE desenvolveu um sistema de Biomicroscopia Ultrassônica (BMU) 
de alta resolução (40 MHz) para a detecção de lesões, in vitro, de tumores cutâneos. Algumas limitações metodológicas, como a necessidade de 
submergir a amostra na água, para se acoplar acusticamente o transdutor e a amostra de tecido e a pouca mobilidade do BMU, dificultam o uso 
deste sistema na detecção e acompanhamento de lesões in vivo. O objetivo consiste no aperfeiçoamento do BMU pelo aprimoramento de um 
sistema eletromecânico de varredura do feixe de ultrassom emitido pelo transdutor de forma a proporcionar a mobilidade do BMU para a captura 
de imagens das lesões em regiões antes não alcançadas. O esquema eletrônico inicial para o acionamento do servomecanismo de um sistema de 
varredura do feixe foi fornecido por Capistrano Labs (San Clemente, CA, EUA). Este passou por um processo de análise teórica e de simulação 
computacional (LTSpice, versão 4.14b; Milpitas, CA) para se compreender o funcionamento e para possibilitar substituições de componentes 
eletrônicos indisponíveis. Foi substituido um circuito gerador de forma de onda senoidal em 100 kHz por um oscilador Colpitts. Após ajustes do 
esquema eletrônico do circuito de acionamento do sistema de varredura, foi desenvolvido o layout de uma placa de circuito impresso (CI), 
utilizando-se programa Layout Plus - Orcad (Orcad Layout Plus, versão 10.5.0), e a mesma foi confeccionada pela Giga Eletrônica (Giga Eletrônica 
LTDA, Rio de Janeiro, Brasil) e montada no LUS. Foram necessários ajustes durante a montagem da placa. Foi desenvolvido um programa em 
linguagem Very High Integrated Circuit Hardware Description Languages (VHDL) para implementar em uma Field Programmable Gate Arrays, FPGA, 
a geração de uma forma de onda triangular programável necessária ao funcionamento do circuito de acionamento do servo mecanismo. A 
montagem da placa de CI foi finalizada e agora se inicia a etapa de testes para em seguida ser acoplado o novo sistema de varredura do feixe ao 
BMU. O programa para geração de ondas triangulares em VHDL foi desenvolvido e implementado na plataforma de teste (Virtex-4; FPGA - ML402; 
Xilinx, Japão), mostrando que é possível gerar formas de onda triangulares com ajustes independentes da amplitude e da frequência. Com o 
desenvolvimento deste sistema de varredura, o BMU terá maior mobilidade e melhor precisão na geração de imagens ultrassônicas de lesões 
teciduais. A aplicação desse sistema de BMU terá utilidade em pesquisas relacionadas com a geração de imagens, in vivo, de melanomas e lesões de 
músculo esqueléticos em modelos murinos a fim de melhorar o diagnóstico, o prognóstico e as estratégias terapêuticas e cirúrgicas dessas lesões. 
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3906 

Avaliação do potencial biotecnológico do fungo filamentoso Aspergillus niger na produção de beta-glucosidases a partir 
de celulignina de bagaço de cana 
MARIANA FONSECA BEZERRA /   PEDRO LIGIERO RIBEIRO LOPES DOMINGUES 
VANESSA ALVES LIMA ROCHA /   ROBERTO NOBUYUKI MAEDA /   NEI PEREIRA JUNIOR 

Resumo 

O bagaço da cana de açúcar vem sendo considerado um dos principais resíduos agroindustriais para a produção de etanol de segunda geração, por 
se tratar de uma biomassa rica em polissacarídeos hidrolisáveis, gerada nas próprias unidades industriais. Celulases são enzimas de grande 
interesse biotecnológico, e uma de suas mais recentes aplicações relaciona-se a tecnologias de produção de biocombustíveis de segunda geração. 
Estas enzimas hidrolisam as ligações beta(1,4) da celulose e atuam sinergicamente na sua degradação. Durante a hidrólise enzimática, as beta-
glucosidases atuam na degradação da celobiose, tendo como produto final a glicose, que é prontamente fermentada a etanol e a outras moléculas. 
Os preparados celulásicos comerciais, atualmente, apresentam a necessidade de adição de beta-glucosidases. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho foi otimizar a produção de beta-glucosidases por Aspergillus niger utilizando celulignina de bagaço de cana como substrato. Para a 
otimização do meio de fermentação, utilizou-se a metodologia de superfície de resposta, com 2 níveis e 3 fatores, e 3 pontos centrais, resultando 
em 17 ensaios. Os nutrientes avaliados foram: extrato de levedura (0 a 8 g/L), sulfato de amônio (0 a 6 g/L) e uréia (0 a 4 g/L). A produção de 
enzimas foi realizada utilizando-se meio de Mandels e Weber (1969) com celulignina de bagaço de cana como fonte de carbono e indutor da 
produção enzimática. O inóculo foi feito transferindo-se assepticamente 106 esporos/mL previamente contados em câmara de Neubauer para 
frascos Erlenmeyers de 500 mL contendo 200 mL de meio de fermentação. Os frascos foram incubados na temperatura de 30 ºC sob agitação 
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orbital de 200 rpm por 72 h. Após período de incubação, 10 mL de amostra foi centrifugada e do sobrenadante, determinada atividade beta-
glucosidásica (Ghose, 1987). As atividades celulásicas foram expressas em unidades internacionais (U), onde 1 U corresponde à quantidade de 
enzima (extrato enzimático) capaz de liberar 1 µmol de açúcar por minuto. Os resultados mostraram que comparando os valores preditos com os 
observados, foi obtida uma considerável correlação, R= 0,8522. Os valores ótimos preditos (codificados) foram: extrato de levedura (0,56), sulfato 
de amônio (1,19) e uréia (-1,65). Através dos gráficos de superfície de resposta foi possível verificar as concentrações ótimas de nutrientes para a 
produção destas enzimas, e elevadas atividades beta-glucosidásicas, cujo máximo foi de 2.843,97 U/L. Conclui-se que o fungo filamentoso 
Aspergillus niger apresentou considerável potencial biotecnológico na produção de beta-glucosidases a partir de celulignina de bagaço de cana. 

3165 

Influência dos Resíduos do Glicerol Bruto Obtido na Produção de Biodiesel e do Tratamento Prévio na Produção de Ácido 
Cítrico por Yarrowia Lipolytica 
CAMILA BASTOS TAVARES / RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA 
PRISCILLA FILOMENA FONSECA AMARAL / LUANA VIEIRA DA SILVA 

Resumo 

Durante o processo de produção do biodiesel, o principal subproduto gerado é o glicerol e a grande quantidade obtida deste álcool tem levado a 
busca de alternativas para a sua utilização. Através da produção microbiológica, ácido cítrico pode ser produzido tendo este subproduto como fonte 
de carbono. A levedura Yarrowia lipolytica pode produzir e secretar no meio de cultura, ácidos orgânicos como o cítrico e isocítrico. O objetivo 
deste trabalho foi estudar a produção de ácido cítrico pela cepa Yarrowia lipolytica IMUFRJ 50682 através do uso do glicerol gerado na produção de 
biodiesel. O estudo visou uma análise da produção do ácido cítrico em função do álcool usado no processo de transesterificação do biodiesel : 
metanol e etanol e o tratamento prévio do glicerol bruto com H2SO4 e H3PO4 antes de ser adicionado ao meio de cultivo. As condições utilizadas 
nesses experimentos foram 45 g/L de glicerol, 0,1 g/L de extrato de lêvedo e 250 rpm de agitação. Com intuito de avaliar a influência do ácido 
utilizado no tratamento do glicerol bruto na produção de ácido cítrico, o glicerol utilizado em ambos os ensaios foi obtido da transesterificação de 
óleo de soja com metanol e catalisado com o KOH. Nestes experimentos, o ensaio realizado com glicerol tratado com H3PO4, apresentou uma 
maior produção de ácido cítrico (6,32 g/L), e melhores rendimento de ácido cítrico em relação ao glicerol consumido (0,26 g/g) e produtividade 
volumétrica (0,07 g/L.h). A concentração de ácido isocítrico e a RAC/AIC para este ensaio também foram melhores que o ensaio com glicerol tratado 
com H2SO4. Em ambos os ensaios houve uma produção elevada de ácido isocítrico e, consequentemente, a RAC/AIC foi baixa e igual a 0,25 e 0,94 
respectivamente, Isto pode ter sido causado pela influência do metanol usado na reação de transesterificação. Comparando os resultados obtidos 
das condições experimentais que utilizaram glicerol proveniente de óleo de soja e etanol e glicerol obtido de óleo de soja e metanol, ambos 
catalisados por KOH e tratados com H3PO4, foi possível concluir que o metanol provocou um favorecimento da produção de ácido isocítrico, apesar 
de terem obtido uma concentração de ácido cítrico bem similar assim como a produtividade volumétrica. Nestas condições, foi possível identificar 
que a presença de metanol levou a um menor YP/S em relação ao ensaio com glicerol oriundo do biodiesel obtido pela rota etílica, pois favoreceu 
maior consumo do substrato glicerol. Este resultado contraria o apresentado por SOCCOL et al. (2006), que apontam tanto o etanol como o metanol 
como fatores que afetam a produção de ácido cítrico de forma positiva em alguns bactérias e fungos, incluindo A. niger e Y. lipolytica. Portanto, a 
melhor produção de ácido cítrico foi obtida com glicerol produzido na reação de obtenção de biodiesel a partir de óleo de soja e etanol, catalisada 
por KOH e tratado com H3PO4 uma vez que minimizou a produção do ácido isocítrico. 

16 Estudo da Sedimentação de Partículas Através de Autômatos Celulares 
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KAROLINE DA MOTA COELHO/  PEDRO LUIZ BARBOSA MAIA 
HELOISA LAJAS SANCHES 

Resumo 

A sedimentação de partículas em suspensões sólido-líquido em uma proveta de laboratório foi simulada por meio do enfoque de autômatos 
celulares. Os autômatos celulares são arranjos de células cujo número de partículas é atualizado em passos discretos de tempo, através da 
aplicação de regras simples de interação entre as muitas partículas do sistema (WOLFRAM, 2002). Nesta simulação, realizada através de um 
programa desenvolvido para o software MATLAB, identifica-se o número de partículas existentes em cada célula e a direção do vetor velocidade das 
partículas de cada célula através de um número denominado estado da célula. Assim, o processo de sedimentação é simulado conforme o estado 
de cada célula do sistema é modificado pela aplicação das seguintes regras às partículas nesta célula: a queda das partículas para células abaixo por 
ação da gravidade, a colisão entre partículas, a colisão entre partículas e paredes e a propagação de partículas para células vizinhas (PÖSCHEL e 
SCHWAGER, 2005). Além disto, uma sub-rotina para visualização do processo de sedimentação foi escrita e testada. Utilizando-se o programa 
desenvolvido, foi possível visualizar a estratificação de suspensões distintas em camadas de diferentes concentrações durante a sedimentação. Foi 
possível, ainda, calcular a velocidade de sedimentação de cada uma destas suspensões. As simulações estão de acordo com a evidência 
experimental de que a velocidade de sedimentação diminui com o aumento da concentração de sólidos. Pode-se notar que há uma relação não-
linear entre a velocidade de sedimentação e a concentração de partículas na suspensão. 

626 
Síntese de biopolímero por diferentes cepas de Aureobasidium pullulans utilizando resíduo industrial 
HUGO CHA PIRES DE LIMA 
ELIANA FLAVIA CAMPORESE SERVULO / JULIANA DAVIES DE OLIVEIRA 

Resumo 

Os biopolímeros são macromoléculas biodegradáveis produzidas por organismos vivos que apresentam características compatíveis com os 
polímeros sintéticos. Os biopolímeros microbianos têm sido objeto de intensa pesquisa devido ao seu alto potencial de aplicação em diferentes 
setores industriais como alimentícia, farmacêutica, cosmética, petrolífera e petroquímica. Destaca-se a pululana, um polissacarídeo produzido pelo 
fungo dimórfico Aureobasidium pullulans, cujas características permitem o seu emprego em diversos segmentos da indústria alimentícia, embora 
seja possível sua aplicação para fins mais nobres, como conjugado de vacinas e interferon. Este trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade de 
cinco cepas de A. pullulans, duas provenientes de coleções de cultura e três isolados de território nacional, em produzir biopolímero a partir de 
matéria-prima de baixo custo, suplementada com rejeito da indústria cervejeira. Os ensaios foram conduzidos em frascos Erlenmeyers de 500 mL 
de capacidade, contendo 100 mL de meio constituído de açúcar cristal (30 g/L), como principal fonte de carbono e de energia, e levedura residual 
de cervejaria (2 g/L), como fonte de nitrogênio. Após 72 horas de incubação a 28±1°C, sob agitação de 150 rpm, foi determinada a concentração do 
biopolímero produzido e feita a sua caracterização por análise térmica. Duas cepas, dentre as cinco testadas, foram rejeitadas uma vez que, nas 
condições de cultivo ensaiadas, ao invés de crescimento unicelular ocorreu a formação de pellets, o que resulta em baixa produção de biopolímero. 
As outras três cepas foram capazes de produzir biopolímero, embora de forma diferenciada. A produção de biopolímero pelas duas cepas nacionais 
foi de aproximadamente 5,5 g/L, enquanto que pelo cultivo da cepa proveniente de coleção de cultura foi possível obter cerca de 8 g/L de 
biopolímero. A análise térmica revelou a presença de contaminantes de baixa e alta massas molares e muito material inorgânico como resíduo, o 
que sugere a necessidade de melhoria no processo de purificação. 
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Acoplamento de biofiltro (BioLite®) com POA para remoção de carbono orgânico residual de efluente da indústria de 
petróleo visando ao reúso 
EDUARDO LIMA SENRA 
ANDRÉ ALMEIDA NOGUEIRA /   BIANCA MIGUEL DE SOUZA /   ANA CLAUDIA CERQUEIRA /   MARCIA WALQUIRIA DE CARVALHO DEZOTTI 

Resumo 

Este trabalho tem o objetivo de investigar a redução da concentração de carbono orgânico total (COT) e outros parâmetros significantes do efluente 
proveniente da refinaria REGAP (MG) para possibilitar o reúso da água dentro da refinaria. Será proposta uma sequência de tratamentos que são 
eles: BIOFOR®, Processos Oxidativos Avançados (POA) e Osmose Inversa. 
O BIOFOR® é um processo de biofiltração no qual ocorrem duas etapas ao mesmo tempo, filtração, que retém os sólidos suspensos, e a formação 
de biofilme no suporte denominado BioLite®, que remove a matéria orgânica e nitrogênio amoniacal. Já o processo oxidativo H2O2/UV foi 
selecionado para oxidar a matéria orgânica remanescente do processo BIOFOR® e também para a desinfecção do efluente após tratamento 
biológico. O POA visa melhor atender as condições da membrana de osmose inversa já que a concentração de carbono orgânico total (COT) residual 
pode causar problemas de bioincrustaçao na membrana. 
Os testes iniciais foram realizados em quatro filtros de policarbonato com diâmetro=1,6cm, alimentação descendente e vazão de efluente em torno 
de 2,5mL/min, a fim de comprovar o crescimento de biofilme no suporte BioLite®. Foram acompanhados também a remoção de COT e amônia 
durante o processo. 
Após a comprovação do crescimento do biofilme por microscopia, foi posta em prática a segunda etapa, que consistia na utilização de filtros com 
diâmetro=9,6cm, vazão de aproximadamente 52L/dia, e acompanhamento de parâmetros como COT, amônia, DQO, ABS254, turbidez, SUVA, pH, 
condutividade e cromatografia. 
Após quatro meses de operação foram obtidos bons resultados no efluente de saída: 4,9 mg/L de COT, 2,6 mg/L de amônia, 0,98 NTU de turbidez, 
22,0 mg/L de DQO e 0,17 de ABS254, com remoções de 46,1%, 41,3%, 66,4%, 40,5% e 23,9%, respectivamente, mostrando que o processo tende a 
ser bem efetivo para esse tipo de efluente. Os resultados de POA e osmose inversa ainda estão em andamento. 

1874 

Determinação experimental do coeficiente de distribuição (Kd) de Chumbo e Bário em solos de região semi-árida do 
estado da Bahia. 
MARIANA MELLO DOS SANTOS 
HELOISA HELENA FABRICIO FERNANDES / ELIZABETH MAY BRAGA DULLEY PONTEDEIRO / SU JIAN 

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 
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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.  
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) 

873 
Avaliação de parâmetros de extrusão e injeção para inclusão de carga celulósica no poliestireno 
RENAN NEMER SAUD VOLPATO FREIRE 
LYS SIRELLI / ELEN BEATRIZ ACORDI VASQUES PACHECO /   LEILA LEA YUAN VISCONTE 

Resumo 

O poliestireno de alto impacto é uma mistura polimérica que consiste de poliestireno com 5% a 10% em massa de elastômero. Esse material é 
classificado como termoplástico e se caracteriza pela alta flexibilidade e moldabilidade sob a ação do calor. Dentre os principais modos de 
processamento deste polímero, destaca-se a moldagem por injeção, na qual o material, sob a ação de temperatura e pressão, é moldado. A adição 
de carga celulósica a matriz polimérica de termoplásticos tem algumas vantagens em relação à adição de materiais inorgânicos, tais como menor 
densidade e menor custo por unidade de volume. Além disso, elas são menos abrasivas aos equipamentos, possuem estabilidade dimensional e são 
provenientes de fontes de recursos renováveis. Entretanto, inúmeros aspectos dificultam o processamento de termoplásticos com adição de 
resíduos de celulose. A umidade e a granulometria devem ser rigidamente controladas para evitar descontinuidades de processo e peças com 
bolhas ou manchas superficiais, causadas por degradação termo-oxidativas. Adicionalmente, a baixa temperatura de degradação da celulose na 
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faixa de 200 a 220 °C constitui um fator limitante do processo. Este projeto tem como objetivo verificar e minimizar os problemas observados 
durante o processamento por injeção de misturas de poliestireno de alto impacto (HIPS) pós-consumo com 10%, 20% e 30% em massa de carga 
celulósica. As misturas foram processadas em extrusora dupla-rosca co-rotacional tanto pelo alimentador principal, quanto pelo lateral. Já na 
injetora o processamento seguiu cinco diferentes condições de ensaio, entre elas foram variadas a velocidade de injeção e a contrapressão. Os 
corpos de prova dos compósitos foram obtidos na melhor condição de processamento, que resultou em melhor aparência superficial e foram 
analisados quanto às propriedades mecânicas (tensão) e de MFI. Também foram realizados ensaios de deflexão térmica. Observou-se que a adição 
de carga celulósica à matriz polimérica aumentou a resistência à tração e a temperatura de deflexão térmica em ambas as condições de extrusão. 
Em relação às diferentes condições de injeção notou-se que a melhor condição de processamento foi com velocidade de injeção de 30 cm³/s e 
contrapressão de 50bar. 

876 

Desenvolvimento e caracterização de compósitos de poliestireno de alto impacto (HIPS) pós-consumo com fibra de 
bucha vegetal (Luffa cylindrica) 
MARISE MACHADO ROCHA 
VIVIANE ALVES ESCOCIO /   ANA MARIA FURTADO DE SOUSA / ANDRE DE PAULA CAVALCANTE / ELEN BEATRIZ ACORDI VASQUES PACHECO /   LEILA 
LEA YUAN VISCONTE 

Resumo 

Materiais descartados, quando adequadamente tratados, podem originar novos materiais com propriedades interessantes para novas aplicações. 
Com o intuito de reaproveitar alguns produtos que, a princípio, seriam descartados, como o poliestireno de alto impacto (HIPS) pós-consumo e 
resíduos industriais de fibra da bucha vegetal, este trabalho teve por objetivo estudar as características de misturas preparadas a partir desses dois 
materiais. O HIPS é obtido pela polimerização do estireno em presença de borracha, o que leva à obtenção in situ de uma mistura polimérica com 
domínios discretos de uma fase borrachosa em uma matriz contínua de poliestireno (PS). Desse modo o HIPS que, à temperatura ambiente, é um 
polímero vítreo, com baixa absorção de energia sob impacto, devido à ausência de mobilidade local de segmentos de cadeia, passa a apresentar um 
aumento na resistência ao impacto por causa da presença dos domínios de borracha. Neste trabalho, os compósitos foram preparados em 
extrusora dupla rosca TECK TRILL modelo DCT 20, operando com temperatura das zonas de aquecimento variando entre 70°C a 190ºC. Os corpos de 
prova foram moldados por injeção na injetora ARBURG modelo Allrounder 270S 400-170. O teor de fibras nos compósitos variou de 0 a 30% em 
massa. Os materiais foram testados quanto a resistência à tração (ASTM D638), resistência à flexão (ASTM D790), resistência ao impacto ( ASTM 
D256), além da determinação do índice de fluidez ( ASTM D1238). Os resultados obtidos mostraram que há um ligeiro aumento em relação à 
resistência à tração com a adição de fibra, comparada ao HIPS pós-consumo puro. Em relação à resistência à flexão, não houve mudança 
significativa. No entanto, a adição de fibra causou uma queda acentuada na resistência ao impacto. Conclui-se que a bucha pode ser usada como 
uma alternativa para baratear o produto final, visto que em relação à resistência à tração e flexão as propriedades são comparáveis ao HIPS pós-
consumo puro. 

869 

Avaliação das propriedades mecânicas dos compósitos de polipropileno e serragem ou negro de fumo ou cinza da casca 
de arroz 
PRISCILLA MENEZES PEREIRA 
LYS SIRELLI / ELEN BEATRIZ ACORDI VASQUES PACHECO /   LEILA LEA YUAN VISCONTE 
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Resumo 

O polipropileno (PP) é um termoplástico de larga aplicação industrial devido a sua facilidade de moldagem, baixo custo, fácil coloração, boa 
resistência química e à flexão. É uma resina muito utilizada em artefatos de tempo de vida curto, caso das embalagens, o que gera uma grande 
quantidade de resíduos [1]. Paralelamente, há uma tendência em se criar materiais compósitos, voltada à redução de custos, às aplicações 
específicas e à otimização de propriedades [2]. A utilização das fibras naturais como carga para o polímero pode baratear o custo do produto final e 
contribuir para a diminuição do impacto ambiental causado pelo seu acúmulo no meio ambiente. Esse trabalho teve como objetivo a avaliação das 
propriedades mecânicas de compósitos de polipropileno reciclado na presença de serragem ou cinza de casca de arroz ou negro de fumo. As 
propriedades mecânicas - tração, flexão, resiliência, dureza e índice de fluidez -, da adição das diferentes cargas em diferentes proporções (5%m, 
10%m, 20%m e 30%m) ao polipropileno (PP) pós-consumo foram avaliadas. O compósito foi misturado em extrusora dupla-rosca co-rotacional 
interpenetrante TECK TRILL modelo DCT 20, com temperatura das zonas de aquecimento variando entre 150°C a 200ºC. Em seguida, o compósito 
foi peletizado na máquina peletizadora BRABENDER e moldado por injeção em máquina Injetora ARBURG modelo Allrounder 270S 400-170, com 
temperatura das zonas de aquecimento variando entre 190ºC e 220ºC. Como resultado, a adição das cargas ao PP pós-consumo aprimorou a 
resistência à tração e também à flexão, principalmente nas amostras de 20%m e 30%m de serragem. O compósito PP/cinza de casca de arroz 
mostrou um comportamento mecânico bastante próximo ao do PP puro. Com relação ao ensaio de resistência ao impacto, pôde-se perceber um 
pequeno decréscimo da resistência à medida que se variou o teor de carga adicionada, principalmente nas amostras com negro-de-fumo. O ensaio 
de MFI indicou que a serragem confere à matriz polimérica um comportamento mais viscoso do que o polímero puro. De um modo geral, as 
propriedades mecânicas foram melhoradas em relação ao polímero puro, ou pelo menos, não foram alteradas de modo significativo. 

749 
Avaliação do processo MBBR para tratamento de efluentes de refinaria de petróleo 
RAFAEL COSTA ESTEVES 
BIANCA MIGUEL DE SOUZA / ANA CLAUDIA CERQUEIRA /   MARCIA WALQUIRIA DE CARVALHO DEZOTTI 

Resumo 

A necessidade de implementar um tratamento secundário em uma ETE de refinaria de petróleo após o tratamento primário existente motivou a 
operação de um biorreator de leito móvel (MBBR) para avaliar a capacidade de nitrificação e a remoção da matéria orgânica expressa em DQO. O 
processo MBBR foi avaliado em trabalhos anteriores e mostrou boa eficiência de remoção de matéria orgânica e nitrogênio amoniacal para esse 
tipo de efluente. O MBBR utiliza suportes plásticos, também denominados de biomedias, utilizados para maximizar a área superficial disponível 
para crescimento de biofilme ativo nos reatores. Neste trabalho utilizou-se como suporte a biomedia do tipo BWT15 da BioWaterTM. Os testes 
foram realizados em um reator de acrílico, em escala de bancada, com volume útil de 5,0 L, volume de enchimento de biomedias de 50% e com 
aeração suficiente para movimentação das biomedias. O pH e alcalinidade do meio foram ajustados para manter as condições ótimas de operação 
do sistema. O ajuste de pH foi realizado com KH2PO4 até pH = 8,0 e a alcalinidade foi ajustada com barrilha (Na2CO3) em concentração oito vezes 
maior que a concentração de amônia. O MBBR foi alimentado com a mistura da corrente F-205 e da saída do flotador industrial. Esta proporção 
simula as características do efluente futuro que alimentará o MBBR industrial em termos de amônia e condutividade. Na alimentação a 
concentração de N-NH3 variou entre 60 e 90 mg/L, DQO entre 100-300 mg/L e a condutividade entre 1-2 mS/cm. O MBBR foi montado na própria 
refinaria e mensalmente amostras eram enviadas ao laboratório para avaliação dos seguintes parâmetros: DQO, N-NH3, cromatografia iônica, pH, 
alcalinidade, condutividade, sólidos, teor de óleos e graxas. Além dos parâmetros químicos, avaliou-se o biofilme em microscópio. O MBBR operou 
por cerca de 110 dias, com TRH de 12h até o 57º dia, de 9h até o 85º dia e de 6h até o fim do experimento. Os resultados mostraram uma alta 
eficiência de remoção de N-NH3, resultando em concentrações < 0,5 mgN-NH3/L na saída do MBBR para ambos os TRH de 9h e 6h, mesmo quando 
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a carga de N-NH3 que alimentava o MBBR era mais elevada. A DQO apresentou remoção média de 40% e 50% para os TRH de 9h e 6h, 
respectivamente, resultado este muito bom, uma vez que a concentração de DQO inicial já era baixa. Foi possível alcançar concentrações de DQO < 
100 mg/L. Devido aos bons resultados, uma planta industrial já está em fase de implantação. 

3439 
Implementação de sistema de gestão por processos em laboratórios de pesquisa em Engenharia. 
JULIANA TAVARES BARD 
LUCIA CARVALHO COELHO /  LUIZ LANDAU 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é apresentar a estruturação da Gestão por Processos em um Laboratório de Pesquisa de Engenharia, motivada pela 
implementação do Sistema de Gestão da Qualidade segundo os requisitos normativos da ISO 9001/2008. O Laboratório em estudo presta serviços 
de estudos e projetos tecnológicos a órgãos de fomento e empresas. A busca da certificação destes serviços através de uma norma reconhecida 
internacionalmente é vista pelos gestores do Laboratório como um diferencial diante da acirrada competitividade por financiamento das atividades 
de pesquisa e desenvolvimento. 
A ISO 9001/2008 adota o modelo de Gestão por Processos. Isto implica em uma mudança de um modelo de gestão baseado em uma visão 
funcional, característica da era industrial, para a visão da organização como um conjunto de processos interdependentes. 
A escolha da abordagem pelo mapeamento de processos é vantajosa já que facilita a análise, compreensão e execução do atendimento aos 
requisitos, detecta as atividades críticas do processo que merecem melhorias, define a sequência das atividades, otimizando uma atividade ou 
processo já implantado, e busca a obtenção da uniformidade na execução do processo. 
Segundo a definição do Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (4ª edição) do Project Management Institute (Guia PMBOK), 
Processo é um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas que são executadas para alcançar um objetivo. Cada processo é caracterizado por 
suas entradas, as ferramentas e as técnicas que podem ser aplicadas, e as saídas resultantes. 
Seguindo essa definição, os processos básicos foram identificados e mapeados adotando técnicas de gestão de processos. Através de entrevistas e 
levantamentos, foram listados os recursos, controles, entradas e saídas, e a interação entre todos os processos. 
Inicialmente foi mapeado e redesenhado o processo principal: execução de projetos tecnológicos. Para o redesenho deste processo, utilizou-se 
como referência o Guia PMBOK. Segundo esta norma, a gestão de projetos é agrupada em cinco grupos de processos: iniciação, planejamento, 
execução, monitoramento e controle e encerramento. Entre os processos relacionados na norma para cada grupo de processos, foram selecionados 
e adaptados aqueles mais compatíveis com a cultura do Laboratório e o fluxo de execução do projeto. A etapa seguinte foi a determinação da 
interação entre os processos. A partir do mapa gerado, verificou-se a sua compatibilidade com os requisitos da norma ISO 9001/2008, procedendo-
se os ajustes necessários para o atendimento a estes requisitos, sobretudo em relação à interação com os demais processos organizacionais. 
O resultado do estudo de caso foi um Mapa de Processos formado por fluxogramas - representação gráfica de um processo, feita através de uma 
simbologia que apresenta a inter-relação entre suas etapas, e a relação entre os processos mapeados, atendendo aos requisitos normativos. 

523 
Cotratamento de lixiviado de aterro sanitário e esgoto doméstico: aspectos microbiológicos do reator de lodo ativado 
MARIANA MATTOS PEREIRA DO NASCIMENTO / CLÁUDIA GIANNINI FERREIRA / CARLA SANT'ANNA DE OLIVEIRA 
JUACYARA CARBONELLI CAMPOS / ALEXANDRE LIOI NASCENTES 

Resumo Devido ao acentuado crescimento populacional e ao aumento das atividades industriais, os problemas ambientais vêm se tornando cada vez mais 
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críticos e frequentes. A ação antrópica vem atingindo grandes dimensões, facilmente observadas através de alterações negativas na qualidade do 
solo, ar e água. A gestão dos resíduos sólidos é um dos principais problemas nesse âmbito, devendo-se buscar formas de redução de geração, bem 
como técnicas adequadas para seu tratamento e disposição final. Dentre as alternativas para disposição final mais utilizadas está o aterro sanitário, 
no qual há a geração do lixiviado, a partir da decomposição da matéria orgânica contida nos resíduos. A escassez de dados a respeito do tratamento 
dos lixiviados dificulta o projeto de sistemas de tratamento, que se baseiam, na maioria dos casos, em parâmetros adotados para esgoto sanitário, 
que não apresentam as mesmas peculiaridades do lixiviado. Recentemente, foram observadas experiências bem sucedidas do cotratamento de 
lixiviados e esgotos domésticos em diversas localidades, demonstrando que essa técnica surge como uma alternativa promissora. Diante do 
exposto, esse trabalho objetiva avaliar a influência da presença de lixiviado nas características microbiológicas do lodo de um sistema de lodo 
ativado tratando esgoto doméstico sintético. Para tal, foram montados dois reatores contínuos em escala de laboratório, um para o tratamento 
combinado de lixiviado e esgoto e o outro tratando apenas o esgoto (controle). Ambos os reatores foram monitorados diariamente quanto à 
concentração de sólidos, eficiência de remoção de matéria orgânica e condições de sedimentabilidade do lodo. As análises microscópicas foram 
realizadas em microscópio Quimis Moticam 2300, em aumentos de 100, 200, 400 e 1000 vezes, tendo-se utilizado uma ficha de avaliação 
microbiológica adaptada de Jenkins et al. (1993) para sistematização dos dados. Foi constatado que após a introdução ou aumento da concentração 
do lixiviado houve uma queda significativa na biodiversidade do lodo. Simultaneamente a essa perda de diversidade, foi também possível observar 
redução na atividade dos microrganismos comparada à microbiota do reator controle. No entanto, a eficiência de remoção de matéria orgânica e as 
condições do lodo não foram prejudicadas pela presença do lixiviado, sendo possível concluir que ocorre uma alteração significativa na 
microbiologia do lodo quando há presença do lixiviado, porém de forma a não impedir boas condições operacionais do sistema de lodos ativados no 
processo. 
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519 
Uso de carvão ativado em pó no tratamento biológico de lixiviados de aterros sanitários 
Cláudia Giannini Ferreira 
JUACYARA CARBONELLI CAMPOS / LETÍCIA SOBRAL MAIA 

Resumo 

O lixiviado oriundo da disposição de resíduos sólidos urbanos (RSU) é um líquido altamente poluente e seu tratamento tem sido um desafio em 
todo o mundo. Apresenta uma composição química variável: substâncias orgânicas e inorgânicas, produtos da biodegradação aeróbia e anaeróbia, 
além de compostos químicos lixiviados dos resíduos sólidos podem estar presentes nessa matriz. Este trabalho teve por objetivo avaliar a 
introdução de carvão ativado em pó (CAP) no processo de lodos ativados no tratamento de lixiviado de aterro de resíduos. Para isso foram 
realizados ensaios de biotratabilidade utilizando o lixiviado oriundo do Aterro de Gericinó (RJ) e o CAP da marca Norit. Adicionalmente, foram 
realizados dois ensaios controle: um apenas com o lixiviado aerado (sem lodo, para verificar remoção por arraste e/ou oxidação química) e um 
Lodos Ativados sem introdução de CAP (para comparação com os ensaios com CAP). As condições do ensaio foram: reator de batelada sequencial, 
tempo de batelada de 48h, idade do lodo de 120 dias, concentrações de CAP no reator de 3 g/L (com reposição diária de 50 mg CAP/L efluente) e 5 
g/L (com reposição diária de 83,5 mg CAP/L efluente). Os resultados mostraram que o processo combinado (lodos ativados + CAP) apresentam 
resultados bem superiores ao do processo tradicional de lodos ativados, resultando na eficiência de 74% de remoção de COT, 65% de DQO, 77% da 
Absorvância a 254 nm e 79% do nitrogênio amoniacal. O reator controle (Lodos Ativados) obteve remoções médias de 15% de DQO, 20% de COT, 
20% da Absorbância a 254 nm e 30% de nitrogênio amoniacal. 

528 

Cotratamento de Lixiviado de Aterro Sanitário e Esgoto Doméstico: Caracterização do Lixiviado e das Misturas 
Lixiviado/Esgoto 
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. O cotratamento de lixiviado e esgoto doméstico vem surgindo como uma alternativa viável, 
embora pouco se conheça sobre as características qualitativas do lixiviado, bem como de diferentes misturas lixiviado/esgoto. Diante do exposto, o 
objetivo deste trabalho foi caracterizar o lixiviado de aterros sanitários e diferentes misturas de lixiviado/esgoto. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica em artigos e periódicos nacionais e internacionais sobre as características de lixiviados de diferentes aterros sanitários. Foram 
preparadas em laboratório misturas lixiviado/esgoto sintético de 0%, 0,5%, 2% e 5% para avaliação de seus parâmetros físico-químicos e realização 
de ensaios de toxicidade aguda CL50 ao organismo Danio rerio. Os resultados obtidos em laboratório foram comparados com os da literatura e 
correlacionados com idade do aterro. Durante a pesquisa, foi observado que as misturas volumétricas estudadas (0%, 0,5%, 2% e 5%), 
aparentemente baixas, representam misturas, em termos de relação entre a carga de DQO do lixiviado e a carga de DQO da mistura final, bastante 
elevadas (0%, 8,7%, 27,9% e 50%). Isto significa que a contribuição volumétrica de 5% de lixiviado faz com que 50% da DQO da mistura seja 
proveniente do lixiviado. 
Referências: 
El-Fadel, M.; Bou-Zeid, E.; Chahine, W.; Alayli, B. Temporal variation of leachate quality from pre-sorted and baled municipal solid waste with high 
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organic and moisture content. Waste Management, v.22, p. 269-282, 2002. 
FERREIRA, M.A.S. Aplicação de modelos de avaliação qualitativa e quantitativa dos percolados gerados em um aterro sanitário. Dissertação de 
Mestrado. 

531 

Caracterização físico-química e toxicológica do lixiviado de resíduos sólidos domiciliares e resíduos sólidos de serviço de 
saúde codispostos em célula de 
ÉRICA BARBOSA ROQUE /   FELIPE PEIXOTO DA SILVA /   LUIZA ALBUQUERQUE DE ASSIS COSTA 
JUACYARA CARBONELLI CAMPOS /   CARLOS AUGUSTO MACHADO COSTA E SILVA / BIANCA RAMALHO QUINTAES 

Resumo 

O tratamento e o destino final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSS) têm gerado controvérsias no tocante às alternativas tecnológicas 
disponíveis e aos riscos para a saúde pública e ao meio ambiente. O presente trabalho consistiu na caracterização físico-química e toxicológica de 
lixiviados de resíduos de serviços de saúde e de lixo domiciliar coletados pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB) na cidade do 
Rio de Janeiro e teve por objetivo subsidiar a discussão com relação à questão da necessidade de tratamento e disposição final diferenciada para os 
resíduos de serviços de saúde. Os resultados obtidos ilustram uma biodegradabilidade não tão elevada dos lixiviados das células experimentais C1, 
C2 e C3, onde C1 contém 100% de RSD, C2 100% de RSS e C3 98% de RSD em mistura com 2% de RSS. Lixiviados oriundos de aterros sanitários 
novos se caracterizam normalmente por valores elevados de biodegradabilidade. No entanto, os resultados mostram um baixo nível de 
biodegradabilidade dos lixiviados das células experimentais C1, C2 e C3. Os parâmetros físico-químicos analisados indicam que os micro-organismos 
encontram-se ainda na fase de adaptação ao meio. Os resultados mostraram mais similaridades do que diferenças no lixiviado gerados da 
disposição de RSD, RSS e sua codisposição durante um período de 60 dias de operação das células experimentais. 

532 
Caracterização de lixiviado de aterro sanitário: uso de fracionamento por membranas 
FELIPE PEIXOTO DA SILVA / ÉRICA BARBOSA ROQUE 
JUACYARA CARBONELLI CAMPOS 

Resumo 

Os lixiviados de aterros sanitários geralmente contêm altas concentrações de compostos orgânicos, nitrogênio amoniacal e sais inorgânicos e dos 
poluentes encontrados no lixiviado um dos que causa maior preocupação é a presença de substâncias orgânicas recalcitrantes e nitrogênio 
amoniacal. A partir do fracionamento e caracterização do lixiviado espera-se avaliar qual a faixa de massa molar que apresenta maior recalcitrância 
e assim propor um sistema de tratamento de lixiviado mais adequado às suas características e contribuir para um sistema de tratamento do 
lixiviado mais eficiente. O fracionamento é uma técnica laboratorial que permite estimar os intervalos de massa molar dos componentes de uma 
mistura. Para tal, utiliza-se o processo de separação por membranas, que em função das suas características podem ser classificadas como: 
microfiltração, ultrafiltração, nanofiltracão e osmose inversa. O presente projeto tem como objetivo caracterizar o lixiviado (oriundo do Aterro 
Metropolitano de Gramacho) através do fracionamento por processos de separação por membranas. Com isto, espera-se avaliar qual a faixa de 
massa molar apresenta maior recalcitrância e assim propor um sistema de tratamento de lixiviado mais adequado às suas características. Para isso 
foi realizado um fracionamento com membranas, nos diâmetros de corte de 0,05 micra, 10.000 Da, 5.000 Da, 1.000 Da e 400 Da, em um sistema em 
batelada de membranas. Os resultados obtidos mostram até o momento que a maior contribuição, em matéria orgânica, é de substâncias de 
massas molares menores que 1.000 Da (>50% em termos de DQO). Isso pode ser devido à presença de ácidos húmicos e fúlvicos, predominantes 
em lixiviados estabilizados, que segundo a literatura são moléculas menores que 10 kDa. 
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526 
Sistemas de Wetlands no Tratamento de Lixiviado de Aterros Sanitários: Avaliação de Acúmulo de Metais Pesados 
MARIANA MATTOS PEREIRA DO NASCIMENTO 
JUACYARA CARBONELLI CAMPOS / FABIANA VALERIA DA FONSECA ARAUJO / MARIA JULLYANA GLAUCIA DE BARROS  

Resumo 

Uma grande fonte de impactos aos meios naturais é a disposição inadequada de resíduos sólidos em lixões, bem como no meio aquático, 
atmosférico e terrestre. No Brasil a disposição de resíduos sólidos em aterros sanitários, vem se tornando uma alternativa. No entanto, poucos 
aterros possuem tratamento adequado para o lixiviado. Os wetlands fornecem um método alternativo de tratamento ou polimento do lixiviado. No 
entanto, os estudos sobre a transferência de poluentes promovida pelos wetlands entre meios, ainda são inconclusivos. E os metais, por sua vez, 
que são removidos por processos que os acumulam nos sedimentos e nas partes das plantas, poderiam ao fim do processo, ao serem incineradas 
para geração de energia, gerar subprodutos nocivos ao ambiente. Neste contexto foram montados wetlands utilizando Typha latifolia como planta 
de estudo, por sua grande capacidade de bioacumulação e evapotranspiração no tratamento do lixiviado gerado em um aterro sanitário, avaliando 
os principais parâmetros relativos à poluição (DQO, COT, amônia, etc.) e metais. Os wetlands foram montados em escala piloto, utilizando-se vasos 
de aproximadamente 20 litros. Cada caixa foi preenchida com solo adubado e pedregulho. O experimento contou com três vasos, um contendo solo 
e alimentado com lixiviado (caixa de solo), outro com solo e planta alimentado com água, e um terceiro que continha a planta e o solo e era 
alimentado com lixiviado (caixa de planta). O sistema foi operado em batelada, sendo alimentado a uma taxa de aplicação de 5,6 m³/m²dia e foram 
analisados os seguintes parâmetros: DQO, COT, amônia, fósforo, cloreto e turbidez. O lixiviado utilizado foi de um aterro antigo em fase de 
estabilização. Amostras de líquido da entrada e da saída foram coletadas semanalmente das caixas de solo e de planta, e amostras das plantas e 
solo para digestão e análise de metais pesados, mensalmente. Analisando os resultados dos parâmetros observou-se que a remoção foi maior na 
caixa de planta, tendo o mesmo perfil da caixa de solo apenas em relação ao cloreto. O efluente mostrou-se mais límpido no sistema de solo com 
planta. Até o momento, apenas se dispunha das análises iniciais de metais, as demais estão em análise no laboratório. Observou-se que os valores 
obtidos foram baixos, o que era esperado. O presente trabalho mostrou que o uso de wetlands foi eficiente para a remoção, principalmente de 
matéria orgânica e dos demais poluentes monitorados. Apesar de o solo ter grande contribuição, a planta foi importante para o tratamento como 
um todo. 

3364 
Monitoramento de Bioaerossóis em Estações de Tratamento de Esgoto 
FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA /   MICHELLY DOS SANTOS CAMPOS DE LIMA 
MARIA ANTONIETA PEIXOTO GIMENES COUTO / SELMA GOMES FERREIRA LEITE / MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA DE AZEVEDO 

Resumo 

A qualidade do ar em ambientes abertos normalmente se concentra em índices de poluição, porém não monitoram bioaerossóis que podem trazer 
riscos para a saúde humana. O estudo objetivou o monitoramento de bioaerossóis em uma Estação de Tratamento de Esgoto de grande porte, 
localizada no Rio de Janeiro. O estudo também considerou a influência das condições ambientais (temperatura, umidade e velocidade e direção do 
vento). Avaliou-se a presença de coliformes termotolerantes, Salmonela e Shighella, Pseudomonas e fungos, mediante amostragens do ar por 
filtração em membrana de acetato de celulose (d = 0,22 ?m), em locais próximos às várias etapas do tratamento. As membranas foram plaqueadas 
em meios específicos e incubadas a 37°C. A contagem das colônias foi feita em 24 e 48 horas. Os resultados mostram que há uma maior 
concentração de microrganismos no ar nas áreas de pré-tratamento, e que esta concentração diminuiu à medida que o tratamento avançou, da 
mesma forma que diminuiu de acordo com a distância da fonte geradora. O maior valor encontrado foi 6000 UFC/m3, na área de gradeamento e o 
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menor valor foi 250 UFC/m3, na área do decantador secundário. As condições ambientais também influenciaram na concentração dos 
microrganismos, pois são fatores que determinam o tempo de sobrevivência destes no ar. Como exemplo, a concentração de fungos observada, 
quanto às temperaturas foram mais baixas e a umidade superior, nas três etapas do tratamento, foi sempre superior a concentração dos demais 
microorganismos, tendo variado bastante em função das condições ambientais o que pode ser caracterizado por outros fatores que não as 
condições ambientais citadas. 

2776 

Estudo dos Mecanismos atuantes no tratamento de efluentes pelo processo PACT (Powdered Activated Carbon 
Treatment) 
YURI GOMES LEITE E SILVA 
JUACYARA CARBONELLI CAMPOS /   CARLA RÊNES DE ALENCAR MACHADO 

Resumo 

O processo PACT® ("Powered Activated Carbon Treatment, registrado pela DuPont em 1970) une o processo de lodos ativados com o de adsorção 
em carvão ativado em pó, combinando assim, o tratamento físico do carvão ativado com a degradação biológica do sistema de lodos ativados. O 
sinergismo dos processos possibilita que os poluentes biodegradáveis e não-biodegradáveis sejam removidos em uma única etapa. Apresenta como 
vantagens a remoção de cor e odor, a ocorrência da nitrificação em uma única etapa do processo, remoção de metais, menor produção de lodo e 
outros compostos de alta toxicidade. Alguns estudos citam que o processo PACT possui eficiência superior quando os processos em separados são 
utilizados. Embora seja conhecido o sucesso desta tecnologia, até hoje os mecanismos atuantes são desconhecidos. Alguns artigos apontam vários 
mecanismos possíveis, tais como estimulação da atividade biológica pelo carvão, devido à adsorção de substâncias tóxicas e inibitórias no carvão, o 
carvão ativado servindo como reservatório de O2 , concentração de substratos e enzimas extracelulares excretadas na superfície do sólido, bem 
como a diminuição da respiração endógena. Outro mecanismo citado é a Bioregeneração, o qual é definido como a renovação da capacidade 
adsortiva do carvão ativado pela ação de microrganismos. Este processo seria controlado pela reversibilidade da adsorção e dependente do 
gradiente de concentração das substâncias a serem biodegradadas e das reações enzimáticas existentes. 
Nesse contexto, este trabalho se enquadra no sentido da avaliação minuciosa dos mecanismos envolvidos no tratamento de efluentes pelos 
processos envolvendo lodos ativados e carvão ativado. Adicionalmente, o estudo visa abordar o desenvolvimento científico dos mecanismos 
atuantes do sinergismo entre os processos biológico e adsorção. O conhecimento destes mecanismos respaldará e otimizará a aplicação desse 
processo no tratamento de diferentes efluentes. 
A primeira etapa do trabalho consiste em avaliar a bioregeneração como mecanismo existente na sinergia entre carvão ativado em pó e lodo 
ativado no tratamento de efluentes contendo compostos em diferentes níveis de biodegradabilidade, inicialmente o fenol. Para isto, foi utilizado 
efluente sintético com concentração de 150mg/L de Fenol e carvão ativado de origem betuminosa e fabricação importada. Foi levantada a isoterma 
de adsorção e foi possível verificar que o equilíbrio foi atingido em 30 minutos de ensaio, com redução em torno de 50%. 
Na próxima etapa serão realizados ensaios de adsorção/degradação em duas colunas - a primeira apenas com o carvão ativado granular e a outra 
coluna com carvão ativado granular inoculado com lodo ativado para investigação do fenômeno da bioregeneração e otimização do processo PACT. 

2292 
Tratamento Distribuído de Efluentes utilizando o método algorítmico do Diagrama de Fontes de Efluentes (DFE) 
MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA 
FERNANDO LUIZ PELLEGRINI PESSOA 
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Resumo 

O Diagrama de Fontes de Efluentes é um método algorítmico para síntese de sistemas de tratamento distribuído de efluentes líquidos. O objetivo é 
minimizar a vazão de efluente a ser tratada utilizando de formas a atingir a concentração de descarte. O Diagrama de Fontes de Efluentes (DFE) 
pode ser utilizado para sistemas com um ou múltiplos contaminantes e um ou múltiplos tratamentos com concentração de entrada máxima. 
O método DFE está apresentado em etapas. Nas primeiras etapas é construído o DFE com a representação das concentrações dos efluentes e da 
concentração de descarte em ordem crescente em intervalos de concentração limitados pela menor concentração de efluente tratado e o efluente 
de maior concentração. As correntes de efluentes são representadas por setas que partem da concentração de descarte e terminam na 
concentração inicial do efluente. Na terceira etapa é calculada a quantidade de massa de cada corrente de efluente em cada intervalo do diagrama. 
Finalmente é calculada a vazão de efluente a ser tratado nos respectivos intervalos. A partir do DFE é gerado simultaneamente o fluxograma do 
processo. 
Neste trabalho o DFE é aplicado a três exemplos da literatura. 
O primeiro tem duas correntes, com um único contaminante, tratadas por um tratamento com eficiência de 99%. A concentração máxima de 
descarte é de 10 ppm (Wang e Smith, 1994). O resultado obtido a partir do DFE foi uma vazão total de efluente tratada de 79 t/h. 
O segundo exemplo consiste em três correntes de efluentes com um único contaminante e um tratamento com eficiência de 80% e concentração 
máxima de 100 ppm. A concentração máxima do contaminante para descarte é 20 ppm. Aplicando o algoritmo DFE foi encontrada uma vazão 
tratada de 118,3 (t/h) utilizando uma única vez o tratamento em questão para cada corrente de efluente. Foi necessário um pré-tratamento para 
que o efluente 1 atingisse a concentração de entrada máxima do tratamento. 
O terceiro exemplo consiste em um contaminante (A) e múltiplos tratamentos com concentração de entrada máxima (Galan e Grossmann, 1998). O 
tratamento "T1" possui uma eficiência de 90% e concentração de entrada máxima de 600 ppm. O tratamento "T2" possui uma eficiência de 99% e 
concentração de entrada máxima de 200 ppm. A concentração máxima de contaminante para descarte do efluente é igual a 30 ppm. A corrente de 
efluentes "1" possui uma vazão de 20 (t/h) com uma concentração de contaminante a 800 ppm, não podendo ser tratada separadamente e nem 
nos tratamentos T1 e T2. A corrente de efluentes "2" possui uma vazão de 30 (t/h) com concentração de contaminante a 400 ppm. A corrente de 
efluentes "3" possui uma vazão de 50 (t/h) e concentração de contaminante de 200 ppm. A corrente 1 foi totalmente misturada com a corrente 2 
gerando uma nova corrente (1+2) com uma concentração de 560 ppm de contaminante e vazão de 50 (t/h) tratada em T1 e T2. A corrente 3 foi 
tratada em T2. Foi obtida uma vazão total tratada de 116,37 (t/h) a partir do DFE. 

371 

Manipulação e comparação dos planos constituintes das estruturas lattice dos arquivos de entrada do código Monte 
Carlo MCNPX. 
PABLO GARCIA SCHUABB 
ADEMIR XAVIER DA SILVA / LEONARDO DA SILVA BOIA 

Resumo 

Neste trabalho são apresentadas e discutidas tabelas comparativas dos percentuais dos limites de borda máximo dos planos constituintes do big 
box suportado pelo código MCNPX com o objetivo de manipular a dimensão destes planos de forma correta em modo de edição livre. Isto irá 
contribuir no aspecto de se obter mais informações e parâmetros que indiquem com maior precisão a abordagem máxima que os planos 
constituintes pelo big box podem estar posicionados em relação a estrutura lattice. Desta forma, as gerações dos arquivos de entrada para 
simulação serão mais dinâmicos, assim como os resultados gerados pelo código MCNPX. Estudo estudo contribuirá para o desenvolvimento de 
simuladores antropomórficos em voxels usados na Radioterapia. 
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Para atingir os objetivos são realizadas as seguintes etapas: (1) Levantamento bibliográfico atualizado do estado-da-arte; (2) Estudo geral dos 
arquivos de entrada gerados pelo programa Scan2MCNP; (3) Análise das estruturas lattice dos arquivos de entrada, através do codificador gráfico 
MORITZ; 
(4) Testes de simulação da geometria através do código Monte Carlo MCNPX; (5) Relatório das informações encontradas através do estudo 
realizado e a construção da tabela percentual dos dados dos planos constituintes pelo big box. 

413 
Avaliação de Metodologias para o Preparo de Membranas de quitosana/nanopartículas de prata 
JORGE FELIPE RAMOS PONTES / LAURA BARCELLOS PEREIRA 
ROSSANA MARA DA SILVA MOREIRA THIRE 

Resumo 

Após uma queimadura grave, a superfície ferida torna-se vulnerável a bactérias, devido à perda da camada de barreira protetora da pele. A 
presença de altos níveis de bactérias na ferida pode diminuir a disponibilidade de fatores de crescimento, o que pode retardar a cura. As 
membranas de quitosana possuem potencial para utilização como curativos bioativos, devido ao seu caráter bactericida, alto poder de absorção de 
umidade e biocompatibilidade. Além disso, esse polímero é biodegradável sendo absorvido pelo organismo durante o processo de cicatrização. O 
seu potencial bactericida pode ser potencializado pela incorporação de prata. O objetivo deste trabalho foi avaliar metodologias para a preparação 
de membranas de quitosana contendo nanopartículas de prata com potencial aplicação para o tratamento de queimaduras. As membranas de 
quitosana contendo nanopartículas de prata foram produzidas por meio de duas metodologias diferentes: (i) produção das nanopartículas de prata 
in situpor redução química e (ii) imersão da membrana de quitosana em solução contendo o agente precursor da prata (AgNO3) e o agente redutor 
(NaBH4). As membranas produzidas foram caracterizadas quanto ao grau de inchamento em água e solução tampão PBS (pH 7,4), à presença de 
nanopartículas de prata (Espectrofotometria UV-Vis) e ao tamanho das nanopartículas formadas (Espalhamento de luz). Foi observado que 
membranas de quitosana contendo nanopartículas produzidas in situapresentaram maior potencial para a produção de curativos bioativos do que 
aquelas preparadas pelo método de imersão, uma vez que apresentaram maior grau de inchamento e maior quantidade de partículas em tamanho 
nanométrico. 

756 
Fabricação de transdutor ultrassônico focalizado com cerâmica quadrada de 5MHz 
GUSTAVO ASSAD BARBOSA DA ROCHA 
WAGNER COELHO DE ALBUQUERQUE PEREIRA/ MARCO ANTONIO VON KRUGER / CRISTIANO MACHADO / ALDO JOSÉ FONTES PEREIRA 

Resumo 

Este trabalho se insere como parte de uma linha de pesquisa do Laboratório de Ultrassom do Programa de Engenharia Biomédica cujo objetivo é 
caracterizar a consolidação do tecido ósseo, através de técnicas de ultrassom quantitativo (estimativa de parametros como: velocidade de 
propagação, atenuação, transmissão axial, periodicidade). 
Os resultados dos trabalhos anteriores indicaram, entre outras coisas, que seria importante que o feixe ultrassônico usado para coletar sinais das 
amostras ósseas fosse focalizado, para se obter uma melhor relação sinal/ruído. Assim, este trabalho tem como objetivo a fabricação de um 
transdutor ultrassônico focalizado de 5MHz que atenda aos requisitos necessários para a melhoria da qualidade dos sinais experimentais. 
Para a montagem do transdutor, foi usada uma cerâmica piezoelétrica tipo PZT-29, quadrada, com 10,23 mm de aresta e 0,42 mm de espessura e 
frequência 5 MHz. Para o corpo do transdutor, foi usado um tubo de alumínio de 50 mm de altura, 25,35 mm de diâmetro interno e 39,9 mm de 
diâmetro externo. Foi projetada uma lente focalizadora hiperbolóide a partir de um molde de 45,96 mm de diâmetro e 15,01 mm de altura, esta 
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lente foi fabricada com resina epóxi. Foram usados um cilindro de nylon para a receptaculo da cerâmica e outro para fixar o conector elétrico. Para 
a ligação elétrica, foi usado um conector do tipo BNC que se conecta à ceramica atraves de fios finos flexíveis. O conector BNC se liga ao circuito 
excitador por um cabo coaxial de 50ohms. 
A construção do transdutor se deu segundo os passos descritos a seguir: Primeiro: corte da ceramica nas dimensões acima descritas a partir de uma 
barra de 10,23 mm de largura de forma a se obter uma peça quadrada. Segundo: usinagem do receptaculo de nylon a partir de uma barra cilindrica. 
Primeiro foi necessário abrir o raio interno do cilindro de alumínio para que o cilindro de nylon a ser acoplado na parte de cima tivesse onde se 
apoiar. Desta forma é possivel suportar a ceramica apenas por suas arestas quadradas. Para a base do transdutor, também foi feito um orifício no 
cilindro de nylon para o encaixe do conector. Terceiro: depois da fabricação das peças necessárias, os fios foram soldados à cerâmica. Um fio na 
parte superior (pólo negativo) e outro na parte inferior (pólo positivo), para permitir a geração do sinal elétrico para excitar a cerâmica. A outra 
extremidade de cada fio foi soldada ao conector atrás do transdutor .Logo depois da soldagem, a cerâmica foi colada na face do cilindro de nylon, 
com cola líquida comum. Quarto: por último, foi feita a lente focalizadora. Para tal foi usado um molde hiperbolóide de alumínio. A parte frontal do 
transdutor foi preenchida com epóxi e o molde da lente foi ali encaixado, permanecendo por 24 horas. 
O feixe ultrassônico foi mapeado, apresentando focalização na região desejada. Atualmente se iniciam novos experimentos para caracterização 
óssea usando o transdutor. 

822 
Preparo de Membranas Compostas de Polihidrazida por Polimerização Interfacial 
UBIRAJARA PETRILLO GRASSO GOMES / MARIANA QUEIROZ DE PADUA 
MARIA ELIZABETH FERREIRA GARCIA / ALBERTO CLAUDIO HABERT / CRISTIANO PIACSEK BORGES / MARIA EUGENIA RIBEIRO DE SENA PIACSEK 
BORGES / JANE HITOMI FUJIYAMA-NOVAK 

Resumo 

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. 

1434 
Associação de hidroxiapatita a agentes anti-infamatórios e a antibióticos 
LETICIA ABREU REIS 
CARLOS ALBERTO SORIANO DE SOUZA / MARIA HELENA MIGUEZ DA ROCHA LEAO 

Resumo Associação de Hidroxiapatita a Agentes Anti-inflamatórios e a Antibióticos. 
A hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) é utilizada para tratamentos nas áreas de Medicina e Odontologia como carreador de drogas para liberação 
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controlada, além de ser utilizada em enxertos devido à sua semelhança química e estrutural com a fase mineral do osso e ao fato de colaborar com 
a regeneração óssea. A biocompatibilidade da hidroxiapatita (HA) tem incentivado a sua utilização como biomaterial. Estudos anteriores 
demonstraram a possibilidade de associação de HA com drogas anticancerígenas e agentes antissépticos (1). O objetivo deste trabalho é avaliar a 
associação entre hidroxiapatita e drogas como o anestésico local ropivacaína (RVC) e os antibióticos tetraciclina e doxiciclina visando sua aplicação 
em enxertos ósseos. 
Até o momento foram realizados experimentos com ropivacaína, sendo realizados testes de adsorção e dessorção de RVC por HA. Nos testes de 
adsorção,a 200 mg de HA em forma de pó foram adicionados 4 mL de solução de cloridrato de ropivacaína a 7,5 mg/mL. A suspensão foi agitada por 
24 horas em tubo fechado. Após 2h e 24h de incubação e posterior centrifugação por 5min a 2000 rpm alíquotas foram colhidas e diluídas 1:10 em 
água Milli-Q, para posterior leitura no UV-Vis entre 245 e 295 nm.As amostras apresentaram picos em 264 e 272nm. Para os ensaios de dessorção a 
HA proveniente dos testes de adsorção foi previamente lavada com 1 mL de água Milli-Q e centrifugada 1 minuto a 6000 rpm com posterior 
descarte do sobrenadante. Em seguida foram adicionados 4 mL de água Milli-Q e agitação por 2 horas. Foram, então, recolhidos 3 mL do 
sobrenadante para leitura no UV-Vis. 
Observou-se que a HA adsorveu aproximadamente 10% de RVC e a posterior liberação do anestésico foi de 50% do adsorvido com cinética de 
liberação inadequada de dessorção face à aplicação do biomaterial. Sendo o objetivo do trabalho produzir um sistema de liberação controlada, os 
resultados iniciais indicam que serão necessárias mudanças nas condições dos experimentos, tais como variações do pH e modificações físico-
químicas da HA, que visem aumentar a taxa de adsorção assim como reduzir a velocidade de dessorção da RVC. 
Soriano-Souza,C.A. Produção e Caracterização de Hidroxiapatita com Atividade Antimicrobiana.Tese Doutorado-PG-TPQB/UFRJ, 2010. 
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1442 
Processamento Termomecânico de Ligas Ti-Nb-Sn para Aplicações Biomédicas 
LUIS FELIPE RAMOS FERRO 
JUAN CARLOS GARCIA DE BLAS / LUIZ CARLOS PEREIRA 



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 EM PAINEL 

 

116 
 

Resumo 

Recentemente a aplicação das ligas de Ti-Nb em implantes ortopédicos tem recebido grande atenção devido à sua biocompatibilidade e ao seu 
baixo valor do modulo de elasticidade (E). Neste tipo de aplicação também são requisitados valores superiores de resistência mecânica (LE, LR), os 
quais podem ser obtidos pela modificação microestrutural por processamento termomecânico. Neste trabalho são apresentados os resultados da 
aplicação de processamento termomecânico a um conjunto de ligas Ti-35%Nb e adições de até 15%Sn. O objetivo foi estudar o efeito da 
quantidade de deformação realizada acima do campo transus beta sobre a microestrutura, e os valores de dureza da fase martensítica obtida por 
resfriamento rápido que se segue ao processamento termomecânico (laminação controlada). As técnicas de caracterização empregadas foram 
análises por microscopia ótica e as medidas por microdureza. Observou-se que a deformação provocou uma apreciável distorção da microestrutura 
martensítica, mas não resultou em aumento significativo da dureza. 

2293 
Colônias artificiais de formigas aplicadas ao processamento de imagens médicas 
THAYS CRISTINA FARIAS VERÇOZA COSTA 
WAGNER COELHO DE ALBUQUERQUE PEREIRA /  ANDRE VICTOR ALVARENGA 

Resumo 

As colônias de formigas artificiais têm sido objeto de estudo para aplicação a diferentes áreas do conhecimento. Esta abordagem é inspirada na 
observação das colônias de formigas reais e baseada no seu comportamento coletivo na busca por alimento. Nas colônias de formigas reais, 
nenhuma delas tem acesso à situação global da colônia e deve decidir o que fazer com base no contato com as outras formigas vizinhas. Essa 
comunicação é feita por meio da deposição no ambiente, por cada formiga, de uma substância chamada feromônio. 
Utilizando-se colônias de formigas artificiais, são construídas soluções de problemas dentro de um processo iterativo estocástico. Cada formiga 
constrói uma parte da solução utilizando o feromônio artificial, o qual reflete a sua experiência acumulada. Diferentes trabalhos mostraram que 
colônias de formigas artificiais podem reagir e se adaptar a qualquer tipo de habitat digital. Logo, a evolução da distribuição do feromônio no 
habitat pode ser útil no processamento de imagem. Baseados nesta característica, investigadores têm aplicado as colônias de formigas artificiais 
para segmentação de imagem e detecção de bordas. 
O presente trabalho apresenta a implementação de um aplicativo baseado em colônias de formigas artificiais para a segmentação de imagens. O 
aplicativo, escrito em C++, permite ler imagens do tipo JPG e BMP e aplicar dois tipos de algoritmos: segmentação e detecção de bordas. Estes 
empregam o conceito de limiar de ativação para deposição de feromônio. Pesquisas apontam que o conceito limiar está no centro da forma como a 
atribuição de tarefas funciona entre formigas reais. A ideia é que a deposição de feromônio seja afetada pelo habitat apenas se o valor de nível de 
cinza (ou sua distribuição) percebido por uma formiga for maior do que um dado limiar. 
Os resultados obtidos mostram que o limiar de ativação proposto propicia uma redução no ruído presente no fundo da imagem e gera um mapa de 
feromônio influenciado por células vizinhas que possuem valores de nível de cinza (ou distribuição) próximos. 



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 EM PAINEL 

 

117 
 

 

2612 
Modelos Neurais para a Redução do Abandono do Tratamento de Tuberculose Pulmonar 
EMILLY GONCALVES DE ANDRADE BIZON 
FERNANDA CARVALHO DE QUEIROZ MELLO / JOSE MANOEL DE SEIXAS / JOAO BAPTISTA FILHO 

Resumo 

Integrando as áreas de medicina e engenharia, está sendo desenvolvido um modelo de inteligência computacional, baseado em redes neurais 
artificiais (NeuralTB). Este modelo é inspirado no cérebro humano e tem capacidade de aprendizado. A partir desse modelo, é possível indicar a 
probabilidade de o paciente ter ou não a doença e fornecer o grupo de risco (baixo, médio ou alto) associado ao paciente. Neste trabalho, estende-
se o modelo para indicar se o paciente tem chances de abandonar o tratamento.Apesar dos avanços da medicina na área da Tuberculose (TB), esta 
continua a ser preocupante pelo seu alto grau de incidência em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Estima-se que cerca de 35 a 45 milhões 
de pessoas está infectadas no país, pelo agente causador da doença, o Mycobacterium Tuberculosis (Mtb), e esse número continua a crescer ano 
após ano. A situação da doença no Brasil está em um grau tão alarmante que controlar o diagnóstico e o tratamento da tuberculose tem sido 
considerada uma das prioridades, se tratando da saúde coletiva do país. Uma das principais preocupações, hoje, para aumentar a efetividade dos 
programas nacionais de controle da tuberculose é o aumento da aderência ao tratamento, com a redução das taxas de abandono. No Brasil, 
existem poucos estudos acerca do conhecimento das causas do abandono do tratamento da tuberculose e das características dos doentes que 
pertençam a estes grupos. A partir desse problema surgiu a iniciativa do projeto que poderá auxiliar os profissionais da saúde a conseguirem ter um 
controle maior sobre os casos que podem vir a surgir e assim monitorar essas pessoas. 
Há uma base de dados que fornece diversos dados como: Tabagismo, Avaliação RX, Escarro, Tosse. Para esses dados temos alguns referentes ao 
Caso Índice, que consiste na pessoa que contraiu a doença e já foi diagnosticada, e o Contato que são pessoas que conviveram, tiveram um contato 
significante com quem possuía Tuberculose (TB). A partir daí podemos colocar os dados no SPSS, que auxilia na análise probabilística dos dados, e 
fazer uma análise que deverá apresentar um desfecho, que será uma resposta que consiste em dizer se há a possibilidade de ter TB positiva ou 
negativa, esse desfecho é feito em cima do dado Adoecimento 2 Anos, que consiste em informar se a pessoa teve TB ou não dentro de um período 
de dois anos. Foi possível avaliar os dados que possuíam uma significância para o desfecho ou seja, os dados que nos trazem resultados que 
classificam em TB positiva ou TB negativa foram separados e formaram uma nova base de dados que irá permitir a criação de uma rede neural, que 
dará andamento ao projeto, que será treinada com esses dados resultará se possuem Tb positiva ou negativa. 

3392 
Informatização e Apoio ao Diagnostico da Tuberculose Pulmonar Paucibacilar através de Redes Neurais Artificiais 
PEDRO SOUZA SIMON 
JOSÉ MANUEL DE SEIXAS / FERNANDA DOS REIS MELO 

Resumo 

Os casos suspeitos de tuberculose pulmonar paucibacilar(TBPP), sem expectoração ou com baciloscopia negativa, constituem um problema 
particular e de relevante magnitude. A necessidade de métodos diagnósticos r[apidos e sensíveis para detecção do bacilo, em casos de TBPP, é um 
dos grande obstáculos no estabelecimento de um controle efetivo da infecção. 
Neste trabalho propomos o uso de redes neurais artificiais e árvores de classificação como técnica de auxílio ao diagnóstico da tuberculose 
pulmonar paucibacilar. 
As Redes Neurais Artificiais são sistemas não lineares que imitam 
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o mecanismo de processamento do cérebro humano. 
Em geral, as observações do passado são utilizadas para produzir conhecimento a respeito da dinâmica do sistema representado pelo modelo de 
rede. Desta forma, pode-se prever o comportamento futuro do sistema modelado. 
As Redes Neurais Artificiais utilizam o processamento distribuído, onde muitos elementos chamados neurônios ou unidades de processamento 
comunicam-se através de arestas exibindo um peso associado a cada uma destas. Cada uma dessas unidades efetua certo número de operações e 
transmite seus resultados às unidades vizinhas. 
Estas operações consistem na multiplicação do valor de cada entrada pelo respectivo peso associado e na posterior soma para resultar em um 
valor.Geralmente este valor é passado através de uma função de ativação. 
Durante o treinamento com o algoritmo backpropagation, a rede opera em uma sequência de dois passos: 
Primeiro, um padrão é apresentado à camada de entrada da rede. A atividade resultante flui através da rede, camada por camada, até que a 
resposta seja produzida pela camada de saída. 
No segundo passo, a saída obtida é comparada à saída desejada para esse padrão particular. Se esta não estiver correta, o erro é calculado. 
O erro é propagado a partir da camada de saída até a camada de entrada, e os pesos das conexões das unidades das camadas internas vão sendo 
modificados conforme o erro é retropropagado. 
As redes que utilizam backpropagation trabalham com uma variação da regra delta, apropriada para redes multi-camadas: a regra delta 
generalizada. 
A regra delta padrão essencialmente implementa um gradiente descendente no quadrado da soma do erro para funções de ativação lineares. Redes 
sem camadas intermediárias, podem resolver problemas onde a superfície de erro tem a forma de um parabolóide com apenas um mínimo. 
Entretanto, a superfície do erro pode não ser tão simples e suas derivadas mais difíceis de serem calculadas.Nestes casos devem ser utilizadas redes 
com camadas intermediárias. 
Ainda assim, as redes ficam sujeitas aos problemas de procedimentos hill-climbing, ou seja, ao problema de mínimos locais. 

3573 

Distribuição da atividade mioelétrica captada por arranjo linear de eletrodo de superfície na estimativa de localização do 
ponto motor 
SUZANA GRIFFO TAVARES /  DANIELLE POLATO / JOÃO MARCOS YAMASAKI CATUNDA 
MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA /  ALEXANDRE VISINTAINER PINO 

Resumo 

Introdução: O uso de arranjos lineares de eletrodos superficiais pode proporcionar uma melhor investigação sobre o padrão de ativação 
neuromuscular, quando comparado ao uso de apenas um par de eletrodos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi utilizar um arranjo linear de 
eletrodos superficiais para avaliar a distribuição da atividade mioelétrica do músculo bíceps braquial de homens saudáveis, objetivando estimar a 
posição do ponto motor. 
Materiais e Métodos: O estudo contou com a participação de 5 homens saudáveis (24,9 ± 4,8 anos), destros, praticantes de atividade física regular, 
sem histórico de lesão osteomioarticular de membro superior. Todos os voluntários foram instruídos a ler e assinar o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, que foi previamente submetido e aprovado ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
HUCFF/UFRJ, sob o nº 152/10. O protocolo experimental constou de um teste de contração isométrica, onde os voluntários eram instruídos a 
realizar flexão do cotovelo direito a 90° e permanecer nesta posição por 15s sustentando o peso do segmento. 
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O arranjo linear utilizado possui seis eletrodos de 1,0cm de diâmetro com distância inter-eletrodos de 2,0cm e foi posicionado no músculo bíceps 
braquial, longitudinalmente à fibra muscular, centralizado ao terço distal tomando-se como referência a linha entre o acrômio e a fossa cubital. 
Os sinais eletromiográficos foram captados na forma diferencial entre pares de eletrodos consecutivos do arranjo linear, utilizando-se um 
eletromiógrafo de cinco canais com ganho diferencial de 1400, banda de frequência de 16Hz a 330Hz, e amostrados a 1kHz. A partir de tais sinais 
foram computados os valores retificados filtrados correspondentes ao intervalo de 5s centrais do período de contração, que foram utilizados para a 
determinação da distribuição da atividade mioelétrica. O eletromiógrafo e o arranjo de eletrodos foram desenvolvidos para este estudo e estão 
sendo aperfeiçoados. 
Resultados e Discussão: Os resultados mostraram uma forma em V da energia dos sinais eletromiográficos, cujo mínimo possibilita uma estimativa 
de localização do ponto motor. 
Conclusões: O uso dessa técnica para análise da distribuição mioelétrica possibilita uma estimativa não-invasiva da localização do ponto motor, que 
pode ser importante em estudos de contração muscular. 

59 

Contribuição para a elaboração do Observatório SENAI - Nacional através de estudo de Prospecção no setor de Máquinas 
e Equipamentos - Patentes de Tecnologias de Projeto 
FELIPE DAMIANI GONCALES MARQUES /   YWRRENAN CARDOSO AMORIM /   LUIZA PORTUGAL MUNIZ / MONIQUE RAMOS MONTEIRO 
ANDREZZA LEMOS RANGEL DA SILVA / SUZANA BORSCHIVER 

Resumo 

No atual cenário econômico globalizado, a identificação de oportunidades de negócio é decisiva para o sucesso ou não de uma organização. Assim, 
há necessidade de uma organização que tem o intuito de auxiliar as empresas locais na identificação de oportunidades existentes no fornecimento 
de bens e serviços nas cadeias produtivas locais, chamados de observatórios tecnológicos. O objetivo de um observatório é identificar 
oportunidades para articular ações e iniciativas de caráter cooperativo, colaborativo e endógeno, buscando o desenvolvimento regional através de 
projetos. 
A principal fonte de dados para a criação de um observatório provém do estudo prospectivo da área em destaque. Essas informações colhidas são 
inseridas no processo de gestão tecnológica, visando o investimento em oportunidades que antes não eram especuladas. Em parceria com o SENAI, 
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 de médio e longo prazo 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 grupo de "Tecnologia de Projeto - 
patentes". As tecnologias estudadas neste tópico foram: Realidade Virtual, "Computer-Aided Design (CAD)", "Computer-Aided Engineering (CAE)" e 
Prototipagem Rápida. As patentes referentes a cada uma delas foram buscadas na base USPTO, utilizando as palavras-chave já utilizadas na busca 
por artigos.As quantidades de patentes encontradas para cada uma dessas áreas foram: 22 patentes para Realidade Virtual, 29 para "CAD", 10 para 
"CAE" e 30 para Prototipagem Rápida.Através das análises das patentes fez-se um relatório técnico sobre os resultados obtidos. Percebeu-se que a 
distribuição de patentes por ano é bastante irregular e espaçada, mostrando uma dificuldade da área em possibilitar grandes inovações. Os Estados 
Unidos apresentaram grande destaque, mais de 70% do total de patentes estudadas em todas as análises deste grupo. As empresas foram a 
maioria das depositantes de patentes segundo a análise final de todos as tecnologias. A companhia Stratasys Inc teve maior importância dentre as 
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empresas, responsável pela criação de uma técnica de destaque no processo de Prototipagem conhecida como "Fused Deposition Modeling 
(FDM)". Para Realidade Virtual, "CAD" e "CAE" buscou-se inovar em ambiente facilitador, interdisciplinar com o intuito de ajudar o sistema principal 
do projeto. Vale mencionar o esforço para criação de sistemas CAD interoperáveis e sistemas capazes de auxiliar na automação dos processos. 

318 
Modelagem Gráfica Tridimensional através de Nuvens de Pontos: Caso TEDUC 
LUCIANA FERNANDES GUIMARÃES 
MARCOS AURELIO VASCONCELOS FREITAS / PAULO RODOLFO VEIGA PILLAR 

Resumo 

O projeto TEDUC tem como objetivo a execução de um levantamento topográfico piloto de uma parte da unidade industrial TEDUC (Terminal 
Duque de Caxias Petrobras Distribuidora S/A) existente, para extração de dados conforme construído (as-built), possibilitando a obtenção de 
documentação de engenharia para utilização em automação de projetos e operações de planta. A particularidade deste levantamento está na 
obtenção dos dados em 3D e na realização do seu modelo gráfico tridimensional e, consequentemente, na obtenção de plantas 2D de engenharia 
de forma automatizada. 
O processo de trabalho teve início com a geração de uma nuvem de pontos obtida através do escaneamento físico da área. A partir desta nuvem foi 
possível reproduzir um modelo em CAD 3D, com precisão de aproximadamente 3 mm, utilizando softwares de CAD e plug-ins de interface para os 
softwares utilizados. Após a modelagem, será possível realizar a análise de interferências para readequações e reformas na planta, criação de um 
banco de dados especificando as peças empregadas, bem como informações para realização de manutenções corretiva e preventiva. Outro aspecto 
vantajoso é permitir a implantação de novas plataformas com as mesmas características das que já estão construídas e em operação, garantindo 
uma eficiência já comprovada. 
Devido às características apresentadas acima, este processo de modelagem possui um elevado potencial de utilidade dentro da engenharia. 

425 
Desenvolvimento de um Software para Cuidadores de Idosos 
ROSILEIDE ARAÚJO FONSECA 
ANA MARIA DOMINGOS / REGINA CELIA GOLLNER ZEITOUNE 

Resumo 

A pesquisa ora apresentada diz respeito à fase de definição do desenvolvimento de um software educacional sobre o cuidado ao idoso dependente, 
para ser utilizado por cuidadores de idosos. Trata-se de um subprojeto do projeto de extensão Promovendo a inclusão digital e social de moradores 
de uma comunidade através de softwares educativos com vistas à promoção da saúde, financiado pelo CNPq. O estudo objetiva relatar a 
experiência da construção do software que posteriormente será avaliado e validado. Os sujeitos envolvidos no desenvolvimento deste software são 
02 docentes coordenadores, 01 docente colaborador, 01 técnico administrativo como apoio técnico, 01 bolsista IEX estudante de enfermagem e 02 
bolsistas ADC estudantes do ensino médio de uma comunidade do município do Rio de Janeiro. A metodologia aplicada à fase inicial foi 
desenvolvida por meio das seguintes estratégias de capacitação: seleção de livros e artigos técnico-científicos sobre promoção da saúde, cuidado do 
idoso dependente e construção de softwares, temas fundamentais ao aprendizado dos bolsistas IEX e ADC. Nesse sentido, os bolsistas foram 
orientados e supervisionados na realização de levantamentos em bases virtuais confiáveis. Após acesso ao material bibliográfico foram realizadas 
03 sessões de leitura e discussão com intuito de embasar teoricamente as ações realizadas e orientar aspectos da metodologia de desenvolvimento 
de softwares. Os resultados esperados apontam que a capacitação socializou o conhecimento produzido sobre promoção da saúde, o cuidado do 
idoso dependente e desenvolvimento de software entre os bolsistas; assegurou a inclusão digital e social dos bolsistas ADC, na medida em que 
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mostrou que a multimídia é uma importante ferramenta para a aquisição de novos conhecimentos ensejando o gosto pela investigação científica; 
estimulou os bolsistas à serem promotores da saúde do idoso na comunidade, ao mesmo tempo em que,dinamizou os procedimentos necessários 
ao desenvolvimento do software. 

747 
Programação de Agentes Autônomos 
OTTO RODRIGUES / GIANLUCA VIEIRA 
VALMIR CARNEIRO BARBOSA / FERNANDO VENCESLAU ISENSEE / FELIPE MAIA GALVAO FRANCA / DANIEL SANTOS FERREIRA ALVES 

Resumo 

O estudo de agentes autônomos constitui uma das linhas centrais da Inteligência Artificial, área da Ciência da Computação que busca recriar em 
ambientes artificiais as características normalmente atribuídas a seres inteligentes. As aplicações de agentes autônomos são inúmeras, incluindo 
especialmente aquelas voltadas à criação de robôs para operação em cenários inóspitos ou de difícil alcance para seres humanos. 
A criação de um agente autônomo compreende muitas etapas interdependentes, as quais envolvem o tratamento de informações sensoriadas do 
ambiente, a integração dessas informações com vistas à tomada de decisão, e finalmente a atuação do agente sobre o ambiente. Cada uma dessas 
etapas requer tanto a concepção de modelos matemáticos sofisticados que representem o que se deseja alcançar quanto a cuidadosa programação 
de cada passo a ser tomado. 
O objetivo geral deste trabalho é familiarizar os alunos com os principais componentes lógicos necessários à programação de agentes autônomos, 
bem como aplicá-los à programação de agentes voltados a tarefas especiais de descontaminação, como por exemplo o controle de incêndios em 
múltiplos ambientes interconectados. Em uma primeira etapa os alunos foram expostos ao sistema NetLogo [1], o qual provê uma plataforma para 
o aprendizado de programação de computadores já voltada ao desenvolvimento de agentes autônomos. 
No estágio atual eles já dominam as principais funcionalidades da linguagem de programação e também já estão aptos a controlar as direções em 
que os agentes se movimentam, inclusive para seguir rotas previamente estabelecidas através de uma especificação funcional. Uma vez que 
estejam consolidadas essas habilidades, será dado início à programação de agentes voltados à aplicação descrita acima. 
Referência: 
[1] http://ccl.northwestern.edu/netlogo/. 

803 
Banco de Dados Georreferenciados da Região "Porto Maravilha" 
EMANUEL FILIPE ALARCÃO MELO MORAES / FERNANDA AÖR / GABRIEL ALCÂNTARA RANGEL DA COSTA 
FERNANDO RODRIGUES LIMA 

Resumo 

Unidade  Código  Título  Situação  Área Básica 
Escola Politécnica  803  Banco de Dados Georreferenciados da Região Porto Maravilha  Aceito 
29/06/2012  14:40:00  ENGENHARIA DE SOFTWARE 
856  MODELAGEM DO EFEITO CHATTER NOS PROCESSOS DE USINAGEM  Aceito 
29/06/2012  14:42:00  PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 
893  Desenvolvimento de um Sistema de Levitação Eletromagnética Utilizando Sensores de Efeito Hall.  Aceito 
29/06/2012  14:43:00  CIRCUITOS MAGNÉTICOS, MAGNÉTISMO, ELETROMAGNÉTISMO 
894  Apoio ao Gerenciamento de Projetos por meio da Análise Visual de Dados de Cenários  Aceito 
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29/06/2012  14:46:00  ENGENHARIA DE SOFTWARE 
915  Configuração estendida dos sistemas Web do detector ATLAS  Aceito 
29/06/2012  14:48:00  ENGENHARIA DE SOFTWARE 
916  Implementação de um Modelo Matemático para o Estudo de Simulações Termodinâmicas em Dispositivos Semicondutores.  Aceito 
29/06/2012  14:50:00  SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 
921  Apresentação de um Sistema de Mapeamento de Densidade de Fluxo Magnético  Aceito 
29/06/2012  14:52:00  SUPERCONDUTIVIDADE 
932  Influências no procedimento do método Bailey  Aceito 
29/06/2012  14:55:00  PAVIMENTOS 
933  Confiabilidade das Variáveis Cinemáticas Durante a Corrida em Esteira  Aceito 
29/06/2012  14:49:00  PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOLÓGICOS 
960  Implementação e teste do modelo digital de um regulador de tensão eletrônico com topologia S-DVR trabalhando com excitação fixa  Aceito 
29/06/2012  15:00:00  SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 
984  Desafio Solar Brasil - Popularização do uso e desenvolvimento de fontes alternativas de energia através de competições de barcos movidos à 
energia solar.  Aceite Condicionado a Revisão 
29/06/2012  14:42:00  APROVEITAMENTO DA ENERGIA 
987  Algoritmo RLS Lattice com Janela Deslizante Generalizada  Aceito 
29/06/2012  15:02:00  TELECOMUNICAÇÕES 
1058  Parâmetros de Resistência e Deformabilidade da Areia de Hokksund  Aceite Condicionado a Revisão 
29/06/2012  15:04:00  GEOTÉCNICA 
1059  Comparação entre Análises de Estabilidade de Taludes Reforçados por Diferentes Métodos  Aceito 
29/06/2012  15:06:00  GEOTÉCNICA 
1076  Mecanismo de Verificação de Consistência de Modelos de Linha de Processsos de Software no Sistema de Críticas Oráculo  Aceito 
29/06/2012  15:07:00  ENGENHARIA DE SOFTWARE 
1174  Influências da Chuva nos Movimentos das Encostas em Trechos da BR-116/RJ.  Aceito 
29/06/2012  15:10:00  MECÂNICA DOS SOLOS 
1201  Técnicas Bayesianas Aplicadas à Estimativa de Parâmetros em Motores de Combustão Interna  Aceito 
29/06/2012  15:11:00  FENÔMENOS DE TRANSPORTES 
1232  Simulação Computacional e Estudo Experimental da Transição do Escoamento Estratificado para Intermitente.  Aceito 
29/06/2012  14:45:00  MECÂNICA DOS FLUÍDOS 
1248  Estudo das Características dos Filmes Depositados em Superfícies por Tratamento de Plasma CVD de N-Heptano.  Aceito 
29/06/2012  15:12:00  RECOBRIMENTOS 
1252  Mecanismo de Negociação para a Biblioteca de Componentes Brechó  Aceito 
29/06/2012  15:05:00  SOFTWARE BÁSICO 
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1239 
Análise de Sensibilidade Local e Global para Seleção de Parâmetros para Estimação 
CAMILA SOUZA DA MOTTA 
ARGIMIRO RESENDE SECCHI / EVARISTO CHALBAUD BISCAIA JUNIOR / KESE PONTES FREITAS 

Resumo 

Tipicamente, a representação matemática dos sistemas reais é dada por modelos matemáticos complexos, contendo grande número de equações, 
de variáveis e de parâmetros. Adicionalmente, a dificuldade de obtenção de dados experimentais é bastante elevada, dificultando e até mesmo 
inviabilizando o procedimento de estimação de parâmetros de tais modelos. Uma alternativa para contornar este problema consiste na seleção e 
estimação dos parâmetros mais significativos e menos correlacionados do modelo matemático. Neste contexto, este trabalho apresenta uma 
ferramenta computacional, o SELEST (Selection and Estimation), que visa à seleção e a estimação 
automática de parâmetros quando o procedimento convencional de estimação de parâmetros torna-se inviável. Baseado na matriz de sensibilidade 
local e em técnicas de ortogonalização, o SELEST foi empregado a fim de garantir o ajuste consistente de um modelo matemático empregado para 
descrever o comportamento do processo de polimerização de estireno em um reator tubular, para o qual a ausência de medidas de algumas 
variáveis cruciais do processo inviabiliza o procedimento convencional de estimação de parâmetros. Estratégias baseadas em análise de 
sensibilidade global também vêm sendo investigadas. De acordo com os resultados obtidos, a metodologia proposta demonstra ser bastante eficaz. 
Comparações entre as predições empregando o subconjunto de parâmetros selecionados pela estratégia de tentativa-e-erro com o subconjunto de 
parâmetros obtidos via SELEST, demonstram que este último apresenta valores mais baixos para os resíduos, ou seja, os parâmetros identificados 
pelo SELEST estão mais aptos a ajustar adequadamente o modelo matemático. Assim, a utilização da ferramenta SELEST é fortemente recomendada 
para identificabilidade de parâmetros 
em modelos matemáticos com escassez de dados experimentais, sendo capaz de assegurar a seleção dos parâmetros mais significativos e menos 
correlacionados, garantindo predições confiáveis que representam adequadamente o comportamento do processo. 
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1252 
Mecanismo de Negociação para a Biblioteca de Componentes Brechó 
LUCAS RODRIGUES DE MORAES TOSTES 
CLAUDIA MARIA LIMA WERNER / RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

Resumo 

O Mecanismo de Negociação para a Biblioteca de Componentes Brechó tem como principal objetivo apoiar a comunicação entre produtor e 
consumidor nas transações realizadas sobre componentes de software. Assim, almeja-se facilitar a elicitação e (re)conciliação da proposição de 
valor destes não se baseando apenas no custo e lucro, permitindo maior flexibilidade ao favorecer a realização de customizações nas transações [3]. 
No início do projeto, foram feitos estudos para o melhor entendimento de elementos e aspectos de negociação em geral, assim como em 
ambientes mais específicos, como o de comércio digital (e-commerce) [2]. O tipo de negociação contemplada no mecanismo é a Negociação Direta 
via Facilitador [1], onde o agente facilitador é o próprio mecanismo. São considerados dois diferentes papéis de um agente em uma negociação [4]: 
produtor (produtor do componente em transação) ou consumidor (interessado na obtenção do componente da transação). Ambos papéis agregam 
informações relativas à reputação e ao histórico de negociações do usuário em seu perfil (perfil produtor e perfil consumidor), que servem de base 
para os agentes na etapa de Preparação [1]. Uma instância de negociação no mecanismo representa uma possível transação de componente no 
mercado, tendo como único critério de negociação o valor do pacote. Na etapa de Divisão de Valor [1], a comunicação e a customização nas 
proposições de valor são feitas através de propostas, e o produtor é o responsável por contemplar e confirmar essas modificações no valor, 
discutidas no processo de negociação (podendo aceitá-las, rejeitá-las ou mesmo modificá-las). Por fim, fica a critério do consumidor a conclusão das 
conversações na negociação, decidindo se vai concretizá-la (ao comprar o pacote), ou desistir da mesma (ao remover o pacote de seu carrinho de 
compras, sem adquiri-lo). Independentemente do desfecho, ambos os agentes avaliam um ao outro após a conclusão da negociação, 
incrementando as avaliações dentro de seu respectivo perfil (produtor ou consumidor) e dando fim à negociação na etapa de Execução [1]. Como 
trabalhos futuros, serão realizados testes de usabilidade do mecanismo em uma escala maior, com surveys e simulações de uso com indivíduos 
externos ao projeto. 
Referências: 
[1] Duzert, Y; Paula, M.M.V.; Souza, J. M. (2006). Morfologia da Negociação: um instrumento teórico para facilitar a gestão de negociações 
complexas. Relatório Técnico COPPE/UFRJ. 
[2] Paula, M. M. V. (2006). NegoSys: um Ambiente de Gestão do Conhecimento na Negociação. Tese (Doutorado), COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 
Brasil. 
[3] Santos, R. P. (2010) Brechó-VCM: Uma abordagem baseada em valor para mercados de componentes. Dissertação (Mestrado), COPPE/UFRJ, Rio 
de Janeiro, RJ, Brasil. 
[4] Santos, R. P.; Werner, C. M. L.; da Silva, M. A. (2010). Brechó-VCM: A Value-Based Approach for Component Markets. In: International 
Transactions on Systems Science and Applications, v. 6, n. 2-3 (August), pp. 179-199. 

1298 
Implementação de Técnicas de Continuação Homotópica no Simulador EMSO. 
IGOR LAPENDA WIESBERG 
ARGIMIRO RESENDE SECCHI / EVARISTO CHALBAUD BISCAIA JUNIOR 



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 EM PAINEL 

 

125 
 

Resumo 

A continuação homotópica é uma técnica usada para aumentar a robustez de métodos de resolução de sistemas de equações não lineares, como o 
método de Newton-Raphson. Quando estes métodos numéricos apresentam problemas de convergência para estimativas iniciais pouco calibradas, 
é necessário auxiliá-los na busca de valores iniciais mais refinados. A homotopia consiste em, para um dado sistema de equações não lineares, criar 
um sistema de fácil resolução e, através de uma combinação convexa com o sistema original, obter gradativamente melhores estimativas iniciais 
pela variação do parâmetro da combinação. Desse modo, o método da homotopia possui melhores propriedades de convergência, sendo 
globalmente convergente. Neste trabalho, o caminho homotópico, obtido a partir da resolução da homotopia, foi traçado utilizando o método da 
predição-correção que consiste em duas etapas: a partir da última solução obtida na trajetória, o passo da predição realiza uma aproximação da 
solução por extrapolação, seguido de uma etapa de correção, para levar a solução aproximada da predição para a trajetória correta. O método da 
homotopia foi implementado nas linguagens C e C++ para ser utilizado no simulador de processos EMSO. O método mostrou-se eficiente na 
resolução de sistemas com problemas de convergência na aplicação direta do método de Newton-Raphson. 

1324 
Efeito do Ruído em um Algoritmo de Otimização 
HUGO BRUNO VIEIRA 
JOSE HERSKOVITS NORMAN 

Resumo 

Muitos problemas de otimização ocorrem naturalmente. Uma bolha de sabão, por exemplo, assume a forma com a menor área. Em um projeto de 
Engenharia, após a fase inicial de concepção, é necessário realizar algum tipo de dimensionamento. Nessa etapa costuma-se recorrer a ferramentas 
de otimização para diminuir uma função custo. Seja o peso total de uma estrutura ou a quantidade de determinado material. 
Vários algoritmos foram inventados para solucionar problemas de otimização. Encontrar a solução ótima de determinados problemas, porém, nem 
sempre é fácil. Imprecisões numéricas ou de modelagem podem dificultar a busca pela resposta desejada. 
Dois algoritmos que se mostram promissores para contornar esse problema são o FDIPA (Feasible Direction Interior Point Algorithm) e o FAIPA 
(Feasible Arc Interior Point Algorithm). Ambos são capazes de otimizar problemas com restrições não lineares e podem ser postos para funcionar 
sem derivadas exatas com poucas modificações. 
O objetivo do trabalho é desenvolver um programa em MATLAB® para otimização de estruturas reticuladas usando derivadas exatas e 
aproximações numéricas. O programa utiliza os algoritmos FAIPA e FDIPA e permite incluir ruído aleatório nas restrições e nos gradientes, 
possibilitando a comparação entre os resultados encontrados com diferentes graus de ruído. 
É avaliada para cada solução a convergência do algoritmo, bem como a precisão e a viabilidade da solução encontrada. Também é avaliado o 
impacto da presença de ruído no gradiente ou nas restrições. 

2482 
Neural Ringer: filtragem online de elétrons baseada em redes neurais e informações de calorimetria 
DHIANA DEVA CAVALCANTI ROCHA 
JOSE MANOEL DE SEIXAS / RODRIGO COURA TORRES / DENIS OLIVEIRA DAMAZIO 

Resumo 
Estudos mostram que o algoritmo consegue uma menor taxa de falso alarme ao manter a mesma eficiência do algoritmo padrão da organização 
para identificação de elétrons. No entanto, para o Ringer obter uma melhor aceitação para a colaboração, foi necessário realizar a otimização da 
performance do algoritmo no tempo, análise do impacto de ocupação de espaço em disco para o armazenamento dos dados gerados, além de 
trabalhar na serialização destes dados em formatos padrões do ATLAS. 



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 EM PAINEL 

 

126 
 

Otimizacoes de tempo diminuíram o tempo de execuçao do algoritmo por um fator de 50. A quantidade de memória necessária para o 
armazenamento de informações do Ringer representa apenas 1,2 por cento do total gasto pelo sistema de filtragem. Além disso, está sendo 
implementada a serialização dos dados no formato D3PD. Estes desenvolvimentos contribuem diretamente para uma efetiva aceitação do 
algoritmo pela colaboração fazendo com que estudos possam ser realizados com dados reais do experimento. 

2217 
Modelagem molecular aplicada ao desenvolvimento de catalisadores para a conversão de co2 em dimetilcarbonato 
RENATA CANDIDA DE SOUTO 
CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MOTA / NILTON ROSENBACH 

Resumo 

O excesso CO2 na atmosfera tem sido alvo de importantes estudos e incentivos políticos e industriais na atualidade. O CO2 é essencial para 
manutenção da vida no planeta, uma vez que é um dos gases do efeito estufa, sendo considerado um dos principais responsáveis pelo aumento da 
temperatura global.O aumento da concentração de CO2 na atmosfera se deve em grande parte a queima de combustíveis fósseis. O principal 
obstáculo ao desenvolvimento de processos de conversão de CO2 se deve à elevada estabilidade termodinâmica da molécula de gás carbônico; 
sendo necessário utilizar diversos tipos de catalisadores para atingir conversões razoáveis. O dimetilcarbonato (DMC) é um derivado importante 
que pode ser preparado pela esterificação catalítica de CO2 e metanol. Este monômero é utilizado na produção de poliésteres, utilizados na 
fabricação de materiais mais resistente. O DMC tem substituído também reagentes como COCl2, CH3OCOCl, (CH3)2SO4 e haletos de metila em 
diferentes processos. A síntese convencional de DMC é feita pela reação entre metanol e COCl2. Porém, em razão da elevada toxidade dos 
reagentes, esse método tem caído gradualmente em desuso. Estudos recentes têm mostrado que alguns compostos organometálicos como 
alcóxidos de Sn4+ são capazes de catalisar a reação. Porém, pouco se sabe acerca dos mecanismos envolvidos na conversão de CO2 à DMC.O 
objetivo é desenvolver e avaliar, com base em estudos de Modelagem Molecular, catalisadores capazes de converter CO2 á DMC. Em termos 
específicos, pretende-se compreender as propriedades moleculares que potencializam a aplicação de catalisadores metálicos baseados em zinco, 
nióbio e estanho na conversão de CO2 em DMC. 

2190 
Aplicação da Tecnologia 
RODRIGO GUIMARÃES PINHEIRO 
VERA MARIA MARTINS SALIM 

Resumo 

Catalisadores de ouros nanoestruturados apresentam atividade catalítica diferenciada para inúmeras reações, dentre elas, a reação de oxidação do 
CO a baixa temperatura. A atividade catalítica destes materiais é dependente do tipo de suporte, tamanho, forma e dispersão das partículas 
mantendo, consequentemente, uma relação entre desempenho, propriedades físico-químicas e método de preparação. 
A rota de preparação escolhida pode ser química ou física. Nas rotas físicas, que adotam diferentes tecnologias de plasma, existe a vantagem de 
gerar catalisadores ultradispersos em um período curto de preparação, eliminando as etapas de secagem e calcinação alem de minimizar os efeitos 
do sal precursor, pH do meio e impurezas presentes. 
O suporte usado neste trabalho foi a hidroxiapatita, [Ca10(PO4)6(OH)2], que tem como particular interesse, a presença de hidroxilas na superfície e 
a possibilidade de ajuste das suas propriedades ácido-base, através da modificação da estequiometria. 
Este trabalho apresenta um estudo da preparação de catalisadores de Au/Hap, por plasma frio, avaliando o efeito do teor de metal no desempenho 
catalítico frente à reação de oxidação de CO a baixa temperatura. 
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Hidroxiapatita foi preparada pelo método de precipitação a partir de soluções de nitrato de cálcio e fosfato de amônio e pelo método sol-gel, 
usando polietilenoglicol. Os materiais obtidos foram caracterizados por difração de raio X (DRX) e por adsorção de N2 a 77K. 
Nos dois casos foi obtida Hap pura com superfície especifica na faixa de 42 - 46 m2/g. Este resultado mostrou que o método sol-gel adotado não 
possibilitou a preparação de uma Hap nanoestruturada 
Foram preparados diferentes catalisadores Au/Hap usando a hidroxiapatita obtida por precipitação usando plasma a frio (equipamento Quick Auto 
Coater da Jeol/JFC-1500) e um alvo de ouro. Os catalisadores foram avaliados pela técnica de reação de superfície com temperatura programada 
(TPSR), por pulsos. 
Os experimentos realizados permitiram concluir que a técnica de plasma a frio é adequada para deposição controlada de ouro sobre um suporte 
óxido. A fase metálica depositada é uma mistura de ouro metálico e oxido de ouro. Este resultado representa uma vantagem adicional, já que, 
nestes casos, a etapa de redução pode ser dispensada ou realizada em condições mais brandas. Os ensaios de desempenho mostraram que os sítios 
com maior atividade são os de ouro reduzido (Au metálico). 

1475 
Estudo do Uso de PMMA como Resinas em Aplicações Ortopédicas e Dentárias 
EDUARDA SILVA SANTANA 
MARCIO NELE DE SOUZA / JORGE GUIMARÃES FRANÇA DOS SANTOS JUNIOR 

Resumo 

O poli(metacrilato de metila) - PMMA - é um dos polímeros mais utilizados na área biomédica e recebe destaque por conta de suas excelentes 
propriedades ópticas e mecânicas associadas à sua boa biocompatibilidade e baixa toxicidade. O PMMA é principalmente utilizado na produção de 
lentes de contato, bombas de sangue, próteses oculares, cimento ósseo e resinas dentárias. 
Estudos anteriores já mostraram que a variável mais importante a ser controlada é o tamanho da partícula1 e, por isso, usar também a tecnologia 
de infravermelho próximo para auxiliar na obtenção de bateladas de PMMA com Dp controlado2. 
O objetivo principal é estudar a síntese de micropartículas poliméricas para uso biomédico com ênfase no cimento ósseo e resina dentária. As 
aplicações do PMMA como parte das formulações de cimento ósseo e resinas dentárias, com ênfase na influência dos tamanhos médios de 
partículas e suas distribuições sobre o desempenho dos produtos. Para isso, será avaliado o uso da tecnologia de infravermelho próximo (NIR) para 
fins de controle dos tamanhos das partículas em linha, in situ e em tempo real, durante polimerizações em suspensão do metacrilato de metila para 
obtenção do PMMA utilizado nessas formulações. 

1461 
Síntese de Ésteres para Uso como Padrões na Identificação de Componentes do Aroma de Frutas 
ELISA DA SILVA FERREIRA 
INGRID CHASTINET RIBEIRO COSTA /   IVANA CORREA RAMOS LEAL / SELMA GOMES FERREIRA LEITE / LEANDRO SOTER DE MARIZ E MIRANDA /   
RODRIGO OCTAVIO MENDONCA ALVES DE SOUZA / HUMBERTO RIBEIRO BIZZO 

Resumo 

O conhecimento das substâncias que compõem o aroma de um alimento fornece informações importantes para o processamento, 
desenvolvimento de novos produtos, práticas pós-colheita entre outras. Para a identificação das substâncias presentes nesses aromas, a técnica 
mais empregada é a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Inúmeras coleções de espectros de massa foram elaboradas e 
comercializadas, nas quais o programa faz a identificação das substâncias por comparação (similaridade). 
Sendo assim o presente trabalho tem como objetivo realizar a síntese combinatória de ésteres voláteis para a elaboração de bibliotecas de padrões 
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para a análise da composição dos aromas de frutas. 
Iniciamos esses estudos pela síntese dos cloretos de uma série homóloga de ácidos, do ácido acético ao ácido dodecanóico. Em banho de óleo e sob 
agitação, foi adicionado cloreto de tionila (8mL) sobre a mistura de ácidos, cerca de 400mg de cada ácido. Esse sistema reacional foi deixado 
durante 3h a 80°C. Transcorrido o tempo reacional, a reação foi mantida a temperatura ambiente e em seguida rota-evaporada. No final deste 
processo, o material resultante foi colocado no alto-vácuo, para a completa eliminação dos compostos voláteis. A síntese dos ésteres foi realizada 
via reação dos cloretos de ácidos com diferentes álcoois (metanol ao 1-undecanol). Para o metanol e 2-propanol, por exemplo, as reações foram 
realizadas com 500mg da mistura do cloreto de ácido, 3,03g de Amberlite 400 CG e 10mL do álcool. As reações foram conduzidas em banho de gelo 
por uma hora. Após esse processo foram filtradas e uma alíquota da reação foi retirada e submetida à análise no CG-MS. 
Além da síntese química foi realizada a síntese enzimática com os mesmos ácidos carboxílicos e os mesmos álcoois. Para a biocatálise fez-se uso da 
mistura dos ácidos carboxílicos, 20 mg de cada ácido, 3 mL do álcool, 10 mL de hexano e 50 mg da enzima (N435). O sistema foi mantido em 
agitação em temperatura ambiente por um período de 10 horas. Em seguida, a reação foi filtrada para eliminação da enzima e, como na síntese 
química, retirou-se uma alíquota para a análise no CG-MS. 
Até o presente momento foi possível sintetizar quimicamente as séries homologas dos ésteres dos seguintes alcoóis: metanol, etanol, propanol, 2-
propanol,1-butanol, 2-butanol, isobutanol,1-pentanol, 2-pentanol, 3-pentanol, isopentanol. E enzimaticamente, dos seguintes alcoóis: metanol, 
etanol, propanol, 2-propanol, 1-butanol, 2-butanol, isobutanol,1-pentanol, 2-pentanol, 3-pentanol. Tanto o método utilizado na síntese química, 
quanto o método utilizado na síntese enzimática mostrou-se eficiente. 
Ao final da síntese será realizada a caracterização dos produtos sintetizados e elaboração da espectroteca dos produtos obtidos. 

1437 
Preparo de Catalisadores Zeolíticos para uso em Conversões de CO2 a Hidrocarbonetos. 
FRANCISCO AFFONSO MENEZES SOARES PINTADO 
MARTA DE MELO DA SILVA SOUSA / CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MOTA 

Resumo 

O CO2 é um dos principais poluentes causadores do efeito estufa, sua concentração vem crescendo ao longo dos últimos anos. Uma das formas de 
mitigar esses problemas ambientais é o uso do dióxido de carbono em processos de conversão para a obtenção de produtos de grande valor 
agregado, como hidrocarbonetos e metanol. 
Há muitos estudos que demonstram a importância das zeólitas como suportes em catalisadores de conversão de CO ou CO2 a hidrocarbonetos. Isso 
deve-se ao fato das zeólitas apresentarem características tais como: (i) elevada área superficial e capacidade de adsorção; (ii) uma estrutura que lhe 
permite a criação de sítios ativos ácidos; (iii) uma complexa rede de canais e formas que lhes garantem diferentes tipos de seletividade de forma. As 
zeólitas são compostos formados por tetraedros de SiO4 e AlO4 ligados pelo átomo de oxigênio majoritariamente, embora também possam existir 
tetraedros de outros elementos (PO4,GaO4, etc.). 
Este trabalho teve por objetivo sintetizar catalisadores suportados em zeólitas NaY, NH4BETA 
e ZSM-5 para serem utilizados em reações de conversão de CO2 a hidrocarbonetos. 
Os métodos utilizados para o preparo dos catalisadores foram impregnação e troca iônica entre diversos metais, tais como: Ferro, Cobre, Cromo e 
Manganês, todos obtidos a partir de sais de nitrato. Foi realizado um estudo sobre o efeito das condições de preparo de catalisadores e sua 
atividade catalítica, alterando-se valores de temperatura e tempo da troca iônica, concentração do metal e temperatura de calcinação. A área 
superficial e diâmetro de poro foram analisados em equipamento ASAP. 
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Este trabalho é de grande interesse, pois poderá proporcionar melhorias nos processos de conversão do CO2 a  idrocarbonetos. 

745 
Catalisadores de Zinco e Magnésio do tipo-hidrotalcita para reação SELOX 
FERNANDO HENRIQUE CHAIA DIAS 
RAQUEL MASSAD CAVALCANTE / NIELSON FERNANDO DA PAIXAO RIBEIRO / MARIANA DE MATTOS VIEIRA MELLO SOUZA 

Resumo 

A célula a combustível é um dispositivo eletroquímico que converte energia química em energia elétrica. A mais desenvolvida atualmente é a célula 
de membrana trocadora de próton (PEMFC), que possui como principal combustível o hidrogênio. A primeira etapa de produção do combustível é a 
formação do gás de síntese, em seguida a mistura é submetida à reação de SHIFT, a fim de enriquecer a corrente em hidrogênio. O monóxido de 
carbono remanescente, entretanto, contamina os eletrodos de platina comumente utilizados nestas células. Neste contexto, o objetivo deste 
trabalho é utilizar a reação de oxidação seletiva de CO (SELOX) em correntes ricas em hidrogênio para diminuir a concentração de CO na corrente 
abaixo de 10 ppm (concentração limite para não envenenamento dos eletrodos de platina). 
Foram preparados quatro catalisadores do tipo hidrotalcita com 6% CuO com cobre, alumínio, zinco e cobre, alumínio e magnésio para serem 
utilizados em reações SELOX em correntes ricas em hidrogênio. Utilizaram-se dois diferentes métodos de preparo, por coprecipitação e por 
impregnação úmida, a fim de avaliar o efeito do tipo de preparo no desempenho dos catalisadores. Após o preparo, os catalisadores foram 
calcinados a 500°C sob fluxo de ar comprimido. 
Os catalisadores foram caracterizados por fluorescência de raios X (FRX), difração de raios X (DRX), redução à temperatura programada (TPR) e 
adsorção de nitrogênio, a fim de verificar o correto preparo dos catalisadores e relacionar as características físico-químicas dos mesmos com seu 
desempenho reacional. 
Os testes catalíticos foram realizados em reator contínuo de leito fixo, de 100 a 250°C a pressão atmosférica utilizando corrente gasosa típica de 
processos de saída da reação de SHIFT (60% de H2, 1% de O2, 1% de CO e He). Os reagentes e produtos foram analisados por cromatografia a gás. 
Os catalisadores contendo zinco não mostraram conversão em nenhuma temperatura, enquanto os contendo magnésio atingiram conversão de 
aproximadamente 65% a 175°C e seletividade a CO2 máxima de 40%, destacando-se o catalisador preparado por impregnação. 

358 
Reforma em fase líquida do glicerol utilizando catalisadores de Ni-Cu derivados de compostos tipo hidrotalcita 
THAÍS PENTAGNA MACIELLO D. PIRES 
MARIANA DE MATTOS VIEIRA MELLO SOUZA /   NIELSON FERNANDO DA PAIXAO RIBEIRO /   ROBINSON LUCIANO MANFRO 

Resumo 

Na atual busca por fontes alternativas e mais sustentáveis de energia o hidrogênio pode ser considerado uma fonte viável de energia limpa, desde 
que produzido a partir de fontes renováveis. O glicerol tem sido produzido em grandes quantidades como um subproduto do biodiesel no processo 
de transesterificação de óleos e gorduras e com isso tem-se buscado o seu aproveitamento em novos produtos ou processos. 
O objetivo desse trabalho é produzir o hidrogênio a partir da reforma em fase líquida (Aqueous Phase Reforming - APR) do glicerol. Para isso foram 
preparados diferentes catalisadores derivados de compostos tipo hidrotalcita com 20% em peso de NiO e diferentes teores de CuO (0, 5 e 10%). 
Foi realizada a análise termogravimétrica para verificar qual seria a temperatura de calcinação dos catalisadores peletizados. Os catalisadores 
também foram caracterizados utilizando fluorescência de raios X (FRX), difração de raios X (DRX) e redução a temperatura programada (TPR). 
Os testes catalíticos foram realizados em duas condições: a 250°C sob pressão de 35 atm e a 270°C sob pressão de 50 atm. Em ambos os casos foi 
utilizado 1,25g de catalisador calcinado em forma de pellet e a unidade reacional foi alimentada com uma solução de 10% de glicerol em água, com 
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vazão de 0,102 mLmin-1. Os produtos gasosos foram analisados online por cromatografia gasosa e a fase líquida foi analisada por cromatografia 
líquida de alta performance (HPLC). 
Os produtos gasosos gerados na reação de APR foram: H2, CO2, CH4 e CO. Tanto a 250°C quanto a 270°C, o catalisador que não continha cobre 
apresentou maiores frações molares de CH4 (em torno de 10% nos dois casos), e além disso, o comportamento do CO2 se mostrou completamente 
oposto ao do H2 nos seis testes catalíticos realizados. Nos testes a 250ºC a fração molar do H2 ficou em torno de 50% para o catalisador sem cobre 
e em torno de 60% para os catalisadores contendo cobre. Já nos testes a 270ºC a fração molar do H2 ficou entre 50 e 55% para os três 
catalisadores. 
Quanto aos subprodutos líquidos, foram identificados o ácido propanóico, o ácido lático e o acetol. Nas duas temperaturas distintas o catalisador 
sem cobre apresentou maiores concentrações de ácido lático, enquanto os catalisadores contendo cobre apresentaram maiores concentrações de 
acetol. 
O catalisador sem cobre apresentou a menor conversão de glicerol a hidrogênio nas duas temperaturas: a 250ºC ficou abaixo de 50% durante todo 
o teste, e a 270ºC ficou entre 50 e 85%. A 250ºC, os catalisadores com 5 e 10% de cobre apresentaram conversão em torno de 65 % e 70 %, 
respectivamente. Enquanto a 270ºC ambos apresentaram conversões bem altas, crescente (a partir de 88%) durante todo o teste, destacando-se o 
catalisador com 5% de cobre que ficou bem próximo dos 100% de conversão a partir da terceira hora de reação. 

3813 
Documentação e manutenção do robô LUMA 
MAURÍCIO RODRIGUES SOUZA FILHO 
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 tais como placa PC/104+, altímetro hidroacústico, 
câmera de vídeo HD, lasers, novos propulsores, etc. Para integrar estes novos elementos no sistema é necessário adaptar tanto a eletrônica 
embarcada 
quanto a interface gráfica utilizada para a sua operação. 
Algumas das atividades executadas foram: 
- Auxílio na documentação da eletrônica embarcada; 
- Auxílio na manutenção da eletrônica embarcada; 
- Auxílio na especificação de cabos submarinos; 
- Auxílio na montagem e integração dos componentes; 
- Auxílio na manutenção do simulador 3D codificado em Matlab; 
- Auxílio na reconfiguração da estrutura mecânica. 

3932 Metodologia para Operações de Overboarding 
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VITOR EMANUEL LOURENCO 
MURILO AUGUSTO VAZ 

Resumo 

O trabalho a seguir propõe uma metodologia para a execução de operações de overboarding e para o dimensionamento dos equipamentos 
envolvidos nesta operação, como o diâmetro dos cabos de guinchos e guindastes. Tal metodologia para execução tem o objetivo de evitar que haja 
movimento pendular do objeto içado, em especial após a colocação do objeto na água. Para isso, é definido um ângulo mínimo que deve ser 
mantido entre o cabo do guindaste e o eixo vertical da embarcação com o auxílio de um guincho de contenção, além de ser analisado o movimento 
oscilatório do objeto causado tanto pelo mar quanto pelo navio. Para o caso da falha na execução desta metodologia e ocorrência do movimento 
pendular, o trabalho prevê com que velocidade o sistema irá se movimentar e será devidamente dimensionado um conjunto amortecedor capaz de 
absorver o impacto sem que haja sobrecarga durante a contenção do movimento. A conclusão é que ao aplicar a metodologia proposta, é possível 
fazer este tipo de operação de forma mais segura e previsível em relação ao que é praticado atualmente. 
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Implementação de uma arquitetura de navegação deliberativa para robôs móveis utilizando a teoria de controle 
supervisório 
GUSTAVO PACHECO EPIFANIO 
LILIAN KAWAKAMI CARVALHO / JOAO CARLOS DOS SANTOS BASILIO 

Resumo O aumento da complexidade das tarefas realizadas pelos robôs móveis fez crescer a demanda por sistemas mais complexos de navegação. Uma das 
maneiras de se satisfazer as diversas especificações de desempenho é utilizando-se a teoria de sistemas a eventos discretos, uma vez que ela 
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permite a inclusão de novos comportamentos sem que, para isso, seja necessário alterar os demais comportamentos já modelados. 
Neste trabalho é, inicialmente, estudado um modelo matemático que representa o robô e, em seguida, é desenvolvido um sistema de controle 
controle necessário para levá-lo ao ponto final de uma trajetória. Em seguida, é desenvolvida uma arquitetura de navegação predominantemente 
deliberativa utilizando-se autômatos e um critério de planejamento baseado em uma medida de linguagem. O sistema de planejamento de 
trajetória modela todos os possíveis movimentos do robô, sendo formado, basicamente, por um autômato de planejamento, que modela o 
ambiente de navegação e as ações do robô nesse ambiente. Considerando as trajetórias que levam o robô de um ponto inicial a um ponto de 
destino como sendo sublinguagens da linguagem gerada pelo autômato de planejamento, é possível utilizar o parâmetro da mediada de linguagem 
como medida de desempenho dessas trajetórias, possibilitando, assim, escolher a trajetória que apresentar o melhor desempenho. Essa arquitetura 
de navegação e o controle dinâmico serão implementadas utilizando um robô Pioneer P3-DX. 

1335 
Aquisição e Processamento de Imagem em um Espectroscópio Didático 
GABRIEL CARVALHO PLATENIK 
RICARDO CUNHA MICHEL 

Resumo 

Durante o ensino de Química e de Física, tanto no Ensino Médio quanto em cursos de Graduação, os alunos se deparam com o conceito de luz 
visível e dos comprimentos de onda correspondentes, além da noção de luz emitida ou absorvida por diferentes materiais. Com o intuito de ampliar 
a disponibilidade de recursos didáticos sobre o tema, especialmente nas escolas, nosso grupo tem trabalhado com a proposta de construir um 
espectroscópio em sala de aula [1,2], dotando-o da capacidade de capturar o espectro observado e de processá-lo em um computador. 
O objetivo específico desse trabalho é desenvolver um programa capaz de apresentar e documentar simultaneamente o espectro observado e um 
gráfico da intensidade de luz presente nos diferentes comprimentos de onda que podem ser detectados por este espectroscópio. 
O software apresenta quatro grupos de rotinas: aquisição; extração da informação; geração da visualização e documentação. A rotina de aquisição 
define a câmera que será utilizada para a captura a imagem, os recursos da câmera que serão ativados e as características desejadas para a 
imagem. A imagem é obtida no modelo de cores RGB. 
Na rotina de extração de informação, a imagem é convertida para o modelo HSV (matiz, saturação e brilho), pois este modelo permite separar a 
informação de cor (matiz) das outras informações. 
A rotina de geração de visualização mostra a imagem capturada e cria um gráfico representativo do espectro observado. O gráfico indica na 
abscissa os valores de comprimento de onda, calculados a partir dos valores de matiz, e, na ordenada, os valores da intensidade relativa em cada 
comprimento de onda. Para fins didáticos, o gráfico e a imagem exibida ficam dispostos de forma que ambas as abscissas coincidam. 
Tanto a imagem capturada quanto os pares de pontos que compõe o gráfico são salvos em arquivo, durante a execução da rotina de 
documentação, a qual permite ao usuário adicionar outras informações pertinentes ao experimento. 
Neste projeto foram utilizados os seguintes recursos: a linguagem de programação Python (v. 2.7.2); o driver V4L ('Video for Linux') para 
comunicação com a câmera USB e o módulo openCV ('Open Source Computer Vision') para o processamento da imagem. O desenvolvimento se deu 
sob o sistema operacional Linux, distribuição Ubuntu 11.10. 
Nas próximas etapas deste trabalho, planeja-se criar um conjunto de experimentos para fazer uso do equipamento, focado no público-alvo e nos 
conhecimentos e habilidades que o sistema permite desenvolver. 
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1730 

Projeto e construção do Sistema de Medição e Controle de um Conversor para Acionamento de Motores de Indução 
Trifásicos a partir de Redes Monofásicas 
PAULA ALVES BESSA 
MAURICIO AREDES / MAMOUR SOP NDIAYE / MAURO SANDRO DOS REIS 

Resumo 

Atualmente, os mais diversos segmentos da sociedade têm demonstrado uma preocupação crescente com a qualidade de energia fornecida bem 
como a eficiência energética dos equipamentos disponibilizados no mercado. Devido a este cenário, diversos grupos de pesquisa foram formados 
com objetivo de desenvolver equipamentos que atendam as necessidades exigidas pela sociedade. Nesse contexto os motores de indução são 
utilizados em eletrodomésticos como: geladeiras, freezers, condicionadores de ar, lavadoras de roupa, lavadora de louças, ventiladores, exaustores, 
bombas d'água, etc. Pela indisponibilidade de energia trifásica nestas instalações, são utilizados motores monofásicos. Estes, em comparação com 
os trifásicos têm as seguintes desvantagens: apresentam maiores volume e peso para potências e velocidades iguais (em média 4 vezes). Em razão 
disto seu custo é também mais elevado que os de mesma potência e velocidade; necessitam de manutenção mais apurada devido ao circuito de 
partida e seus acessórios; apresentam rendimento menores para a mesma potência (para motores até 1 HP rendimento pode ser até 20% menor); 
possuem menor conjugado de partida. Com o desenvolvimento e queda de custos da eletrônica de potência surge a possibilidade de 
desenvolvimento de conversores de energia monofásica para trifásica e a utilização de motores trifásicos naqueles equipamentos. 
O projeto visa o desenvolvimento do conversor estático para acionamento de pequenos motores trifásicos sendo alimentados pela rede 
monofásica. Para tanto se faz necessária a medição de grandezas elétricas tais como tensão e corrente, seu condicionamento e digitalização, assim 
como a implementação de circuito de acionamento e controle das chaves semicondutoras. O objetivo dessa pesquisa é desenvolver tais circuitos 
necessários ao funcionamento do um Conversor para Acionamento de Motores de Indução Trifásicos, sua montagem e testes. 

1690 
Cracterização de Fitas Supercondutoras 2G na Presença de Campos Magnéticos 
FLÁVIO GOULART DOS REIS MARTINS 
RUBENS DE ANDRADE JUNIOR 

Resumo 

Em 2011 comemorou-se o centenário da descoberta do fenômeno da supercondutividade do mercúrio a temperaturas próximas ao zero absoluto, 
que abriu as portas para uma nova área de pesquisa. Um século depois, diversos materiais supercondutores a temperaturas críticas cada vez mais 
altas já foram desenvolvidos, bem como suas aplicações. Na última década, em especial, foram desenvolvidas as duas gerações de fitas 
supercondutoras, abrindo ainda mais o espectro de aplicações destes materiais graças a sua flexibilidade, permitindo o uso para construção de 
eletromagnetos altamente potentes, cabeamentos, aplicações em proteção de sistemas de transmissão e até mesmo enrolamentos 
supercondutores para máquinas elétricas. 
Neste cenário extremamente promissor, este trabalho visa caracterizar parâmetros elétricos de amostras de fitas supercondutoras de segunda 
geração, refrigeradas em nitrogênio líquido a 77 K, de acordo com a incidência de diferentes intensidades de campos magnéticos sobre elas. 
O objetivo é aferir pontos de tensão em função de corrente em uma medida de quatro pontas. Tal processo usa um eletromagneto alimentado por 
uma fonte de corrente contínua de 35 V e 70 A máximos para produzir os campos magnéticos que variam a cada ensaio. As amostras de fita 
supercondutora são alimentadas com Uma outra fonte de corrente contínua de 8 V e 220 A máximos em pulsos de amplitude crescente, e a tensão 
é aferida com um nanovoltímetro. Esses equipamentos são controlados por um programa em Labview, com interface gráfica amigável ao usuário, 
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especialmente desenvolvido para tal e são conectados em série através de uma interface GPIB. 
O comportamento de tensão em função de corrente de um supercondutor pode ser descrito por uma equação exponencial de tensão, tensão 
crítica, corrente e corrente crítica: 
V/Vc = (I/Ic)^n 
e os resultados mostram comportamentos que comprovam esta teoria. Uma rotina em Matlab processa os pontos oriundos dos ensaios para 
derivar os valores constantes de Vc, Ic e n e traçar uma curva contínua que rastreie os pontos dos ensaios. Mesmo assim, não foi possível se 
determinar uma relação direta entre todas as constantes e as diferentes intensidades de campo magnético, que era o desejado, visto que é muito 
difícil de se garantir o equilíbrio térmico no interior das amostras de fita supecondutora, que possuem muitas camadas micrométricas. 
Além da caracterização em si, a experimentação de diversas metodologias, com mudanças no aspecto da montagem experimental (adição de 
âncora térmica e melhorias nos contatos elétricos com a amostra supercondutora) ou alteração nos padrões de medição (diferentes intervalos 
entre pulsos de corrente), permitiu aprimorar a técnica de caracterização já existente, conseguindo-se resultados mais precisos e confiáveis. 
Este trabalho gerou um projeto final de graduação em Engenharia Elétrica e um artigo no Congresso Brasileiro de Automática (CBA-2012) 

1691 
Análise e Projeto de Circuitos de Referência de Tensão de Bandgap 
ALLAN BIDES DE ANDRADE 
ANTONIO PETRAGLIA / CARLOS FERNANDO TEODOSIO SOARES 

Resumo 

Vários circuitos microeletrônicos, tais como conversores analógico-digitais, necessitam de uma tensão de referência [1] para realizar sua função, e o 
quão bem eles realizarão sua tarefa é limitado pela acurácia e precisão da referência utilizada. Uma boa fonte de referência deve apresentar duas 
características principais: alta rejeição em relação à fonte de alimentação utilizada para alimentá-la, conhecida na literatura como Power Supply 
Rejection Ratio, e pouca variação relativa a variações de temperatura, ou seja, baixo drift térmico. Um circuito bastante estudado por vários anos na 
literatura, capaz de atender aos requisitos mencionados, é o chamado circuito de bandgap, que recebe este nome por sua tensão ser relacionada e 
próxima à do gap do silício. 
No entanto, existe um terceiro fator importante pertinente à precisão e à acurácia do circuito de referência. Os componentes utilizados na 
confecção de circuitos integrados estão sujeitos a descasamentos e variações devido às imperfeições do processo de fabricação. Tais efeitos fazem 
com que os circuitos produzidos apresentem características diferentes entre si, e que se afastam das características desejadas. O resultado é a 
necessidade de inclusão de mecanismos de calibração denominados como trimming e/ou circuitos compensadores extras [2]. 
O principal objetivo deste trabalho é a realização do projeto de circuitos de referência, com foco no estudo de métodos e aplicações de técnicas de 
calibração e compensação. Com relação à metodologia, várias arquiteturas de circuitos de bandgap foram estudadas e seus desempenhos 
comparados. Após a definição da estrutura, o dimensionamento dos dispositivos foi realizado. O circuito resultante está em fase de simulação, que 
inclui análises de Monte Carlo para a verificação da sua robustez. Nas próximas etapas o layout do circuito será desenvolvido, e novas simulações 
serão realizadas para confirmação de atendimento às especificações de projeto. 
O principal resultado esperado é um circuito de bandgap com elevada acurácia e tolerante a variações de processo de fabricação e de temperatura. 
[1] G. A. Rincón-Mora, Voltage References: From Diodes to Precision High-Order Bandgap Circuits, John Wiley and Sons, 2002. 
[2] W.-S. Tam, K.-Y. Mok, O.-Y. Wong, C.-W. Kok, e H. Wong, High-performane resistorless sub-1 V bandgap reference circuit based on piecewise 
compensation technique, Int. Conf. on Circuits and Systems, p. 373-376, 2007. 
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1807 

Interface de controle e configuração para sistema operacional Android no Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Regulador de Tensão com Comutador Eletrônico de Taps (RECET) para sistemas de distribuição. 
PEDRO PAULO MARQUES DO NASCIMENTO 
MAURICIO AREDES / JULIANO FREITAS CALDEIRA / MAURO SANDRO DOS REIS 

Resumo 

O RECET é um projeto que visa criar um regulador de tensão utilizando arquitetura baseada em tiristores. Por se tratar de um equipamento 
inovador, ele necessita de um esforço por parte do Laboratório em parceria da COPPE/UFRJ, com a empresa EDP BANDEIRANTE ENERGIA S/A em 
um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento em tecnologia, utilizando mão-de-obra qualificada de um dos maiores centros universitários em 
engenharia do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
A construção do equipamento é baseada em unidades monofásicas, operando em média tensão (7.97kV) para nível de corrente nominal 
aproximadamente de 50A. Tal regulador será implementado na forma de um protótipo industrial cabeça-de-série a ser utilizado pela EDP 
BANDEIRANTE ENERGIA S/A. 
O trabalho do aluno no projeto consiste no desenvolvimento de uma inovadora interface para interação com o usuário, capaz de rejeitar ou pelo 
menos indicar um erro humano via sistema operacional Android do Google, acessando telas para controle e configuração do RECET, utilizando para 
isso um smartphone e/ou tablet com capacidade de comunicação Bluetooth, um hardware externo Bluetooth (CSR BC417) para a comunicação 
entre o Smartphone/Tablet e a unidade de controle, além do kit de desenvolvimento para módulo DSP (Digital Signal Processing) TMS320F28335 da 
Texas Instruments que atua diretamente no acionamento das chaves de potência. 
Através de um aparelho com o aplicativo instalado, será possível analisar os dados de tensão, corrente, potência, modo de atuação 
(automático/manual), TAP atual, entre outros, além de configurar certos parâmetros do mesmo, de forma a evitar o contato direto com 
equipamento ligado à rede de média tensão. 
É esperado para o final do projeto que se possua uma plataforma de controle de equipamentos para smartphones e/ou tablets Android que venha 
a ser utilizada como fonte de inovação em controle para projetos que necessitem de uma interação homem-máquina em novos equipamentos. 

1941 

Projeto e desenvolvimento de um protótipo para um painel com características industriais para um controlador lógico 
programável 
ADONIS ARANTES DE SOUZA 
MARCOS VICENTE DE BRITO MOREIRA / JOAO CARLOS DOS SANTOS BASILIO 

Resumo 

Controladores Lógicos Programáveis (CLP) são computadores dedicados utilizados para controle de sistemas discretos, sendo largamente difundidos 
na indústria nas áreas de Controle de Processos e Automação Industrial. Esses equipamentos são utilizados na disciplina EEE643 - Automação 
Industrial oferecida aos alunos dos cursos de Engenharia Elétrica e de Engenharia de Controle e Automação e desempenham um papel crucial na 
implementação dos sistemas de automação projetados durante o curso. Em geral, não existe muita preocupação de dar aos equipamentos 
utilizados nos cursos uma característica industrial. É nesse contexto que se situa o presente trabalho, qual seja, o projeto e a construção de um 
protótipo de painel de CLP a ser incorporado na parte prática da disciplina de Automação Industrial. O painel previamente idealizado pretende 
seguir padrões comercialmente utilizados, porém se apresentando como uma alternativa mais econômica que os produzidos por empresas 
especializadas. Além do CLP, o painel conta com uma interface homem-máquina, módulos de entrada e saídas digitais e analógicos, módulo de 
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redes de comunicação e módulos de mini-interruptores para simulação de ativação de sensores, uma das atividades necessárias nos experimentos 
realizados durante a disciplina oferecida. 

743 

Driver de acionamento dos conversores para motores de indução trifásicos, de baixa potência, a partir de redes 
monofásicas 
NADINNE GUIMARAES HOLANDA 
MAURICIO AREDES / THIAGO AMERICANO DO BRASIL 

Resumo 

O projeto Conversores para acionamento de motores de indução trifásicos, de baixa potência, a partir de redes monofásicas objetiva construir um 
protótipo laboratorial de um conversor monofásico-trifásico de baixo custo para acionamento de motores trifásicos para utilização em eletro-
eletrônicos em geral, reduzindo consumo de energia elétrica. Este conversor é basicamente constituído de uma topologia back-to-back (retificador 
e inversor divididos por meio de um elo cc). 
Como o protótipo será utilizado em motores fracionários, serão utilizados MOSFETs como dispositivos semicondutores do inversor já que o mesmo 
possui pequena perda Joule em condução. 
O objetivo deste trabalho é implementar melhorias no circuito de acionamento (driver) destes dispositivos. Em funcionamento, o driver deve ser 
capaz de prover uma isolação elétrica do circuito de comando em relação ao conversor de cerca de 1500 V. 
A fim de que fossem realizados os primeiros testes antes da construção do protótipo final, foi desenvolvida a primeira versão da placa do driver de 
acionamento do conversor. Após a conclusão dos testes, a meta é modificá-la para que se adeque aos objetivos do projeto de confecção de um 
produto de baixo custo e adequado ao uso do consumidor final, ou seja, um protótipo pequeno e de uso prático. 
De modo a cumprir os requisitos do projeto, propõe-se um novo circuito de acionamento cujo tamanho seja menor, visto que serão utilizados pelo 
menos oito drivers de acionamento no projeto completo do conversor. Com as primeiras etapas de desenvolvimento do circuito concluídas, o 
trabalho será tornar a placa do driver mais compacta, substituindo os componentes presentes nela por componentes do tipo SMD (Surface-Mount 
Device), cujos tamanhos são menores que os componentes utilizados na primeira versão, e utilizando técnicas de roteamento eficientes para 
diminuir o espaço ocupado pelo circuito. 

742 
Estudo sobre a bobina de Tesla de dupla ressonância de estado sólido 
DANIEL BARBOSA PEREIRA 
ANTONIO CARLOS MOREIRAO DE QUEIROZ 

Resumo 

O sistema estudado é um gerador de alta tensão similar à clássica bobina de Tesla, mas com a diferença de operar com a resposta ao estado zero do 
sistema, em vez de operar com a resposta à entrada zero. Na bobina de Tesla clássica, um capacitor é carregado a alguns kV e conectado através de 
um faiscador a um transformador de núcleo de ar, com o circuito secundário sintonizado, com sua própria capacitância distribuída, de forma a 
ressonar na mesma frequência do circuito primário. O resultado de cada descarga é um pulso oscilatório que cresce até que toda a energia do 
capacitor primário seja transferida ao secundário, causando grande elevação de tensão. Na versão estudada, um amplificador de potência gerando 
uma onda quadrada é conectado onde estaria o faiscador, excitando a resposta à entrada zero do sistema. O resultado é similar, mas as tensões 
sobre o circuito primário são muito menores, e o capacitor primário é de mais simples construção. O trabalho consistiu na construção de um novo 
circuito de acionamento, em continuação a um trabalho anterior, e de estudos sobre como usar o som das faíscas geradas pelo dispositivo para 
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tocar música. 

960 

Implementação e teste do modelo digital de um regulador de tensão eletrônico com topologia S-DVR trabalhando com 
excitação fixa 
MARCELLO DA SILVA NEVES 
THIAGO AMERICANO DO BRASIL / MAURICIO AREDES 

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. 
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. 

1819 
Análise de métodos de controle de filtros ativos baseados na teoria p-q-r 
MAYNARA AZEVEDO AREDES 
MAURICIO AREDES / BRUNO WANDERLEY FRANCA 

Resumo 

O filtro ativo é uma solução conhecida para compensar correntes harmônicas e desequilibradas drenadas por cargas não-lineares em sistemas 
elétricos de potência. Diferentes métodos de controle foram propostos com o objetivo de otimizar a compensação dessas correntes na operação 
dos filtros ativos. Além disso, os conceitos convencionais sobre potências aparente e reativa não são bem aplicáveis quando tensões e correntes 
harmônicas e/ou desequilibradas estão presentes no sistema eléctrico. Nesse sentido, teorias de potência complementares à teoria convencional 
são utilizadas para o desenvolvimento desses métodos de controle. Exemplo dessas teorias são a teoria pq e a teoria pqr. 
O objetivo do trabalho foi verificar a eficiência de dois métodos de controle baseados na teoria pqr, no controle de filtros ativos. Esses métodos são 
denominados: The Reference Power Control Method e The Reference Current Control Method. Embora, em alguns casos específicos, os métodos 
obtiveram bons resultados, verificaram-se algumas restrições quando a tensão do sistema elétrico e as correntes da carga possuem componentes 
de sequência zero. A fim de atender a estas restrições, outro método de controle é proposto: The Average Current Control Method. Verificou-se, 
através de simulações no programa MATLAB, a funcionalidades dos três métodos supracitados na compensação de um caso específico de estudo. 
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2605 
Testes das condições de operação para um protótipo de sistema de medição e correções 
GABRIELA MUNIZ TELO CHAVES 
MAURICIO AREDES / MAURO SANDRO DOS REIS 

Resumo 

Eletrônica de potência é uma área de conhecimento que trabalha com o processamento de energia elétrica. Os equipamentos utilizados nesse 
campo fazem uso de dispositivos semicondutores operando na região de corte e saturação, esses são controlados, na grande maioria das vezes, por 
microcontroladores/microprocessadores que executam um determinado algoritmo. Quando o sistema de controle está projetado em malha 
fechada faz-se necessária a medição das variáveis de entrada, que são correntes e tensões da planta ou equipamento. 
Durante o ano de 2011 foi projetado e construído um sistema de medição de tensão e corrente para ser utilizando no Laboratório de Eletrônica de 
Potência e Média Tensão (LEMT). Esse projeto foi intitulado como MAV- 4 e deverá possibilitar a medição de tensões e correntes na classe de 15kV. 
Também são incorporados à placa novos circuitos de condicionamento de sinal e proteção do Conversor Analógico Digital. 
Com a chegada dos protótipos da placa de medição, são realizados testes com os mesmos. Para isso foi adotada a seguinte metodologia: montagem 
e testes de operação dos circuitos na placa de medição; comparação dos resultados da placa com as simulações utilizadas no projeto da MAV-4; 
determinação da resposta em frequência dos módulos dos circuitos da placa; testes de limites de potência das trilhas de alta corrente; avaliação do 
desempenho desses módulos do circuito de forma individual e quando utilizados em conjunto; e determinação das faixas de operação da placa. De 
posse de tais resultados, é possível avaliar o desempenho do protótipo; corrigir os pontos falhos; projetar um novo layout; realizar melhorias no 
circuito; e documentar o projeto. 

2375 
Descorrelação do Ruído dos Canais de leitura do Calorímetro Hadrônico do ATLAS 
RODRIGO ARAUJO PEREIRA 
JOSE MANOEL DE SEIXAS 
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Resumo 

Aceleradores de partículas como o LHC (Large Hadron Collider), localizado no CERN, utilizam detectores de partículas para reconstruir a trajetória 
das partículas resultantes das colisões, como o ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS), o maior dentre os quatro detectores do LHC. O responsável por 
medir a energia das partículas incidentes é o calorímetro, que se divide em uma parte Eletromagnética e outra Hadrônica. O TileCal é o principal 
calorímetro hadrônico do ATLAS, um dos detectores de partículas do LHC (Large Hadron Collider) localizado no CERN. O TileCal tem um formato 
cilíndrico dividido em quatro partes: dois barris centrais e dois barris externos. Cada barril é dividido azimutalmente em 64 módulos, cada módulo 
possui um conjunto de células responsáveis por detectar a energia de uma partícula que o atravessa. As células do TileCal são compostas por um 
conjunto de cintiladores responsáveis por amostrar a energia da partícula que o atravessa. O cintilador é um plástico dopado com material 
cintilante em forma de telha (Tile) que produz luz quando da interação de uma partícula, a qual é transformada em sinal elétrico por um 
fotomultiplicador (Photo Multiplier Tube -PMT). Para aumentar a redundância desse sinal cada célula possui duas PMTs. Cada módulo possui cerca 
de 48 PMTs, sendo assim o TileCal possui cerca de 10.000 canais de leitura. Os testes periódicos realizados para a caracterização do ruído dos canais 
de leitura do TileCal identificou uma indesejada correlação do ruído entre seus canais de leitura. Este trabalho propõe a aplicação do 
branqueamento dois canais de leitura que formam uma célula, antes que os sinais da célula de leitura sejam somados. A fim de melhorar a 
reconstrução de energia no TileCal, descorrelacionando o ruído presente entre as PMTs de cada célula do detector. 

2366 
Um Inversor para o Veículo Utilitário Elétrico da Cidade Universitária 
LUIZ FERNANDO VIEIRA DIAS / LAURA MARRA PIRES 
LUIS GUILHERME BARBOSA ROLIM / WALTER ISSAMU SUEMITSU 

Resumo 

Em continuação do trabalho Um Estudo das Componentes Básicas dos Veículos Elétricos, o qual representou o início do projeto do veículo utilitário 
elétrico da Cidade Universitária, esta apresentação se concentra na síntese de um inversor. Este componente é o responsável pelo acionamento do 
motor, produzindo sinais de amplitude e frequência variáveis a partir de uma fonte contínua, no caso, o conjunto de baterias do veículo. 
A topologia dos inversores é amplamente encontrada na literatura. A partir dos conceitos básicos, pesquisa-se os diferentes métodos e dispositivos 
existentes no mercado para o controle de motores elétricos com especificação similar ao adotado neste projeto: motor de corrente contínua sem 
escovas (BLDC), ou motores síncronos de ímã permanente; tensão de operação nominal igual a 48 V e corrente de carga próximo a 125 A. Concluída 
esta etapa, constrói-se o dispositivo e compara-se o desempenho, custo e segurança em relação ao que é oferecido pelo mercado, identificando 
assim melhorias a serem feitas. 
Dentre as numerosas referências possíveis para este trabalho, pode-se destacar Acionamento, Comando e Controle de Máquinas Elétricas, de 
Richard M. Stephan com contribuições de professores, alunos e técnicos da UFRJ, além, é claro, dos artigos em periódicos e congressos, e catálogos 
comerciais de inversores. 

1993 

Implementação de uma estratégia de integração SIMULINK/Bancada Experimental para validação de controle de 
conversores de eletrônica de potência 
FABIO ANDRADE LEITE ALVES 
MAURICIO AREDES / MAMOUR SOP NDIAYE / MAURO SANDRO DOS REIS / THIAGO AMERICANO DO BRASIL 

Resumo Usualmente, em eletrônica de potência, é necessário realizar o teste do controle de um equipamento de potência mesmo antes de sua 
implementação em microprocessador. Na realidade, o controle é testado ainda em blocos em simuladores como PSCAD/EMTDC e Simulink antes de 
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ser discretizado e embarcado em microprocessadores DSP, por exemplo. 
No entanto, muitas das vezes o circuito de potência contido no simulador não engloba todas as não linearidades existentes no conversor real, o que 
pode dificultar, por exemplo, na escolha de ganhos dos controladores utilizados no código embarcado no DSP. 
Desta forma, a proposta deste trabalho é a utilização da placa NI PCI 6229 (National Instruments) como solução para o problema descrito. Tal placa 
comunica-se diretamente com o software Simulink através da interface RTWT (Real Time Windows Target), realizando a ponte entre a simulação 
em blocos do controle (Simulink) e o conversor de potência (bancada experimental). 
De modo a validar a alternativa de trabalho, será realizado o controle de dois conversores muito utilizados em eletrônica de potência: conversor 
Buck (abaixador) e Boost (elevador). 

882 
Análise das Forças de Tração e Repulsão em um Motor de Indução Linear 
ISABELA FERNANDA NATAL BATISTA ABREU / WESLEY RODRIGUES SILVEIRA 
ANTONIO CARLOS FERREIRA 

Resumo 

Em sistemas de transporte utilizando tecnologias de levitação magnética, a tração do veículo requer a utilização de motores elétricos lineares. Para 
transportes urbanos, o motor de indução linear é um dos que têm recebido atenção [1]. Desta forma, este trabalho consiste no estudo e 
aperfeiçoamento de um Motor de Indução Linear (M.I.L.) a ser utilizado na tração e propulsão do trem de Levitação Magnética em desenvolvimento 
na UFRJ [2]. Devido à geometria do circuito magnético, e a possível influência de campos magnéticos necessários para a levitação do veículo, optou-
se por efetuar o trabalho utilizando um programa comercial de cálculo de campos magnéticos utilizando o Método dos Elementos Finitos. Este 
programa também apresenta módulos destinados ao cálculo de diversas grandezas de interesse no estudo de máquinas elétricas, por exemplo, 
força, indutância e correntes induzidas. 
O motor é composto por um enrolamento trifásico, distribuído linearmente ao longo de uma calha, e um secundário, móvel, que poderá ser 
composto por uma placa de alumínio ou por barras de alumínio curto-circuitadas nas extremidades. Ao excitar-se o enrolamento primário (estator) 
com uma tensão elétrica alternada, surge uma corrente induzida no secundário. A iteração entre os fluxos magnéticos gerados por essas duas 
correntes resulta na locomoção do trem. 
O Laboratório de Máquinas Elétricas do Departamento de Engenharia Elétrica da UFRJ possui dois motores lineares de indução. Um destes 
protótipos foi incialmente utilizado para se efetuar o mapeamento da densidade de fluxo magnético produzido pelo enrolamento trifásico, o que 
permitiu a validação de resultados de simulações. 
Em seguida, foram efetuadas análises visando explorar o efeito de algumas varáveis de projeto no desempenho do motor. Entre estas variáveis 
pode-se citar o número de ranhuras por fase por polo, o passo polar, o número de pares de polos, o número de espiras nos enrolamentos e a bitola 
dos condutores. As análises foram feitas a partir do levantamento de curvas relacionando o escorregamento com as forças de tração e repulsão no 
motor que são tradicionalmente utilizadas na análise de máquinas de indução. 
Na medida do possível, algumas curvas são comparadas com medições em laboratório. 
O trabalho irá apresentar os resultados obtidos bem como uma avaliação sistematizada dos efeitos da variação de diversas variáveis no 
desempenho do motor. 
[1] Jacek F. Gieras, Linear Induction Drives, Clarendon Press, 1994 
[2] Stephan, R.M. ; ANDRADE JR, Rubens ; FERREIRA, A. C. ; MACHADO, O. J. ; SANTOS, M. D. A. ; SOTELO, G. ; DIAS, D. H. N. . The First Full Scale 
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Funtional Prototype of the Superconducting Magnetically Levitated Vehicle MagLev-Cobra. In: XXI International Conference on Magnetically 
Levitated Systems and Linear Drives, 2011, Daejeon. MAGLEV´2011, 2011. v. DPO-08. 

734 
Controle de Caos em um Pêndulo Experimental 
MARINA CASTRO DOS SANTOS 
MARCELO AMORIM SAVI 

Resumo 

Este trabalho investiga a dinâmica não-linear de um pêndulo experimental. O experimento consiste de um pêndulo acoplado a uma mesa vibratória 
com oscilações na direção horizontal, plano x-y, esta mesa fornece um forçamento variável, em amplitude e frequência. Além disso, imãs definem 
diferentes ponto de equilíbrio estabelecendo um sistema com duplo poço, sendo uma versão da viga de Moon-Holmes (Berger et al, 1997). O 
sistema é monitorado com sensores que medem a variação angular do pêndulo. Uma placa de aquisição de dados se comunica com o computador e 
o Matlab/Simulink é usado para trabalhar os sinais. 
O pêndulo e a mesa vibratória estão ligados as UPMs (Universal Power Module), também conhecidos em português como Módulo de Alimentação 
Universal, sendo estes amplificadores de potência necessários para alimentar os atuadores. Os programas feitos em Matlab/Simulink controlam o 
movimento da mesa e capturam os dados do sensor, tanto da mesa vibratória quanto do movimento angular do pêndulo. 
Inicialmente desenvolve-se uma análise de vibrações livres, colocando a mesa em repouso. A oscilação livre do pêndulo mostra os pontos de 
equilíbrio do pêndulo. Em seguida, colocamos um forçamento de amplitude 1,0 cm e diferentes frequências (variando de 0,5-3,0 Hz), obtendo 
resultados com características complexas, podendo ser periódico ou caótico. Diagramas de bifurcação são usados para avaliar os parâmetros do 
sistema a serem estudados. A ideia do projeto é continuar analisando a dinâmica do sistema e depois aplicar técnicas de controle para estabilizar 
determinados comportamentos do sistema (De Paula et al, 2011). 
Referências Bibliográficas: 
Berger, J. E., and Nunes, G. Jr., 1997, A mechanical Duffing oscillator for the undergraduate laboratory, American Association of Physics Teachers, v. 
65 (9). 
De Paula, A. S. e Savi, M. A., 2011, Comparative analysis of caos control methods: A mechanical system case study, International Journal of Non-
Linear Mechanics, v.46, pp. 1076-1089 

222 
Dinâmica de corpos rígidos 
ELIZA ALCANTARA 
LUIZ EDUARDO AZAMBUJA SAUERBRONN 

Resumo 

Pretende-se avaliar a utilização de um modelo mecânico para simular comportamentos eletromagnéticos. Em um caso particular, pretende-se, a 
partir das colisões de conjuntos de três diferentes tipos de corpos rígidos, simular o comportamento de imã. 
Neste sistema de colisões, um conjunto de corpos rígidos simula um imã. Outro conjunto simula limalha de ferro e o terceiro (e último) conjunto 
simula diminutos corpos rígidos excêntricos que são responsáveis por provocar (após colidirem com o imã) o deslocamento da limalha. 
A intenção é produzir um sistema gráfico que descreva (a simulação do) espalhamento de limalha de forma a que esta simulação possa ser 
comparada com um caso concreto. 
Este trabalho se baseia na perspectiva de um universo mecânico, conforme proposto por Demócrito (400AC). A partir dos resultados encontrados, 
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pretende-se modelar imãs com outros formatos para verificar se seus campos magnéticos coincidem com os valores experimentais. 
O sistema computacional proposto deve implementado em linguagem C e deverá gerar como saída arquivos nos formatos JPG e GIF. 

20 

Estudo do Mercado e das Tecnologias no setor de Máquinas e Equipamentos através da análise dos Processos obtidos 
em artigos científicos 
LUIZA PORTUGAL MUNIZ /  MONIQUE RAMOS MONTEIRO / YWRRENAN CARDOSO AMORIM /   FELIPE DAMIANI GONCALES MARQUES 
SUZANA BORSCHIVER / ANDREZZA LEMOS RANGEL DA SILVA 

Resumo 

Em um cenário com um mercado dinâmico e competitivo e na tentativa de estar à frente do processo de inovação, buscando prever os estados 
tecnológicos a figura dos Observatórios de Vigilância e Prospecção Tecnológica ganham mais espaço. Esse trabalho, realizado pelo grupo do NEITEC 
(Núcleo de Estudos Industriais e Tecnológicos) da EQ/UFRJ, foi desenvolvido em parceria com o SENAI para criação do Observatório de Vigilância no 
setor de Máquinas e Equipamentos. 
A primeira etapa foi a busca e a validação das informações oriundas de banco de patentes e artigos técnicos científicos, através de metodologias e 
ferramentas de prospecção tecnológica, em seguida estabelecimento e validação dos indicadores tecnológicos para os setores envolvidos. A 
próxima etapa foi a estruturação de uma base de dados com informações oriundas da etapa prospectiva e por fim a transferência de metodologia 
prospectiva para o Observatório Tecnológico da Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) do SENAI. 
Devido à magnitude do assunto, o trabalho foi dividido em quatro grupos de análise: "Tecnologia de Projeto - artigos", "Tecnologia de Projeto - 
patentes", "Tecnologia de Processo - artigos" e "Tecnologia de Processo - patentes". 
Este texto refere-se a "Tecnologia de Processo - artigos". As tecnologias estudadas neste tópico foram: "Processos não convencionais de Usinagem", 
"Formas de Operação", "Lubrificação" e "Ferramentas". Os artigos referentes a cada uma delas foram buscados pela base de artigos Scirus, através 
de uma série de tentativas de palavras-chave. Dentro de Processos não convencionais de Usinagem, foram encontrados 172 artigos para "Laser 
machining", para "Eletrical machining" foram encontrados 347 artigos e para "Ultrasonic machining" 1141 artigos. Já em Formas de Operação, para 
"High Speed Machining" foram encontrados 394 artigos e para "Micromachining" 346 artigos. A Lubrificação também foi dividida em "Dry 
Machining" com 235 artigos, "Lubrication" com 424 artigos e "MQL" 20 artigos também. Por fim, Ferramentas, que na pesquisa de artigos obteve 
para "Tool Life" 307 artigos, para "Tool Condition" 68 artigos, para "Tool Wear" 847 artigos e para "Tool Material" 361 artigos. Várias conclusões 
podem ser destacadas, tais como: Na tecnologia "Laser machining" o uso de tecnologias híbridas (Laser Machining com Chemical Milling) é 
recorrente nos artigos. Já na tecnologia "Eletrical machining" e na "Ultrasonic machining" o assunto associado mais freqüente é Processo, sendo as 
duas tecnologias usadas como Parâmetro de Processos. A tecnologia "High Speed Machining" tem como destaque a sua referência como 
ferramenta no assunto Processo e a "Micromachining" também ligado ao assunto Processo é associada à Eletrochemical Machining. Por usa vez a 
"Dry Machining" e "MQL" são associados a lubrificação (aplicação dos fluidos e tipos de lubrificação) e "Lubrication" é associada a ferramentas 
(teste de performance, propriedade e desgaste). 

 


