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Construindo a tradição

A terceira edição do Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos representa mais um passo rumo à sequência histórica que o CREA-RJ
visa construir com as instituições de ensino do estado do Rio de Janeiro.
Uma pesquisa da organização inglesa Quacquarelli Symonds (QS) revelou
que das dez melhores universidades da América Latina, quatro são brasileiras,
entre elas, a UFRJ. Entre as cinquenta primeiras das 300 pesquisadas, outras três
também são do Estado do Rio de Janeiro: a PUC, a UERJ e a UFF.
As instituições reconhecidas neste estudo marcaram presença na edição de
2013 do Prêmio, onde o crescimento em relação à primeira edição demonstrou
o interesse, o empenho e a mobilização que professores, coordenadores de
curso e reitores das instituições de ensino dedicaram à iniciativa.
Ao todo, participaram 20 instituições de ensino de todo o estado do Rio de
Janeiro. Foram 10 da rede pública e 10 da rede particular. O empenho dos professores foi decisivo para esta seleção, que apresenta 146 autores de trabalhos entre
Graduação de Nível Superior e Médio-Técnico (67), Mestrado (24) e Doutorado (11).
O Prêmio, em sua estréia, apresentou 20 instituições, com 81 trabalhos
de 102 autores. Já em 2012, foram 84 trabalhos de 142 autores. Neste ano, o
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número de estudos foi de 102 de 146 autores, configurando uma evolução de
26% neste triênio.
Assim, estes Anais de Trabalhos Premiados laureados pelo Prêmio Oscar
Niemeyer consolida o empenho do Conselho e das instituições de ensino participantes em revelar o que de melhor foi realizado entre monografias, dissertações e teses de conclusão de curso de 2012.
O CREA-RJ está orgulhoso e agradecido por mais essa conquista. Uma vitória de todos que participaram desse processo e, principalmente, dos autores que
escolheram a área tecnológica como profissão. O legado deste Prêmio é o reconhecimento dos esforços daqueles que contribuem com trabalhos acadêmicos
para o engrandecimento de suas instituições de ensino, espaços de referência
para a produção de novos conhecimentos.
Um agradecimento, em especial e eterno, ao engenheiro-arquiteto Oscar
Niemeyer – inesgotável fonte de inspiração e incansável incentivador da produção de novos conhecimentos.
Nosso muito obrigado a todos! Esperamos uma participação contínua das
instituições de ensino e de autores, pois estar próximo daqueles que estão comprometidos com a construção de um futuro mais justo é o maior prêmio que o
CREA-RJ pode conquistar. A

Agostinho Guerreiro
Presidente do CREA-RJ
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Apresentação

Muito me agrada escrever esta breve apresentação destes Anais de Trabalhos Premiados, organizado e confiado ao público pelo CREA-RJ. Tal satisfação
não se deve tão-somente ao fato de o prêmio instituído por esse Conselho levar
o meu nome – uma lembrança que muito me sensibilizou.
A razão principal reside na iniciativa de se reunirem as informações básicas
sobre trabalhos realizados por jovens alunos vinculados a instituições de ensino
superior e médio-técnico, compreendendo monografias, dissertações de mestrado e teses de doutoramento concluídas no decorrer do ano passado.
Os resumos dos trabalhos aqui coligidos poderão servir de estímulo a novas
aventuras, a projetos capazes de fazer avançar a realização de obras do mais amplo
interesse social e converter em ato(s) o potencial contido nessa juventude interessada em se qualificar naquelas áreas. E tal qualificação – espero – poderá ser atingida
se esses moços aliarem o gosto pela pesquisa e pela experimentação técnica (ou
tecnológica) ao cultivo da leitura – não apenas de textos técnicos, mais compatíveis
com o seu domínio de formação, mas também de obras de outras áreas de conhecimento que possam ampliar a sua compreensão da vida, dos problemas que
afetam a sociedade, deste mundo injusto que cabe a todos nós modificar.
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A produção de conhecimento é algo que sempre
me seduziu – aliás, desde os tempos iniciais quando
passei a estudar a Arquitetura e comecei a conhecer
os seus segredos, apreciar as técnicas construtivas e
cultivar o melhor diálogo possível com os engenheiros e outros profissionais.
Essa produção de conhecimento novo, esse saber que é necessário disseminar nos anima a conferir um sentido mais amplo ao nosso campo de
realização profissional e a ver a vida sob um prisma
mais positivo e generoso.
Parabenizo os autores destes trabalhos e os
seus orientadores, reconhecendo como souberam
decerto cultivar a sua intuição criadora. A mesma
intuição que se tem revelado capaz de desvendar
os segredos da própria vida e do ser humano, cuja
precariedade existencial deve comover a todos nós.
Essa é a minha mensagem final, seguida dos votos
de que esta publicação venha a prosseguir, com a
mesma qualidade, nos próximos anos. A
Fac-símile do registro profissional
de Niemeyer - Cart. nº 2.895-D.

N.E.: Este texto é uma versão unificada e resumida das duas mensagens escritas por Oscar Niemeyer
para os Anais dos Trabalhos das edições de 2011 e 2012.
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Análise dos eventos de deslocamento de massa
do Município de Angra dos Reis – RJ

Nos últimos anos nas épocas de verão, o deslocamento de massa tem se tornado um dos problemas mais frequentes relacionado a perdas e danos socioeconômicos principalmente nas regiões
serranas do estado do Rio de Janeiro como Angra
dos Reis, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo,
Rio de janeiro entre outras. O presente trabalho
tem como objetivo avaliar os fatores condicionantes
de clima, relevo, tipo de solo e cobertura vegetal
que influenciam no processo inicial desses deslocamentos de massa através do uso de ferramentas
de geoprocessamento. Foi desenvolvida uma base
de dados geográfica (geodatabase) para o município
de Angra dos Reis-RJ no programa ArcGis 9.3 para
a criação de mapas temáticos e frequências, a fim
de avaliar todos os locais de ocorrência do município levantados e georreferenciados pela Companhia

Universidade Federal
Rural do Rio de
Janeiro – UFRRJ
Autoria: Ana Carolina
de Souza Ferreira
Orientador: Marcos
Bacis Ceddia
Avaliadores: Alexandre
Ravelli Neto, Marcos
Gervásio Pereira e Pedro
Damasceno Corrêa Junior
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de Pesquisa de Recursos Naturais (CPRM). Os maiores valores de ocorrência
foram encontrados em relevo forte ondulado e ondulado, nas classes de solo
Argissolos e Cambissolos e vegetações ou solos expostos que de alguma forma
sofreram com algum impacto de ordem antrópica. Conclui-se que o município
de Angra dos Reis apresenta susceptibilidade natural a deslocamento de massa
e em épocas como verão, quando a precipitação é determinada por um tipo
de duração alta, intensidade elevada e acúmulo de água nas encostas essas
variáveis em conjunto determinam os processos iniciais desses eventos, sendo
necessárias medidas para que minimizem os efeitos desastrosos que todos os
anos acometem nessas regiões. A
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Análise dialélica para rendimento e qualidade
de frutos do mamoeiro (Carica papaya L.)

O Brasil é um dos maiores produtores de mamão (Carica papaya L.) do mundo. No entanto, seu
cultivo é limitado pela baixa disponibilidade de
cultivares e híbridos, tornando-o vulnerável às condições edafoclimáticas e principalmente a pragas e
doenças. Este trabalho teve como objetivo desenvolver novos híbridos de mamão. Foram avaliados
oito genitores e os 56 híbridos obtidos entre eles
quanto à capacidade combinatória em um dialeto
completo e estimadas as heteroses dos híbridos.
Inicialmente, foram realizados os cruzamentos entre os dois grupos heteróticos de mamão: Formosa
(Maradol, JS 12, JS 12/4, Sekati) e Solo (Waimanalo,
Golden, SS 72/12, São Mateus). As características
avaliadas foram altura da planta, altura de inserção
do primeiro fruto, diâmetro do caule, número total de frutos, produtividade, peso médio do fruto,

Universidade Estadual
do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro – UENF
Autoria: Deisy
Lúcia Cardoso
Orientador: Messias
Gonzaga Pereira
Avaliadores: Rosana
Rodrigues, Antônio
Teixeira do Amaral Junior
e Alexandre Pio Viana
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diâmetro do fruto, comprimento do fruto, firmeza externa da polpa, firmeza
interna da polpa, teor de sólidos solúveis totais, espessura média da polpa do
fruto e diâmetro da cavidade central do fruto. De acordo com o método 1, de
Griffing (1956), houve significância dos quadrados médios relativa à capacidade
geral de combinação (CGC) e capacidade específica de combinação (CEC) para
as características avaliadas, denotando a importância de efeitos aditivos e não-aditivos na expressão das características. As características diâmetro do caule
(DC), produtividade (PROD) e teor de sólidos solúveis totais (SST) expressaram
superioridade dos efeitos não-aditivos em relação aos efeitos aditivos, assim
as hibridações com o objetivo de explorar o efeito heterótico poderão proporcionar ganhos superiores. As estimativas da heterose refletem a viabilidade
da sua exploração, podendo ser explorados os benefícios do vigor híbrido em
mamoeiro tanto inter como intragrupo heterótico. Foram presselecionados 20
híbridos, que comporão o ensaio de avaliação. A
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Mapeamento digital de solos por redes neurais artificiais
da bacia hidrográfica do rio Guapi-Macacu, RJ

O mapeamento de solos compreende a descrição das características morfológicas, físicas e químicas dos solos em uma determinada área, abrangendo
informações de cunho interdisciplinar podendo ser
utilizado para diversas finalidades. O mapeamento
digital possibilita aperfeiçoar os produtos dos levantamentos pedológicos através do uso de ferramentas
de sistemas de informações geográficas (SIG) aliado
aos conhecimentos em gênese de solos que baseiam
a escolha de atributos consistentes para representar
com maior aproximação a realidade, buscando produzir levantamento de solos com precisão e eficiência. O objetivo geral desse estudo foi caracterizar os
componentes da paisagem como subsídio a predição
das classes de solos, usando redes neurais artificiais
(RNA’s), para produzir o mapa digital de solos da bacia hidrográfica do Rio Guapi-Macacu, no Estado do

Universidade Federal
Rural do Rio de
Janeiro – UFRRJ
Autoria: Helena Saraiva
Koenow Pinheiro
Orientadora: Lúcia
Helena Cunha dos Anjos
Co-orientador: César
da Silva Chagas
Avaliadores: Marcos
Gervásio Pereira, Lúcia
Helena Cunha dos Anjos
e Everaldo Zonta
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Rio de Janeiro. O mapeamento digital envolveu a aquisição de base cartográfica,
criação de modelos digitais morfométricos, análise das relações solo-paisagem,
predição por RNA’s e validação. Diante da abordagem empregada e das ferramentas de processamento de dados disponíveis foi feita a análise de modelos
digitais de elevação (MDE’s), para selecionar o modelo adequado para derivar as
variáveis do terreno. As análises evidenciaram a qualidade superior do MDE com
resolução espacial de 30m, obtido por interpolação de curvas de nível e pontos
cotados. Após a definição do MDE e derivação dos atributos, foi feito estudo
para reconhecimento dos padrões geomórficos e caracterização dos pedodomínios, que contou com a coleta de amostras e descrição de perfis em 100 locais
representativos, pré-definidos pelo programa Hypercube Latin Conditioned Sampling (cLHS). Os solos predominantes foram: Latossolos, Argissolos, Cambissolos,
Gleissolos e Neossolos. O uso de ferramentas de geoprocessamento permitiu a
seleção das variáveis para compor os conjuntos de discriminantes utilizados na
etapa da classificação por RNA’s. As variáveis selecionadas foram: altimetria, declividade, curvatura, índice topográfico combinado, distancia euclidiana, minerais de argila, óxidos de ferro, NDVI e geologia. Foram treinados onze conjuntos
de RNA’s, com combinações distintas quanto às variáveis discriminantes (camada
de entrada). A avaliação do desempenho das RNA’s se baseou no exatidão global,
índice Kappa e generalização das classes de saída. Após análise do erro médio
quadrático dos diferentes conjuntos, optou-se pela arquitetura com 10 neurônios
na camada oculta. Os critérios de avaliação da classificação permitiram destacar
melhor desempenho de três conjuntos, que não diferiram entre si. A generalização e validação indicaram que o conjunto sem a variável NDVI permitiu o melhor
produto final na predição de classes de solos por RNA. A
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Fixação biológica de nitrogênio associada à cultura
de cana de açúcar: eficiência e contribuição
da inoculação com bactérias diazotróficas

A cana-de-açúcar pode obter metade do nitrogênio através da interação com diferentes bactérias diazotróficas. Para que a cultura se beneficie de ganhos
adicionais desta interação foi realizado este trabalho
para avaliar a contribuição do inoculante composto
de cinco espécies de bactérias diazotróficas na nutrição nitrogenada e na produtividade da cana-de-açúcar em diferentes regiões produtoras do Brasil e
quantificar o estoque de C e N do solo em um estudo
de longo prazo com dez variedades em condições de
ausência de aplicações de N-fertilizante baseado na
contribuição natural das bactérias fixadoras. O estudo
foi dividido em dois capítulos. Para o primeiro foram
instalados sete experimentos em áreas comerciais de
usinas produtoras de açúcar e álcool e um no campo
experimental da Embrapa Agrobiologia, sendo avaliadas o total doze variedades comerciais com ou sem

Universidade Federal
Rural do Rio de
Janeiro – UFRRJ
Autoria: Nivaldo Schultz
Orientador: Segundo
Sacramento Urquiaga
Caballero
Co-orientadores:
Verônica Massena
Reis e Eduardo Lima
Avaliadores: Marcos
Gervásio Pereira, Lúcia
Helena Cunha dos Anjos
e Everaldo Zonta
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inoculação. As variedades RB867515 e a RB72454 foram adotadas como referência em todos os ensaios de inoculação e comparadas a um controle com aplicação de 120 kg ha-1 de N. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso,
com quatro repetições, com parcelas que variaram de 22,4 a 90 m2. O inoculante
foi uma mistura de cinco estirpes de bactérias diazotróficas. No segundo capítulo
foram avaliados o potencial produtivo e a fixação de N naturalmente associada
a oito variedades comerciais e as cultivares krakatau (Saccharum spontaneum) e
Chunee (Saccharum barberi). Os parâmetros avaliados nos dois capítulos foram o
peso fresco de colmos, palha e folhas-bandeira no momento da colheita no campo,
acúmulo de matéria seca, N total da parte aérea das plantas e a contribuição da
fixação biológica de N (FBN). Para quantificar o N derivado da FBN foi adotada
a técnica da abundância natural de 15N, utilizando como referência a cana-de-açúcar não inoculada e plantas não fixadoras de N2 atmosférico, todas cultivadas
em amostras de solo das áreas experimentais em casa de vegetação. A adubação
nitrogenada e a inoculação promoveram incrementos na produtividade de colmos
da variedade RB867515 em 87,5% dos experimentos. O inoculante promoveu incremento na produtividade de colmos superior a 10% em 80% dos experimentos
avaliados, porém não aumentou a contribuição do processo de FBN, sugerindo que
o benefício proporcionado pelo inoculante na cana-de-açúcar pode ser efeito de
promotores de crescimento de plantas. No estudo de longo prazo, sem aplicação
de N-fertilizante e remoção total dos resíduos culturais após as colheitas, as variedades mantiveram o potencial produtivo em solo de baixa fertilidade natural com
contribuição de aproximadamente 50% do N proveniente da FBN. Os estoques de
C e N do solo do estudo de longo prazo foram reduzidos, no entanto, o balanço de
N no sistema solo-planta foi positivo. A
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Contribuições ao estudo bioquímico molecular
e epidemiológico de Xanthomonas campestris
pv. viticola e implicações no patossistema
do cancro bacteriano da videira
A videira (Vitis spp.) possui importância histórica, pois sempre esteve presente no cotidiano das
civilizações. Por muito tempo foi considerada de
clima temperado, mas hoje é cultivada nas mais
variadas regiões e apresenta notória importância
econômica. No Brasil, a viticultura é praticada
desde o sul até o nordeste, sendo o último representado principalmente pelo Vale do Submédio do
São Francisco devido às condições climáticas desta
região associada ao manejo agronômico, tornou-se excelente região produtora de uva e, a cada
dia, destaca-se no cenário mundial pelos altos rendimentos e qualidade da uva produzida. Todavia
a intensificação do cultivo de videira e principalmente o plantio de variedades suscetíveis na região
propiciou o surgimento de problemas fitossanitários, dos quais se destaca o Cancro Bacteriano da

Universidade Federal
Rural do Rio de
Janeiro – UFRRJ
Autoria: Guilherme
de Oliveira Tostes
Orientador: João
Sebastião de Paula Araújo
Co-orientador:
Fabio Olivares
Avaliadores: Pedro
Damasceno Corrêa
Junior, Cibelle Vilela
Fiorini e Regina Celi
Cavestre Coneglian
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 ideira cujo agente etiológico é a bactéria Xanthomonas campestris pv. viticola
V
(Xcvi). O primeiro relato desta fitomoléstia no Brasil ocorreu em março de
1998 na região semiárida nordestina e após quatorze anos a introdução do
cancro no país, a bacteriose já foi relatada em diferentes estados brasileiros,
evidenciando seu potencial disseminativo e devido á isso é classificada como
praga quarentenária presente pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Alguns estudos já foram realizados a cerca desse patógeno e de seu
patossistema, bem como possíveis métodos de controle, porém, até o presente
momento a taxonomia de Xcvi é indefinida, e não há registros de defensivos
agrícolas específicos para o controle químico deste patógeno. Diante disso
este trabalho teve por objetivo contribuir nos estudos de sua identificação e na
compreensão das interações patógeno-hospedeiro, bem com avaliar in vitro
os efeitos de agroquímicos sob estirpes de Xcvi isoladas em diferentes anos na
meso região onde ocorreram os primeiros relatos desta doença. Para tal, foram
realizadas coletas de material vegetal in situ, isolamentos e caracterização das
estirpes utilizadas. O estudo resultou no primeiro depósito de sequências de
16S rDNA Xcvi no Nacional Center for Biotechnology Information (NCBI) e
identificou de forma pioneira a presença de Xcvi em sementes de bagas assintomáticas de videira sendo esse mais um nicho de sobrevivência do patógeno.
Paralelamente, os ensaios in vitro indicaram o aparecimento de estirpes resistentes aos principais bactericidas empregados no manejo do cancro bacteriano
da videira, o que pode indicar um processo de co-evolução. A
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Análise proteômica de estirpes selvagem PAL5 e mutante
lao - de Gluconacetobacter diazotrophicus cultivadas na
ausência e presença de triptofano e o efeito de sua
inoculação em plantas micropropagadas de cana-de-açúcar
O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil de expressão de proteínas de G. diazotrophicus PAL5 e seu
mutante defectivo na produção de compostos indólicos (lao-) cultivadas na presença e ausência de triptofano (TRP) com a técnica de 2D-MS. Na análise por
espectrometria de massa 24 proteínas diferencialmente expressas foram identificadas. A maioria das
proteínas com a expressão diminuída em PAL5 cultivada em meio contendo TRP em relação ao meio de
cultivo sem TRP pertenceu à categoria modificação
pós-traducional, turnover de proteínas e chaperonas.
Já no mutante lao- cultivado nas mesmas condições,
a maioria das proteínas que apresentaram expressão
diferencial pertencia à categoria produção e conversão de energia. Em adição, a maioria das proteínas
que foram diferencialmente expressas na estirpe
lao- em comparação a PAL5 pertencia à categoria
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metabolismo e transporte de carboidratos. Além das análises dos perfis de proteínas, os mutantes lao- e nif- de G. diazotrophicus foram inoculados em plantas
de cana-de-açúcar micropropagadas com o objetivo de determinar a influência
das auxinas na promoção do crescimento dessa cultura em comparação com
PAL5. Experimento conduzido em hidroponia pelo período de 10 dias mostrou
efeito significativo da inoculação da estirpe PAL5 na promoção de crescimento da
parte área das plantas, enquanto que lao-, não diferiu estatisticamente do controle
não inoculado. Contudo, no experimento conduzido por 120 dias em vasos com
substrato contendo doses de 30 ou 60 ppm de (NH4)2SO4 enriquecido com 15N e
as plântulas inoculadas in vitro, observou-se uma diferença visual nas raízes das
plantas inoculadas com PAL5, que se mostraram mais volumosas, aparentando
um número mais elevado de raízes secundárias e pêlos radiculares. Já as plantas
inoculadas com lao- apresentaram raízes mais grossas, com número reduzido de
ramificações ou pêlos radiculares. A biomassa seca da parte aérea das plantas
inoculadas com PAL5 foi superior àquelas inoculadas com lao- e nif- para as duas
doses de N, porém essa diferença não foi significativa. Não foram observadas
evidências de contribuição da FBN; porém as plantas inoculadas com PAL5 foram
menos eficientes na recuperação do N fertilizante. Em conclusão, o presente estudo mostra a ocorrência de diversas proteínas diferencialmente expressas tanto
na estirpe PAL5 como em lao- quando crescidas na presença e ausência de triptofano; no entanto, estudos adicionais são necessários. Em adição, a inoculação
dessas bactérias em plantas de cana-de-açúcar mostrou o efeito hormonal da
bactéria no desenvolvimento das raízes e, maior eficiência de uso do N aplicado.
Entretanto, dado a limitação de espaço físico dos vasos para o desenvolvimento
das plantas, sugere-se a realização de novos experimentos. A
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Doutorado em Ciência dos Materiais

Influência da geometria e da microestrutura
no comportamento dinâmico da
alumina aditivada com nióbia

O objetivo desta tese foi investigar o comportamento à fratura dinâmica da cerâmica de alumina
aditivada com 4% em peso de nióbia e sinterizada
a baixas temperaturas. Este comportamento mostrou ser dependente da microestrutura e dos defeitos existentes no cerâmico determinados pelo seu
processamento, bem como da geometria das placas
cerâmicas sinterizadas.
Neste trabalho diversos parâmetros de processamento foram investigados. Dentre eles destacam-se:
o tamanho e a distribuição de tamanho da partícula do pó de alumina, modificados pelas condições
de moagem, a pressão de compactação à verde na
alumina com aditivos, a rota de evaporação dos
ligantes orgânicos que influenciam a formação de
defeitos, bem como os parâmetros de sinterização
de temperatura e tempo.
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Para investigar o efeito da morfologia das amostras no comportamento à fratura dinâmica da alumina com nióbia, foram preparadas amostras sinterizadas
hexagonais nas geometrias plana e curva (côncava e convexa).
Os ensaios dinâmicos das amostras sinterizadas foram realizados através
de testes balísticos. Provetes foram utilizados para acelerar projeteis de calibres 7,62 mm e 12,7 mm na direção dos alvos cerâmicos posicionados a
distâncias de 15 m e 25 m, respectivamente. O comportamento à fratura dinâmica do cerâmico foi avaliado pela energia absorvida pelo mesmo na sua
fragmentação por impacto.
Os melhores resultados obtidos foram aqueles para amostras compactadas
à verde em 60 MPa e sinterizadas a 1450˚C por 3 horas. Os resultados também
revelaram que a microestrutura e os defeitos existentes no cerâmico interagiram
de forma diferente diante de projeteis comum e perfurante. Observou-se também que as geometrias curvas (côncava/convexa) exibiram melhor tenacidade
à fratura dinâmica quando comparadas com as geometrias planas.
Esta pesquisa demonstrou ser viável fabricar sistemas de blindagens envolvendo cerâmicos à base de alumina, de menor custo, usando matérias primas e
tecnologias nacionais. A
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Médio-Técnico em Eletrônica

Bebedor automático para cães e gatos

Este projeto nasceu para as pessoas que possuem animais domésticos no lar e estando ou não
presentes pretende garantir a sua água ou outro líquido aos seus animais de estimação.
Justificativa
O nosso projeto tem como objetivo principal de
garantir o bem estar dos cães e gatos oferecendo
líquido em um determinado nível e sempre filtrado
para saciar a sua sede. Sabemos das diversas residências em que o morador necessita trabalhar, se
ausentar ou trabalhar, mas tendo esse sistema estaria despreocupado quanto a garantia de bem estar
de seus bichanos.
Aplicação
O projeto utiliza um sensor de infravermelho
ativo que é composto por um emissor de luz infravermelha (LED IR). A aplicação desse sensor foi
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projetar um bebedor automático para cães e gatos. Quando o animal se aproxima do módulo sensor devidamente posicionado, ele detecta a presença por
reflexão do feixe de infravermelho e dispara um rele que por sua vez ativa uma
válvula solenoide liberando um fluxo de água através de uma mangueira ou
torneira durante um tempo predeterminado pelo software programado na CPU
“microprocessador de controle”. A mesma CPU também poderá ser utilizada
para manter o nível do líquido no reservatório e ativar uma pequena bomba de
água afim de filtrá-la e retorná-la ao sistema. A
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Médio-Técnico em Eletrotécnica

Controle automatizado de abastecimento de água

Para fazer o comando automático de uma bomba elétrica (também conhecida como motobomba)
e necessária um conjunto de componentes associado entre a bomba e a rede elétrica.
O automático da bomba sera feito segundo uma
leitura do nível da agua dentro do(s) reservatório(s).
Para essa leitura usaremos sensores de nível (indutivos e foto elétrico).
Esse projeto foi pensado para ser utilizado no dia
dia de empresas, residências e condomínios.
Antes de continuar – mos sera necessário que
alguns conceito fiquem claros e definidos.
Contatores; São elementos que tem por objetivos dar continuidade a passagem da corrente elétrica. São defenido no seu estado de reposo, sem atuação de agente externos, como sendo normalmente
aberto (NA) ou normalmente fechado (NF). Sendo
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que quando estão no estado aberto, não permitem a passagem da corrente
elétrica e quando estão no estado fechado permitem.
Disjuntores; São dispositivos de manobra que em carga por possuírem um
disparo por mola fazendo com que o movimento contatos seja rápido. A abertura e o fechamento dos contato também se da dentro de uma câmara de extinção de arco especialmente protegido para isso. Os disjuntores não são apenas
dispositivos de comando, pois possuem também elementos de proteção, térmico para sobre Corrente e magnético para curto-circuito.
Reles e/ou Contatos auxiliares são dispositivos com acionamento indutivo aos
contatores so que não possuem os três contatos principais de força (NA), com
compacidade de variável em função do motor. Possuem apenas os contatos auxiliares, não são utilizados para ligar motores, mas sim para fazerem o automatismo.
Botoeiras; São elementos de comando que servem para energizar ou desenergizar contatores, sendo que comutam seus contatos NA ou NF através de
acionamento manual. Podem variar quanto as cores, formato e proteção do
acionador, quantidade e tipo de contatores e reação do acionamento.
Sensores; São dispositivos usados na detecção e sinalização de uma condição que altera. Pode ser a presença ou ausência de um objeto ou material
(sinal digital). Pode ainda ser uma quantidade mensurável como uma distância,
tamanho (sinal analógico) ou cor. Esta informação que se obtém a partir da
saída de um sensor é a base para a monitoração e controle dos processos para
fins residências, indústrias, automotivos dentre outros. Dentre muitos tipos de
sensores existentes os mais comuns são: indutivos, capacitivos fotoelétricos, ultrassônico e o micro switch. A
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Graduação em Engenharia Ambiental

Abordagem de ciclo de vida na avaliação de impactos
ambientais no processamento primário offshore

Este trabalho teve por objetivo avaliar os impactos ambientais do processamento primário offshore
através do uso da metodologia de abordagem de
ciclo de vida. A Análise de Ciclo de Vida (ACV) é
uma ferramenta analítica para a avaliação sistemática dos aspectos e impactos ambientais de um sistema de produto ou processo em todo o seu ciclo
de vida. Como partes dessa análise, foram levantados os principais dados de entrada e saída dos
principais processos unitários presentes na planta
como emissões atmosféricas, descarte da água de
produção tratada, consumo de energia; transporte
e tratamento da borra oleosa gerada e outros fatores. Utilizando o método Eco-Indicador 99 e como
ferramenta computacional o software SimaPro 7, foi
possível analisar os impactos ambientais do processamento primário de petróleo. Os principais impac-
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tos ambientais proporcionados pelo processamento são a depleção de recursos
fósseis, os efeitos respiratórios inorgânicos e a contribuição para as mudanças
climáticas. Em relação às categorias de dano, o processamento primário pode
afetar diretamente a saúde dos trabalhadores de forma mais aguda, seguido
pelo uso de recursos e o impacto na qualidade do ecossistema. Para as emissões
atmosféricas, o principal equipamento poluidor é o motor movido a gás natural
que emite grandes quantidades de poluentes durante o seu funcionamento. A
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Graduação em Engenharia Ambiental

Uso da biomassa seca de aguapé (Eichornia
crassipes) na descontaminação de soluções
aquosas contendo zinco e nitrato

A contaminação da água por metais pesados e
nitrato tornou-se um problema à saúde ambiental
e humana. Uma carga relevante de poluentes vem
sendo lançada à corpos hídricos de maneira indiscriminada, causando sua deterioração e comprometendo sua função referente ao abastecimento de
água. O aguapé (Eichornia crassipes) é conhecido
por apresentar elevada capacidade reprodutiva e
povoar de maneira indesejada superfícies de corpo
hídricos, necessitando ser retirados periodicamente
das águas. O material retirado normalmente é depositado em aterros, representando um elevado custo
de descarte, assim como, promovendo a redução da
vida útil de seus depósitos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do uso da biomassa seca
do aguapé na fitorremediação de águas contaminadas por zinco (Zn) e nitrato (NO3-). Desta maneira,
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foi realizado um experimento em laboratório que avaliou o efeito da biomassa
seca de aguapé na remoção de Zn e NO3- de uma solução contaminada por estes elementos. Os tratamentos consistiram em 5 doses crescentes de Zn e NO3-,
(1,8; 18; 50; 79 e 105 mg/L de Zn) e (3,3; 33; 100; 150 e 200 mg/L de NO3-), além
de dois tempos de coleta (1h e 72 h). Após 1 h do início do experimento, foram
coletadas alíquotas de cada tratamento para avaliação dos contaminantes em
solução. Ao final de 72 h de experimento, também foi coletada a biomassa seca
vegetal para a quantificação da contaminação presente, além de nova alíquota
de solução contaminada. Os resultados obtidos sugere que a biomassa seca do
aguapé (Eichornia crassipes) possui capacidade de remoção de Zn e NO3- de
solução contaminada, sendo esta capacidade potencializada com o aumento
do tempo de contato da biomassa com a solução, podendo ser utilizada em
estratégias de descontaminação de água. A
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Mestrado em Engenharia Ambiental – Gestão Ambiental

Avaliação dos indicadores de sustentabilidade usados na
indústria siderúrgica brasileira para a produção de aço

Através do estabelecimento de uma hipótese,
o presente trabalho apresenta uma avaliação dos
principais indicadores disponibilizados, e utilizados, para a mensuração das dimensões mais relevantes da sustentabilidade no setor siderúrgico brasileiro. A metodologia aplicada neste trabalho foi a
de uma revisão bibliográfica dos assuntos pertinentes ao tema, trazendo os principais conceitos sobre
desenvolvimento sustentável, indicadores e índices,
bem como uma contextualização dos principais aspectos, cenários e indicadores presentes no referido
setor. Os resultados obtidos sugerem a confirmação
da hipótese estabelecida, bem como trazem alternativas, de âmbito nacional, para a aferição da sustentabilidade da siderurgia brasileira. A
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Mestrado em Engenharia Ambiental – Segurança

Uma estimativa do incremento no risco social
perante o crescimento populacional desordenado
no entorno das refinarias ao longo dos anos, uma
base para a adoção de medidas de controle
No Brasil os órgãos governamentais foram motivados a requisitar estudos de riscos e implantação
de sistemas de gerenciamento de riscos às indústrias que utilizam de produtos perigosos em seus
processos produtivos capazes de causar danos às
pessoas e ao meio ambiente. Os efeitos dessas indústrias de grande escala foram sentidos pelo meio
ambiente rapidamente com a ocorrência de poluição e descarte de rejeitos industriais, o que desencadeou uma preocupação na população e governo,
o que pressionou a indústria, além de desenvolver
sistemas instrumentados sofisticados para aumentar
a segurança de suas unidades, a avaliar os efeitos
de suas operações às pessoas e ao meio ambiente.
Apesar da conscientização por parte do governo e
dos empreendedores com a prevenção de grandes
acidentes, aliado ao aumento da atividade indus-
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trial, surge uma preocupação com o crescimento populacional desordenado no
entorno de indústrias químicas. Este estudo visa obter resultados que representem o comportamento do Risco social em função do crescimento populacional
no entorno de uma refinaria através do uso do programa PHAST RISK 6.7 da
DNV – Det Norske Veritas e metodologia consagrada de análise de riscos. Os
resultados são apresentados graficamente em forma de curvas F-N (frequência
de ocorrência anual acumulada, número de fatalidades), para diferentes grupos
de pessoas locados a diferentes distâncias de uma determinada unidade da
refinaria. Este estudo viabiliza a identificação do incremento no risco social das
refinarias, devido ao acúmulo de pessoas ao seu redor, sem que seja necessária
a realização de uma constante atualização da análise de risco quantitativa, até
que esta seja revisada conforme requisito do órgão ambiental. Em posse desses
dados as refinarias terão subsídio para a tomada de decisão no processo de gerenciamento de riscos com base no critério de aceitabilidade adotado antevendo a necessidade de adoção de medidas preventivas e mitigadoras para manter
o risco tolerável, possibilitando ainda uma resposta rápida ao crescimento populacional, independentemente da atualização dos estudos de análise quantitativa de riscos de tempos em tempos conforme imposto pelo órgão ambiental. A
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Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária

Recuperação dos minerais de titânio contidos no
rejeito aurífero da mina Morro do Ouro, Paracatu/MG

Com a expressiva preocupação ambiental da
sociedade nos dias de hoje, vale ressaltar a importância do aproveitamento dos recursos minerais
existentes para que possamos mitigar os impactos
negativos causados pelas atividades de extração
mineral. A partir desta premissa, empreendimentos
de todos os campos tem se atentado para os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas
tecnologias a fim de melhorar seu conceito socioambiental. Desta forma, o objetivo principal desta
pesquisa foi recuperar minerais de titânio presentes no rejeito final da planta de flotação de ouro da
Usina Morro do ouro em Paracatu/MG, mediante as
operações de concentração através do classificador
hidráulico de fluxo transversal (crossflow), seguida
da separação magnética de baixa intensidade de
corrente. E consequentemente, houve uma redução
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representativa da massa rejeitada pela atividade mineradora no processo de
beneficiamento, em torno de 30%, com uma recuperação metalúrgica de aproximadamente 60%. A
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Graduação em Engenharia Cartográfica

Inversão gravimétrica 3D: visualizador
para o problema direto

A prospecção de minérios e petróleo utiliza diversas técnicas para a determinação da posição espacial de jazidas. Dentre as técnicas de levantamento,
pode-se citar a Gravimetria e a Aerogradiometria.
Com base nos dados levantados, pode-se aplicar o
Problema Inverso da Geodésia Física para determinar a posição dos minerais valiosos encrustados na
crosta terrestre. Porém, é sabido que a solução dos
sistemas provenientes da modelagem matemática do
Problema Inverso depende da escolha dos valores
iniciais. Estes valores iniciais podem ser estimados
através da visualização de tanto o campo quanto as
componentes do tensor de gravidade, ambos gerados pelo problema direto associado à situação. Com
isso, surge a necessidade de se conseguir visualizar o
problema direto, visualização esta que é feita com o
produto gerado por este projeto. A
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Graduação em Engenharia Cartográfica

Técnicas cartográficas e novas tecnologias
aplicadas ao mapeamento de sítios
arqueológicos e monumentos históricos

O presente projeto final de curso destina-se ao
aprendizado de novas aplicações cartográficas e utilização de novas tecnologias voltadas ao levantamento
de monumentos históricos e sítios arqueológicos. As
novas tecnologias utilizadas foram: (a) varredor laser
FARO FOCUS 3D e; (b) câmara termográfica FLIR
SC660. Os monumentos históricos e sítios arqueológicos, nos municípios de Rio de Janeiro e Rio Claro
(RJ), foram: (a) Forte São Luís; (b) Palácio Guanabara;
(c) Palácio Pedro Ernesto (Câmara dos Vereadores); (d)
Teatro Municipal e; (e) Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos. Os dados obtidos nos
levantamentos foram processados para a geração de
um produto final com potencial de aplicação na área
arqueológica e os procedimentos adotados constam
descritos detalhadamente neste projeto, bem como,
ilustrações dos produtos finais para cada área. A
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Graduação em Engenharia Civil

Elaboração da carta de susceptibilidade ao
escorregamento de um maciço em torno de uma
cidade no interior do Estado do Rio de Janeiro

O presente trabalho consiste na elaboração de
carta de susceptibilidade a escorregamentos em solo
em talude natural, em um talude inserido no perímetro urbano de um Município localizado no interior
do estado do Rio de Janeiro.
Ao elaborar uma carta de susceptibilidade a escorregamentos em solo, alertar as autoridades competentes da região, de forma a possibilitar uma alocação mais
criteriosa dos recursos disponíveis para a implementação de obras de contenção e estabilização de taludes.
Inicialmente foram realizados levantamentos de
campo, para a adequada descrição do ambiente geográfico, constituindo-se uma base de dados. Com
a base de dados constituída, foi possível gerar cartas
referentes aos fatores condicionantes aos movimentos de massa e a sobreposição destas cartas gerou
uma nova carta denominada malha de células.
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Em seguida, utilizando como ferramenta a Lógica Difusa, obtêm-se como resultado a análise a susceptibilidade a escorregamentos em solo do talude escolhido.
Todo o resultado é mostrado através da elaboração de Cartas de Susceptibilidade a escorregamentos em solo. A
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Graduação em Engenharia Civil

Otimização no dimensionamento das vigas
protendidas da superestrutura de ponte
rodoviária com tabuleiro de vigas múltiplas

Apresenta-se a seguir a metodologia utilizada
para se encontrar uma solução ótima de um tabuleiro de ponte rodoviária em vigas múltiplas,
pré-moldadas. Serão analisadas as diferentes fases de carregamento da viga, da sua execução no
canteiro à utilização na obra consolidada, bem
como as fases de protensão, com análise de suas
perdas. Pretende-se que este trabalho demonstre
qual alternativa é a mais vantajosa em relação às
demais no que diz respeito à quantidade e custo
de materiais. A
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Graduação em Engenharia Civil

Dimensionamento utilizado no reforço de
estrutura de contenção em terra armada
na comunidade da Rocinha – RJ

Nos ultimos anos, novas soluçoes para evitar
deslizamento de taludes naturais e artificiais foram
desenvolvidas. Isto significa que, hoje em dia, os
riscos de escorregamento podem ser melhor controlados pela engenharia civil. Estrutura em Grelhas
ancoradas é uma das alternativas para conter um
talude, sendo de fácil execução e com o custo não
tão alto quanto os outros metodos. Devido a isto, o
presente trabalho aborda o sistema de contenção
de encostas em grelhas ancoradas, mostrando um
problema prático da estrutura de reforço de um
muro em solo reforçado na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. A
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Graduação em Engenharia Civil

As necessidades da reforma de um
patrimônio tombado: o Maracanã

Um bem tombado deve ser preservado em todos os aspectos, seja para salvaguardar sua memória cultural como também sua segurança e comodidade à sociedade. Em 2014 o Maracanã será sede
da final da Copa do Mundo de Futebol, tendo como
objetivo a adequação às exigências do órgão competente em administrar o evento. Juntamente com
esta adequação, vêm-se a evolução tecnológica que
visa adaptar o empreendimento à nova sociedade.
Este trabalho tem como objetivo apresentar patologias que o Estádio Mario Filho, comumente chamado de Maracanã, possui em seu corpo estrutural.
Outro item a ser abordado será a da adequação aos
novos padrões exigidos pela FIFA, para sediar a final
da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Além deste, serão apresentados também novos componentes
que tornarão o estádio um empreendimento mais
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limpo para a natureza e adequado para espectadores com necessidades especiais. Esta pesquisa deu-se através de análises de campo, executadas durante
a reforma do Maracanã, sendo possível acompanhar todas as fases da obra.
Durante a pesquisa foram detectadas patologias como: nichos de concretagem,
armaduras com perdas de seção significativas, elementos estruturais em estado
de fissuração e desplacamento, umidades em estados avançados e eflorescências em algumas vigas. Este trabalho concluiu que há a necessidade da reforma
dos itens abordados em seu corpo literário, e que a importância cultural do
estádio Maracanã também será mantida. A
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Graduação em Engenharia Civil

Pavimento intertravado no ambiente urbano

A partir do Século XIX, quando houve grande
migração das populações campesinas para as centralidades urbanas, formando no Brasil 5.565 municípios (IBGE, 2012), começa então uma grande busca e luta pela infraestrutura urbana, notadamente
a pavimentação de vias, abordada especificamente
neste trabalho.
Dos paralelepípedos esculpidos em cantaria,
atingiu-se, culturalmente, uma grande afinidade
das populações dos municípios pelo “asfalto”, mais
especificamente o CBUQ (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente), formado pela conjunção de
diversos insumos, dentre eles a emulsão asfáltica,
subproduto da indústria petrolífera.
Além de tornar impermeáveis as superfícies
onde é aplicado, contribuindo nas enchentes por
colapso das redes de coletas pluviais, sua aplicação
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e manutenção dependem de dispendiosos equipamentos e elevado contingente
de trabalhadores.
Para tal, escolheu-se estudar uma alternativa para a solução na pavimentação dos ambientes urbanos, através de blocos intertravados em concreto, que
alia uma grande facilidade na fabricação, propiciando uma permeabilidade às
águas precipitadas e, com custo, prazos e metodologias ínfimas, tanto quando
comparadas na aplicação, quanto na manutenção. Almeja ainda, através de
pesquisa comparativa entre os dois modais de pavimentação estabelecer as
principais vantagens do tipo de pavimento proposto. A
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Graduação em Engenharia Civil

Estudo das etapas de tratamento da
estação de tratamento de esgoto de Alegria
do município do Rio de Janeiro

O Saneamento Básico no Brasil, embora tenha
evoluído nos últimos anos, continua apresentando
uma grande deficiência, não abrangendo toda a população. Particularmente, em relação ao tratamento de esgoto, mais da metade do que é produzido
nos estados brasileiros não possui nenhum tipo de
tratamento. A falta deste serviço contribui negativamente para o aumento das doenças, entre outros
problemas gerados na saúde pública. Dentro dessa
realidade que se encontra o nosso País, este trabalho visa ao estudo de uma importante e recente Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município
do Rio de Janeiro, que é a ETE Alegria, localizada no
bairro do Cajú. Esta é a maior obra do Programa de
Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), além
de ser a maior estação operada pela Companhia Estadual de Água e Esgoto (CEDAE) e a segunda maior
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em operação no Brasil. A ETE Alegria foi projetada para tratamento primário e
secundário para atender uma vazão média de 5000 l/s de esgotos de origem
doméstica, beneficiando uma população de 1,5 milhões de pessoas. O esgoto
passa por quatro fases de tratamento: preliminar, primário, secundário e tratamento de lodos. A estação tem apresentado bons resultados durante as etapas
de tratamento, tendo um desempenho acima do esperado. Atualmente, a ETE
Alegria evita o lançamento de dejetos in natura no canal do Cunha, cerca de
216 milhões de litros de esgotos por dia que iriam para a Baía de Guanabara.
Após a conclusão das obras dos troncos coletores, a estação aumentará ainda
mais sua contribuição. Em breve, a ETE ganhará uma unidade de tratamento
terciário para atender a demanda do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(COMPERJ), em Itaboraí. Desta forma, o presente trabalho pretende apresentar
a estrutura, as atividades de operação e a memória de cálculo de todas as fases
deste importante sistema de tratamento de esgotos. A
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Mestrado em Engenharia Civil

Estudo experimental de solos reforçados com
borracha moída de pneus inservíveis

Este estudo apresenta o comportamento de solos reforçados com borracha moída de pneus inservíveis, através de estudo experimental. Os solos utilizados foram: um solo maduro argiloso de origem
coluvionar e uma areia fina, limpa e mal graduada
Foram realizados ensaios de caracterização física e
mecânica, compactação Proctor Normal e ensaios
triaxiais consolidados isotropicamente drenados
(CID) para buscar estabelecer padrões de comportamento que possam explicar a influência da adição
de borracha moída de pneu, relacionando-a com
os parâmetros de resistência ao cisalhamento. Os
ensaios triaxiais CID foram realizados em amostras
de solo argiloso compactadas na densidade máxima seca e umidade ótima, com teores de borracha
moída de 0%, 5%, 10%, 20%, 30% e 40%, em relação ao peso seco do solo. Os ensaios triaxiais CID
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em amostras de areia foram realizadas para uma densidade relativa de 50% e
umidade de 10%, com teores de borracha moída de 0%, 5% e 10%, em relação ao peso seco do solo. Os resultados mostraram que o teor de borracha e o
nível de tensão confinante influenciam o comportamento mecânico final dos
compósitos, sendo que não há uma tendência de comportamento bem definida
ao analisar cada fator independentemente. Assim, para os compósitos de solo
argiloso a inserção de borracha é mais efetiva para tensões de confinamento até
200 kPa, sendo que para tensões maiores a presença de borracha é prejudicial.
O teor de borracha ótimo situa-se entre 10% e 20%. Para os compósitos de solo
arenoso a inserção de borracha é mais efetiva para tensões de confinamento
entre 100 e 200 kPa e o teor de borracha ótimo está entre 0% e 5%. Todos os
compósitos possuem características de resistência que poderiam cumprir as exigências de determinadas obras geotécnicas, como por exemplo, em camadas
de aterros sanitários, taludes e aterros sobre solos moles. A
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Mestrado em Engenharia Civil

Produção e caracterização de cinza de capim
elefante com vistas à sua aplicação como pozolana

A avaliação da viabilidade de produção de cinzas pozolânicas a partir da queima de capim elefante (CCE) norteou o desenvolvimento deste trabalho.
Inicialmente, amostras de capim elefante procedentes de diversas regiões do território brasileiro e também suas respectivas cinzas, obtidas via calcinação
em forno mufla, foram caracterizadas e comparadas. Em seguida, o capim que originou a cinza de
maior teor de sílica foi selecionado para produção
de diferentes cinzas. A segunda etapa do trabalho
consistiu no estudo das condições ideais de queima
em laboratório para obtenção de uma cinza com
elevada atividade pozolânica. Avaliou-se, ainda,
a eficiência da queima do capim elefante em um
forno intermitente de uma indústria cerâmica para
simular a produção de cinza pozolânica em larga
escala. Posteriormente, pré-tratamentos do capim
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com água destilada e com ácido clorídrico foram realizados com a finalidade
de remover de óxidos metálicos contaminantes e, consequentemente, elevar o
percentual de sílica. Com isso, seis diferentes cinzas foram comparadas com
base em ensaios de índice de atividade pozolânica com cimento Portland, Chapelle modificado e variação da condutividade elétrica. Os produtos das reações
pozolânicas de uma CCE produzida em condições ideais de queima foram estudados através de análises térmicas em uma pasta com hidróxido de cálcio e
água. Os resultados das análises indicaram que houve consumo expressivo de
Ca(OH)2 no tempo e formação de C-S-H, guelenita hidratada (C2ASH8) e aluminato tetracálcico hidratado (C4AH13) em decorrência das reações pozolânicas.
Por fim, a mesma CCE foi aplicada em substituição parcial ao cimento Portland
(20% em volume absoluto) em um concreto convencional (40 MPa). Os resultados dos ensaios de resistência à compressão, absorção de água, índice de
vazios e massa específica foram comparados aos obtidos para um concreto de
referência e outro com uma cinza do bagaço da cana-de-açúcar. De modo geral, concluiu-se que o emprego de cinza do capim elefante não alterou de forma
significativa as propriedades estudadas e que o material se apresenta como uma
interessante fonte de sílica amorfa para a produção de pozolana. A
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Mestrado em Engenharia Civil

Sistemas estruturais de coberturas
de estádios: estudos de caso

O objetivo deste trabalho é classificar os sistemas estruturais de cobertura de estádios mais
comuns, apresentar os principais materiais empregados, descrever o funcionamento de cada
sistema estrutural, realizar análises paramétricas
para o dimensionamento dos elementos principais de dois sistemas estruturais eleitos e comparar o gasto de materiais dos dois sistemas estruturais estudados. A relevância deste tema se
dá devido ao momento histórico em que o Brasil
sediará a Copa do Mundo de 2014 e seus estádios passam ou passarão por reformas de adequação às exigências da FIFA. Assim, Espera-se
que através deste trabalho possa ser difundido
o conhecimento acerca dos sistemas estruturais
em coberturas de estádios mais comuns, bem
como seu dimensionamento e os principais fato-
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res que influenciam tal tarefa. Além disso, objetiva-se auxiliar aos construtores e projetistas na escolha do sistema estrutural mais adequado diante
das variáveis envolvidas. A
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Doutorado em Engenharia Civil

Aplicações da nanotecnologia na indústria da
construção: análise experimental em produtos
cimentícios com nanotubos de carbono

A nanotecnologia tem proporcionado inovações
significativas na ciência e na engenharia. Essa tecnologia parece possuir a chave que permite que os
materiais de construção reproduzam as características dos sistemas naturais que foram melhoradas até a
perfeição durante milhões de anos. Esta Tese busca,
inicialmente, rever os correntes conceitos de nanotecnologia e as aplicações de nanomateriais usados na
indústria da construção. Um novo material que vem
se destacando nessa área é o nanotubo de carbono.
Nanotubos de carbono são cilindros de dimensões
nanométricas, formados por folhas de grafeno, que
podem se apresentar com uma única camada – nanotubos de carbono de paredes simples – ou com
várias camadas sobrepostas – nanotubos de carbono de paredes múltiplas. O objetivo principal perseguido por esse trabalho foi a analise laboratorial do
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comportamento de compósitos de cimento Portland, fabricados com a inserção
de nanotubos de carbono de paredes múltiplas, em diferentes concentrações,
e a comparação das suas propriedades com as do concreto convencional, sem
nanotubos. Foram usados teores de nanotubos, em função do peso do cimento,
de 0,20; 0,40 e 0,60%. Para a avaliação das propriedades mecânicas das amostras, foram realizados ensaios destrutivos e não destrutivos, para obtenção de
resistência à compressão, resistência à tração por compressão diametral e determinação de propriedades de deformação. Métodos de instrumentação, tais como
microscopia eletrônica de varredura e de porosidade, também foram utilizados
na análise da microestrutura dos materiais. A
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Graduação em Engenharia Civil – Construção Civil

Sistemas de impermeabilização rígidos para
subsolos de edifícios residenciais e comerciais

Os sistemas de impermeabilização de subsolos
são conjuntos de métodos executivos e produtos
industrializados, que visam tornar a estrutura enterrada de um edifício um local habitável, estanque,
livre de umidade e de mofo, além de garantir maior
vida útil aos materiais de construção e, consequentemente, ao empreendimento.
O presente trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre diferentes sistemas e materiais de
impermeabilização rígida, aplicados do lado interno da estrutura, com o objetivo de definir a melhor
solução para cada situação específica, e um estudo
de caso de um empreendimento, localizado no Rio
de Janeiro, com laje enterrada abaixo do nível do
lençol freático. A
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Graduação em Engenharia Civil – Estruturas

Flexão composta oblíqua: superfície de
resistência, curvas de interação, verificação
e dimensionamento de seção qualquer

Neste trabalho são apresentadas algumas ferramentas, desenvolvidas em MathCAD, para o problema de seções de concreto armado submetidas à
flexão composta oblíqua. As seções podem ter geometria qualquer e são geradas: superfície resistente da seção para uma taxa de armadura mecânica
específica; curvas de interação N – Mx e N – My
para uma inclinação de linha neutra fixa e taxa de
armadura mecânica específica; curvas de interação
Mx – My para um determinado valor de esforço
normal e taxa de armadura mecânica específica;
verificação quanto à resistência da seção, para um
determinado caso de carga e; dimensionamento da
seção para um determinado caso de carga. A
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Mestrado em Engenharia Civil – Estruturas

Avaliação dos recursos hídricos superficiais,
subterrâneos e uso das águas pluviais
do município de Quissamã/RJ

O município de Quissamã localiza-se na Microrregião de Macaé/RJ, emancipado em 1989. Tem
como principais atividades econômicas criação de
bovinos, cultura da cana de açúcar, coco verde e
abacaxi. O desenvolvimento ocorreu de forma
acelerada e desordenada após sua emancipação,
gerando maior demanda de água e ocasionando
problemas, devido à diminuição da lâmina d'água
na principal fonte de abastecimento, a Lagoa Feia.
Objetiva-se avaliar as águas superficiais, subterrâneas e pluviais do município para futuro trabalho
de gestão integrada dos recursos hídricos de forma
sustentável. Foi criada base de dados georreferenciados para elaboração de mapas, monitoramento
temporal da Lagoa Feia, análises hidroquímicas em
10 pontos, bacteriológicas em 15 pontos e avaliação do índice pluviométrico para uso dessas águas.
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Os resultados do monitoramento da Lagoa Feia mostraram que a superfície
atual é de 173 km2 enquanto que, no passado, era de 275 km2, resultando em
uma perda de 37%. A profundidade média era de 3,0 m, e hoje 1,8 m. As águas
subterrâneas indicaram presença de elementos fora do padrão: Al, Fe, NO2, Pb,
Hg, Se, Na e apenas dois poços adequados ao consumo humano, in natura, no
que diz respeito às análises bacteriológicas. Na análise pluviométrica a média
mínima foi de 32,8 mm no mês de agosto, variando até uma média máxima
de 216,8 mm no mês de janeiro, em sete anos. Conclui-se que Lagoa Feia está
diminuindo ao longo do tempo, a água subterrânea quando captada de forma
adequada apresenta baixo custo de tratamento e apesar dos índices pluviométricos serem baixos, a alternativa de uso das águas pluviais precisa ser considerada. A avaliação desses recursos hídricos é necessária para uma futura gestão
integrada de forma sustentável. A
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Graduação em Engenharia Civil – Estruturas e Fundações

Estudo do comportamento de ligações “T”
tubulares reforçadas entre perfis CHS por
meio do método dos elementos finitos

Os perfis tubulares sem costura são largamente
utilizados em diversos países, porém, no Brasil, o
uso desses perfis na construção civil era bastante
limitado, restringindo-se praticamente a coberturas
espaciais. Atualmente, a situação no mercado brasileiro é outra, com aplicações em torres de transmissões, passarelas e coberturas mais arrojadas, surge
a necessidade de compreender melhor o comportamento dessas estruturas. Considerando essa nova
realidade para o uso de perfis tubulares, o trabalho
apresenta uma análise de ligações reforçada tipo “T”
com perfis tubulares circulares (CHS) para banzo e
montante efetuada com base na norma européia,
Eurocode 3, e no CIDECT através de um modelo em
elementos finitos desenvolvido no programa Ansys.
Nestas análises verificou-se a influência do reforço
na região de encontro de banzo e montante, bem
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como a influência do esforços atuantes no banzo no comportamento global das
ligações. As não-linearidades físicas e geométricas foram incorporadas aos modelos, a fim de se mobilizar totalmente a capacidade resistente dessa ligação. A
não-linearidade do material foi considerada através do critério de plastificação
de von Mises através de uma lei constitutiva tensão versus deformação bi-linear.
A não-linearidade geométrica foi introduzida no modelo através da Formulação
de Lagrange Atualizado. Os resultados numéricos são avaliados para a ligação
em estudo quanto aos modos de falha, a distribuição de tensões e a influência
dos diferentes tipos de reforço – Collar e Doubler – na resistência da ligação. A
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Mestrado em Engenharia Civil – Fundações

Verificação do desempenho do ensaio de
adensamento CRS comparado ao SIC

A presente dissertação objetiva a verificação do
desempenho dos ensaios do tipo CRS, com velocidade controlada, quando comparados aos ensaios
de adensamento oedométricos convencionais, SIC.
O ensaio SIC é executado em vários estágios de
carga, cada qual com vinte e quatro horas de duração e razão unitária entre o incremento de tensão e a tensão anterior, requerendo um prazo total
de cerca de 10 dias para sua execução. Já o ensaio
de adensamento com velocidade controlada, CRS,
tem sua duração bastante reduzida, o que levou diversos pesquisadores da área de Geotecnia a concentrarem esforços no estudo de seu desempenho,
visando sua utilização mais ampla. Para este estudo
foi adquirido equipamento da empresa Hogentogler
Inc., designado por GeoStar. Sua instalação, montagem e calibração foram realizadas no Laboratório
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de Mecânica dos Solos. Foram executados ensaios em corpos de prova obtidos
de amostras de caulim, preparadas em laboratório, e também em amostras de
solos originários de dois depósitos de diferentes regiões no Estado do Rio de
Janeiro: baixada de Jacarepaguá e Itaboraí. A dissertação procurou detalhar a
execução dos ensaios, as dificuldades da interpretação das planilhas originadas pelo sistema de aquisição de dados, acoplado ao equipamento GeoStar, as
mudanças efetuadas, as ocorrências não previstas, a análise e interpretação dos
resultados e a comparação dos parâmetros obtidos com os ensaios SIC e CRS.
Procurou-se estudar o efeito da velocidade de deformação, histórico de tensões,
qualidade dos corpos de prova, parâmetros do ensaio, facilidade de execução e
desempenho. Verificou-se a simplicidade, rapidez e o desempenho satisfatório
do ensaio CRS. Sugere-se estender estudos semelhantes a outros locais e, principalmente, a amostras de qualidade superior, na expectativa de confirmar as
conclusões detalhadas nesta pesquisa. A
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Graduação em Engenharia Civil – Geotecnia

Estudo sobre a estabilidade da encosta do
Morro de Sapinhatuba I, Angra dos Reis, RJ

Este trabalho apresenta o estudo de estabilidade
da encosta do Morro de Sapinhatuba I, localizado na
região central do Município de Angra dos Reis, RJ.
Após visita realizada durante a execução desse
trabalho, constatou-se a movimentação da encosta
em questão. Estima-se que essa movimentação se
dê por rastejo da camada coluvionar sobreposta a
solo residual.
Foram realizadas retroanálises computacionais
a fim de estimar o valor do ângulo de atrito (ϕ’)
da camada coluvionar, considerando fator de segurança igual a 1, haja vista a movimentação já
estar ocorrendo.
Após obtenção dos valores de ϕ’ foi realizada
uma simulação da influência do rebaixamento do
nível d’água no aumento do fator de segurança do
talude. Para o rebaixamento do nível d’água foi con-
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siderada a instalação de Drenos Sub-Horizontais Profundos (DHP) próximos à
cota da Rodovia, a jusante do Morro de Sapinhatuba I
Ao final realizaram-se novas análises, considerando a encosta já estabilizada pelos DHP’s, buscando novas possíveis superfícies de ruptura no talude.
Todas as análises desse trabalho foram feitas pelo método de Spencer através do software SLOPE/W. A
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Graduação em Engenharia da Computação

Uso inteligente da água – análise: protótipo de
análise química da água para uso residencial

Uma das preocupações da sociedade atual é a
qualidade da água que recebem das companhias.
Mesmo com o tratamento da água nas companhias, a água pode ser contaminada nas tubulações durante o trajeto da companhia até as residências, variando de uma água limpa que pode
ser tranquilamente consumida até uma água não
limpa, imprópria para o consumo. O objetivo deste projeto é a análise da água que chega até as
residências quanto ao pH, turbidez e quantidade
de cloro, sendo feito em um recipiente anterior às
caixas d’água por sensores sendo controlados pelo
microcontrolador PIC16F628A; seguida da separação em caixas d’água de acordo com o grau de
pureza (1, 2 e 3) e a destinação de cada tipo desta
água para um fim de utilização na residência: a
água 1 para a cozinha basicamente destinada ao
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consumo, a água 2 para o banheiro destinada ao banho e a água 3 destinada à
área externa da residência destinada à limpeza. Quanto à localização de cada
caixa d’água será a mais conveniente possível de modo à melhor distribuição
do encanamento da casa. A
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Graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica

Implantação e validação de campo terrestre
de calibração de câmaras na UFRRJ

As câmaras digitais têm inovado a Fotogrametria
no que diz respeito à rapidez na coleta de informações. O uso de câmaras não métricas para fins cartográficos tem se mostrado eficiente para algumas
aplicações e possui um baixo custo para aquisição
de dados quando comparada a aquisição, com os
sistemas fotogramétricos convencionais. Na geração de produtos cartográficos, utilizando câmaras
não métricas ou convencionais, o conhecimento
dos parâmetros que definem a geometria interna
da câmara é de fundamental importância. Por tais
motivos a calibração de uma câmara se torna necessária e de primordial importância para utilização
da mesma na Aerofotogrametria ou Fotogrametria
terrestre. Um campo de calibração de câmara terrestre consiste na implantação de alvos em uma parede ou outro artefato, sendo importante o conhe-
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cimento exato das coordenadas destes alvos, para isto faz-se uso das técnicas
de Topografia. O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso foi implantar
um campo de calibração terrestre de câmaras na UFRRJ e através deste, calibrar
câmaras não métricas. A
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Graduação em Engenharia de Alimentos

Projeto para indústria de fabricação de
suplementos vitamínicos baseado em ingredientes
funcionais direcionado ao público idoso

O aumento expressivo da população idosa no
Brasil impulsiona a demanda por produtos funcionais que ajudam a prevenir problemas relacionados
à idade. Este panorama deveria despertar um maior
interesse das indústrias para o desenvolvimento de
produtos que atendam as expectativas deste consumidor. No entanto, o setor de suplementos para
este consumidor ainda é incipiente. O objetivo
principal deste trabalho foi o projeto de uma fábrica
destinada à produção de um suplemento vitamínico direcionado ao público idoso. A Indústria e Comércio de Suplementos Alimentares Lotus Natural,
teria como público alvo população com 55 anos de
idade ou mais, que reside nas áreas urbanas no país
e com rendimento igual ou maior à 5 salários mínimos e atenderia à 8% da demanda de suplementos
alimentares da região sudeste, produzindo 6092
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unidades de 400g do produto final no seu primeiro ano de funcionamento.
A indústria estaria localizada no município de Patos de Minas, no estado de
Minas Gerais. A tecnologia de maior destaque seria a microencapsulação, com
o objetivo de proteger os compostos bioativos dos efeitos da temperatura de
secagem e prolongar a vida útil. Os principais ingredientes bioativos presentes
no suplemento seriam os fitoesteróis, a bixina e o ômega 3. Ensaios preliminares, com o produto, foram realizados e o resultado sensorial foi bastante satisfatório. A análise da matriz SWOT mostra que a empresa tem grandes chances
de se firmar no mercado mesmo diante de corporações já consolidadas, por
lançar um produto com preço bastante competitivo, de excelentes qualidades
nutricionais e funcionais, que estariam alinhadas às necessidades do mercado
da terceira idade em acelerada expansão. O projeto demonstrou que a fábrica
seria economicamente viável, com uma taxa interna de retorno de 47%, valor
atual líquido de R$ 19.089.267,28, investimento inicial de R$ 15.400.087,09,
tempo para retorno do investimento de 3 anos e 6 meses, com um preço de
R$ 16,03 por unidade. A
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Graduação em Engenharia de Computação

Planejamento de movimento baseado em
Física no ambiente da Small Size League

Projetar robôs para trabalharem juntos não
é uma tarefa trivial. A tarefa se torna mais difícil
quando os robôs são autônomos. A aplicação escolhida para ser investigada é o futebol de robôs.
Nos trabalhos em que o domínio da aplicação é
o futebol de robôs, é comum a ideia de se distribuir papéis, dinamicamente, entre os membros da
equipe. Este tipo de modelo em um ambiente cooperativo necessita que todos os membros tenham
características em comum, não havendo especialização entre eles. Adicionalmente, é comum a
adoção de objetivos globais e locais em trabalhos
robóticos cooperativos.
Este trabalho apresentada uma solução física
para o problema de planejamento de movimento
no domínio da Small Size League em uma competição de futebol de robôs. A solução se baseia no
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algoritmode planejamento Behavioral Kinodynamic Balanced Growth Trees
(BK-BGT) que, através de um estado inicial do sistema, é possível descobrir
um conjunto de estados intermediários para atingir um objetivo global ou local
definido. Esse algoritmo dá suporte para camada de Inteligência de cada equipe
na tomada de decisão. Além disso, são definidas e implementadas Habilidades
e Táticas que são a base do algoritmo de planejamento. É feita também uma
comparação de desempenho com e sem o planejador no software da equipe
RoboIME, equipe de futebol de robôs do Instituto Militar de Engenharia.
Como contribuições, destacam-se as Habilidades e Táticas desenvolvidas
que servem de base para a implementação de novas Habilidades e Táticas,
sendo fundamentais para uma partida de futebol de robôs, pois são elas que
vão definir toda a lógica de ações que serão enviadas e executadas pelos robôs.
Outra contribuição importante é o desenvolvimento da ferramenta LogPlayer
que renderiza em três dimensões os estados da árvore de planejamento permitindo visualizar a construção da arvore de planejamento em uma única cena. A
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Graduação em Engenharia de Comunicações

Fabricação de fotodetectores para o infravermelho
com ênfase à etapa de metalização

O presente trabalho descreve todas as etapas
do procedimento que foi desenvolvido para o
processamento de amostras semicondutoras empregadas na fabricação de QWIPs (Quantum Well
Infrared Photodetector), baseados em estruturas
semicondutoras de poços quânticos compostos
por InP/InGaAs/InP.
A detecção da radiação infravermelha é notoriamente conhecida há algum tempo por permitir ao
homem visualizar o “invisível”. Com o passar das
décadas, suas aplicações se estenderam para inúmeras áreas do conhecimento, necessitando cada
vez mais do aprimoramento tecnológico de forma
a atender requisitos de sensibilidade, confiabilidade
e sobretudo de comprimentos a serem detectados.
O processamento da amostra é um procedimento bastante complexo, passando por estágios
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de fotolitografia, corrosão e metalização. Torna-se necessário, então, a realização de um estudo detalhado de modo que cada etapa seja sistematizada,
evitando assim falhas no processo de fabricação da estrutura fotodetectora
e garantindo a reprodutibilidade tanto do o processo quanto das figuras de
méritos do dispositivo final.
Neste trabalho, foi dada ênfase à etapa de metalização das amostras. A
metalização é uma das etapas finais do processamento e é fundamental, pois
permite que seja feito o contato elétrico entre a amostra e o meio externo. A
qualidade da metalização foi avaliada aqui com base na medida e análise da
resistência entre os contatos do detector, avaliando sua magnitude e linearidade
com a variação de diferença de potencial imposta entre seus contatos. A
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Doutorado em Engenharia de Defesa

Mapeamento de ambiente interno semi-estruturado com
múltiplos veículos utilizando sensor visual embarcado

Este trabalho investiga a exploração integrada de
um ambiente com dois veículos usando uma estrátégia de exploração baseada em grade de ocupação
e uma técnica de localização e mapeamento simultâneos (SLAM – Simultaneous Localization and
Mapping) para localização dos veículos. A exploração usa conceitos de custo e utilidade de células-fronteira. Além disso, o método de SLAM utilizado
é baseado no algoritmo Fast-SLAM com marcos extraídos do ambiente a partir de sensores visuais com
a técnica SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) e
em um mapa de características comum aos veículos. Ambas as atividades – localização dos veículos
e exploração do ambiente – são coordenadas por
um agente central.
Mostramos, através de resultados experimentais obtidos em ambientes simulados, que quando
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dois veículos comunicam-se com um agente central construindo um mapa
de características dos marcos comum aos veículos, a tarefa de exploração
torna-se mais eficiente do que a realizada com mapas dedicados, no que se
refere a precisão obtida na posição e orientação dos veículos, desde que elas
são incrementadas e também apresentamos e avaliamos a implementação da
abordagem em um ambiente real usando um veículo autônomo e sensores
(visual estereoscópico e a laser). A
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Graduação em Engenharia de Fortificação e Construção

Modelagem numérica do transporte de
contaminantes em solos saturados utilizando
a Aproximação Explícita de Green

O estudo do transporte de contaminantes no
solo, tanto na camada não saturada quanto na camada saturada, permanece em desenvolvimento.
Modelos matemáticos que descrevem este transporte na porção saturada do solo possuem soluções
analíticas somente para certas condições de contorno. Assim, soluções numéricas são fundamentais
para o entendimento desses fenômenos físicos, bem
como a predição do fluxo desses contaminantes,
a fim de evitar problemas ambientais. Tais modelos, entretanto, possuem alto custo computacional
e, consequentemente, podem não ser tão rápidos
quanto o desejado para prever o deslocamento dos
possíveis poluentes. Este trabalho visa a aplicar o
Método da Aproximação Explícita de Green (Explicit Green Approach – ExGA) à equação de difusão-advecção que governa o transporte de poluentes
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no solo saturado. Tal método representa um algoritmo de marcha no tempo
utilizando função de Green numérica, denominada matriz de Green, que representa o domínio e as características físicas do problema a ser resolvido, e que
foi obtida através do Método de Elementos Finitos. Exemplos apresentados por
Wang e Anderson (1982) e Zheng e Bennett (1995) para diferentes condições
iniciais e de contorno foram utilizados para validar a nova metodologia; e os
resultados encontrados foram precisos, inclusive para número de Peclet altos,
onde outros métodos numérico normalmente falham. A
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Graduação em Engenharia de Materiais

Avaliação de propriedades mecânicas de revestimentos
de carbono amorfo do tipo diamante depositados sobre
aço por meio da técnica de indentação instrumentada

A indentação instrumentada é uma técnica largamente empregada para a determinação das propriedades mecânicas de filmes e recobrimentos.
Estas propriedades, no entanto, podem depender
de diversos fatores não só relacionados aos parâmetros de deposição utilizados na produção dos
recobrimentos, mas também aos parâmetros adotados nos ensaios de indentação. Poucos trabalhos
na literatura abordam a caracterização mecânica de
filmes de DLC em substratos de aço usando como
gases precursores o gás acetileno e silano, este último com teor variável. Em menor número ainda
são os trabalhos que avaliam a influência da ponta
de indentação utilizada e a carga máxima aplicada
ao sistema filme/substrato nas condições citadas. A
proposta deste trabalho, portanto, é contribuir com
a redução dessa lacuna de informações sobre os
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filmes de DLC. Foram depositados, pela técnica rf-PECVD e em substratos de
aço AISI 1020, filmes DLC a partir do gás acetileno com 5%, 10% e 30% de
gás silano misturado, usando tensão de autopolarização de 1.000V e tempo
de deposição de 60 minutos. Também foi realizada uma deposição com gás
acetileno puro, usando 800V por 90 minutos. Para esta última condição, foram
obtidas a maior espessura de filme e os maiores valores de dureza e carga crítica
à fratura. Tal filme revelou, inclusive, valores de dureza seis vezes maiores que
a dureza do substrato em questão. A influência das pontas Berkovich, canto de
cubo e Vickers, nos ensaios de nano e microindentação, assim como a variação
da carga máxima aplicada no intervalo de 4 a 1.500mN também foram estudadas neste trabalho. A
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Graduação em Engenharia de Petróleo

Otimização da produção em campo de petróleo
pelo estudo do problema de localização
de poços e unidades de produção

O presente projeto apresenta um processo de
determinação da melhor localização de poços e
unidades produtoras em um campo de petróleo
a fim de melhor a performance do reservatório
e otimizando o volume de óleo recuperado, maximizando a rentabilidade. O processo apresentado usa diversas análises estatísticas sob os valores resultantes de simulações de reservatórios
em softwares comerciais, sob determinadas considerações e parâmetros. Análise de sensibilidade e a metodologia de superfícies de resposta
são também aplicadas para a melhor compreensão de como cada poço influencia na produção
total e como a localização da plataforma e/ou
manifold pode ser alterada para a otimização da
produção. O método é demonstrado sendo aplicado em um campo de escala real, com dados

Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ
Autoria: Roberta Gomes
de Souza Santana
Orientador: Virgílio José
Martins Ferreira Filho
Co-orientador:
Vinícius Ramos Rosa
Avaliador: Juan Bautista
Villa Wanderley

91

III Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ • 2013

sintéticos e objetiva ser mais uma maneira de guiar a tomada de decisões
sobre um projeto de desenvolvimento de um campo produtor. A
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Graduação em Engenharia de Petróleo

Dimensionamento de BOP – blowout preventer

Com o desenvolvimento de campos de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, torna-se
indispensável o estudo das operações de controle
de poço, como forma de manter a integridade física da plataforma e a segurança das operações e
de sua tripulação.
Sendo assim, o trabalho proposto visa estabelecer os principais aspectos que envolvem o funcionamento e o dimensionamento de um BOP
(blowout preventer), uma vez que, é um dos equipamentos mais importantes na perfuração de um
poço de petróleo. A
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Graduação em Engenharia de Produção

Estudo de viabilidade econômica em empreendimento
inovador de envasamento e distribuição de gás

O mercado de óleo e gás brasileiro apresentou
considerável crescimento nos últimos anos, principalmente após a divulgação da descoberta do
pré-sal (2007), fazendo com que os investimentos
na área alavancassem. Nesse contexto, projetos e
empreendimentos de investidores de todos os portes se tornaram cada vez mais comuns, aumentando as oportunidades e a competitividade do setor.
Por outro lado, temos a grande demanda industrial
por combustíveis, refém da infraestrutura nacional, muitas vezes optando por fontes de energia
de menor qualidade e mais nocivas ao meio ambiente. Este trabalho avalia sob a perspectiva técnica e financeira um empreendimento inovador de
envasamento e distribuição de gás natural a partir
da verificação da demanda existente e estudo da
estrutura de funcionamento. A análise de modelos
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de avaliação de projetos como VPL, TIR e payback descontado aponta para a
viabilidade do projeto em questão. A
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Graduação em Engenharia de Produção

Engenharia de Relações: uma abordagem sobre a
formação relacional do engenheiro de produção da UFRJ

Os engenheiros possuem um papel fundamental no desempenho de qualquer país. No Brasil,
a formação em engenharia lança, anualmente,
cerca de 30 mil profissionais no mercado e hoje
representa um dos maiores desafios de qualificação profissional do país no curto prazo: o aumento
do número e da qualidade desses profissionais nos
diversos ramos da engenharia. Esse total já não é
suficiente para possibilitar o desenvolvimento do
país. Além disso, existe uma percepção relativa
de que algumas competências, pouco exploradas no currículo desses profissionais, têm sido
fundamentais frente às oportunidades de negócio
emergentes no cenário econômico nacional. Nesse contexto, o propósito deste trabalho é avaliar a
importância das técnicas de comunicação e negociação na formação do engenheiro de produção
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da UFRJ e propor as eventuais melhorias necessárias, identificadas através de
critérios de avaliação específicos. A
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Graduação em Engenharia de Produção

Redução de índice de parada de produção
por anomalias de ferramenta

Com foco em melhoria contínua, todos os processos dentro de uma organização devem ser monitorados e analisados para implantações de possíveis
melhorias para resultarem em ganhos em termos de
custos e produtividade.
No processo de furação a frio é observado um
alto índice de parada por troca de punção, confeccionado em aço S1 e/ou VW3, devido à sua quebra
ou amassamento.
Portanto, foi evidenciado a necessidade de
acompanhamento do processo de tratamento térmico devido à constatação da instabilidade da vida
do punção ao longo do processo de trabalho a frio.
Essas paradas estão diretamente ligadas à produtividade e rendimento do equipamento.
Foram estudados procedimentos citados por
especialistas em tratamento térmico e fornece-

Centro Universitário
Geraldo Di Biasi – UGB
Autoria: Francine Ferraz
Gomes Martello
Orientador: Rodrigo
da Silva Galves
Avaliadores: Marcelo
Cosme Das-Maria e
Flávio Pires da Silva
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dores do material e testados, onde são observadas melhorias significantes
para o processo. A
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Graduação em Engenharia de Produção

Planejamentos estratégico e de qualidade para
alavancar empresa de consignação de semi-jóias

O mercado cada vez mais veloz e competitivo
exige que as empresas forneçam produtos e serviços que satisfaçam ou excedam as expectativas dos
clientes. Considerando o cliente o principal foco do
negócio, é necessário produzir qualidade. Para tal
é preciso planejá-la, já que atualmente este é um
atributo estratégico para as organizações. Assim,
as metodologias de planejamento da qualidade e
de planejamento estratégico se tornam aliadas das
empresas quando alinhadas sob um único objetivo
geral. Este Trabalho de Conclusão de Curso tem o
objetivo de alavancar a empresa Hilda Folheados,
através da utilização do alinhamento das ferramentas dos dois planejamentos. Para tornar isto possível,
faz-se necessário inicialmente o mapeamento de
processos, por ser ele essencial para a identificação
de pontos críticos e a busca de melhorias. Baseado

Universidade Gama
Filho – UGF
Autoria: Ladyanne da
Silva Barros e Sabrina
Patrício Braga da Costa
Orientadora: Claudia
Pinto de Carvalho
Avaliadora: Sandra
Regina Freitas da Silva
Morgado de Gois
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neste conceito, a empresa acreditou no potencial deste estudo, disponibilizando as informações solicitadas e participando de todo o processo. Ao longo deste, foi possível uma abordagem ampla do referencial teórico, assim como uma
descrição da empresa. O estudo gerou conhecimento interno para a própria
empresa e fomentou novas visões e oportunidades de negócio. A
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Graduação em Engenharia de Produção

Desenvolvimento de um material sustentável para
composição do revestimento interno de caminhões

A competitividade no setor automobilístico,
acentuada pela globalização dos mercados, tem
proporcionado a pesquisa e o desenvolvimento de
novos materiais para a fabricação de veículos que
causem menor impacto ambiental. Para atender as
necessidades deste mercado, com mais consciência
ambiental, ganhou evidência o conceito de desenvolvimento sustentável.
Deste modo, as empresas passaram a investir
na busca de novas técnicas e tecnologias para as
atividades e a considerar também a variável ambiental em suas estratégias de produção, o que
resulta na tentativa de incorporar nos produtos,
materiais de baixa degradação ambiental e grande
abundância na natureza.
Portanto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um revestimento interno da cabine de cami-

Centro Universitário
de Volta Redonda
– UNIFOA
Autoria: Ângela Maria
Guedes Alves, Bárbara
da Costa Sales e Bruno
Canedo da Cunha
Orientadora: Daniella
Regina Mulinari
Avaliador: Sérgio
Ricardo Bastos de Mello
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nhões utilizando materiais sustentáveis como óleo de mamona na produção do
poliuretano e também fibras de sisal no complemento da lâmina, tornando o
veículo mais leve, econômico e menos poluente. As propriedades destes materiais foram avaliadas por meio de ensaios de resistência ao impacto e tração e
comparadas com o revestimento atual. Os resultados obtidos foram satisfatórios
e comprovaram que o material desenvolvido apresenta resistência mecânica
levemente superior quando comparado ao revestimento atual, o que possibilita
este material ser empregado no interior das cabines de caminhões. A
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Grad. Eng. Rec. Hídricos e do Meio Amb. - Geotec. Ambiental

Projeto detalhado de remediação para
uma área contaminada por benzeno

Este trabalho de conclusão de curso tem por finalidade apresentar as técnicas e os procedimentos
para a realização dos serviços de remediação em
uma área impactada pelo vazamento de uma benzenoduto, e assim elaborar um projeto executivo
de remediação de uma área impactada pelo vazamento de benzeno. Será detalhada a atividade de
remoção de resíduos e contaminantes encontrados
na área, que será realizada por meio de escavação e
posterior tratamento ex-situ. A área de estudo situa-se na parte externa da indústria responsável pelo
vazamento de benzeno que foi detectado em outubro de 2003. A

Universidade Federal
Fluminense – UFF
Autoria: Felipe Alves Rosa
Orientador: Rodrigo
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de Almeida
Avaliadores: Chou Sin
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G. Massera da Hora e
Robson Palhas Saramago
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Grad. Eng. Rec. Hídricos e do Meio Ambiente - Rec.Hídricos

Conflito pelo uso da água na bacia
hidrográfica do rio São Marcos

No Brasil, a Lei das Águas, Lei nº 9.433/1997, determinou que a gestão da água deve promover os
seus múltiplos usos de forma descentralizada e com
a participação de todas as partes envolvidas. Esta lei
visou incorporar modernos princípios de gestão e
instrumentos para o sistema brasileiro de gestão dos
recursos hídricos. A partir desta Lei, a água tornou-se um bem público, sendo definida como um recurso natural limitado dotado de valor econômico.
Por ser um recurso dotado de valor, com escassez sazonal e com má distribuição espacial, o
acesso à água e a garantia de seus múltiplos usos
têm gerado conflitos. Diversos conflitos pelo uso da
água são descritos na literatura, no entanto, no que
tange a oposição entre o setor hidrelétrico e a agricultura (por meio dos irrigantes), não há referências
de problemas solucionados e bem geridos.
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Orientadora:
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Neste contexto, o atual conflito pelo uso da água na bacia do rio São
Marcos entre os irrigantes e a UHE Batalha (ELETROBRAS Furnas) se torna um
problema de difícil gestão e solução. A região está sob o domínio de diversos
órgãos gestores e comitês de bacia, apesar de não apresentar um específico
para a bacia em questão. Na busca por dirimir o conflito, a médio prazo, é
necessário que as partes envolvidas discutam, a fim de poder utilizar da melhor forma a flexibilização das outorgas e energia assegurada. Vale ressaltar
que é de suma importância que haja fiscalização, evitando o uso irregular dos
recursos hídricos da bacia. A
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Graduação em Engenharia de Telecomunicações

Visualização de dados do arquivo
Herald em histograma 3D

O observatório Pierre Auger foi criado para fazer
o estudo de análise de raios cósmicos de alta energia. Através de tanques de captação desses raios
cósmicos, as informações são enviadas para um servidor central que armazena todos os dados. Essas
informações são processadas gerando um arquivo
chamado Herald. Utilizando as informações contidas no arquivo Herald gerado pelo observatório
Pierre Auger, o objetivo deste trabalho será o desenvolvimento de uma ferramenta de visualização 3D
(usando as linguagens de programação GCC/G++ e
OpenGL) contendo as informações selecionadas no
arquivo. Essa ferramenta de visualização 3D poderá
ser acessada através da internet. A

Universidade Estácio
de Sá – UNESA
Autoria: Evaldo Bezerra
da Costa, Fabio Porto
de Melo e José Victor
Carneiro de Souza
Orientador: José
Brant de Campos
Avaliadores: Jorge Luiz
Bitencourt da Rocha e
Mathusalecio Padilha
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Mestrado em Engenharia de Transportes

Simulação numérica de solos moles através do ensaio
de T-Bar utilizando o método dos elementos discretos
para aplicação em infraestrutura de transportes

O estudo do comportamento dos solos é de
grande relevância para a área de infraestrutura de
transportes, uma vez que a interação solo-estrutura
está constantemente presente em obras relacionadas aos diversos modais de transportes. Um dos
grandes desafios desse estudo é a modelagem numérica de solos moles. Este trabalho apresenta o
desenvolvimento de simulações do ensaio de T-Bar
utilizando uma ferramenta computacional baseada no Método dos Elementos Discretos (MED). É
realizada uma revisão bibliográfica sobre o comportamento macroscópico de solos argilosos e
das interações microscópicas entre suas partículas
constituintes, destacando-se a relação entre um e
outro. Cita-se o ensaio de T-Bar, ensaio de campo
desenvolvido especificamente para a determinação
da resistência ao cisalhamento não-drenado (Su) de

Instituto Militar de
Engenharia – IME
Autoria: Leandro da
Silva Carvalho
Orientadores: Carlos
Alexandre Bastos de
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Goulart Teixeira
Avaliadores: Maria Esther
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Antônio Vieira Carneiro
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solos moles. O Método dos Elementos Discretos é descrito e faz-se referência a
aplicações desse método numérico em problemas de geotecnia. A ferramenta
utilizada para as simulações realizadas neste trabalho é o software VISED, que
utiliza o MED e foi desenvolvido no Instituto Militar de Engenharia. A abordagem numérica e as funcionalidades do programa são citadas. As simulações são
desenvolvidas conferindo ao modelo a característica de coesividade, própria
dos solos moles, por meio da utilização de forças de campo interagindo entre
os elementos discretos de solo. São utilizadas quatro diferentes equações, uma
não-linear e três lineares, baseadas no comportamento das forças microscópicas de interação entre as partículas de argila, para a determinação da força de
campo de quatro modelos distintos. São executadas diversas séries de simulações do ensaio de T-Bar, para um determinado tipo de solo, com a finalidade
de definir-se a influência de cada um dos parâmetros de entrada para cálculo
das forças de campo sobre o valor de Su calculado. Os resultados dessas simulações são apresentados, mostrando a obtenção de perfis de Su calculado
altamente compatíveis com valores médios de Su obtidos através de ensaios
reais executados no solo estudado. Obtêm-se, ainda, relações qualitativas entre
parâmetros das forças de campo e parâmetros geotécnicos usuais. A
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Graduação em Engenharia Elétrica

Aplicação de sistemas fotovoltaicos na propulsão
elétrica de embarcações: motores elétricos

Este trabalho realiza o estudo da aplicação de
sistemas fotovoltaicos na propulsão de embarcações de pequeno porte, com ênfase no motor
elétrico. Inicialmente, faz um breve histórico do
consumo de energia após a revolução industrial e
como os combustíveis fósseis se tornaram a principal fonte de energia de veículos de transporte.
Após isso, insere o Brasil neste contexto mundial
e discorre sobre a busca por fontes de energia
renováveis para o setor de transportes. Inclui a
energia solar fotovoltaica nas opções renováveis
de fontes de energia e cita os investimentos nesse tipo de fonte. Apresenta o Desafio Solar Brasil
(DSB) e o interesse do Instituto Militar de Engenharia (IME) nesta competição de barcos. Em seguida, efetua um estudo geral sobre os motores
elétricos e como estes se comportam, quando

Instituto Militar de
Engenharia – IME
Autoria: Lauro César
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Orientador: Eumir
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Avaliadores: José Roberto
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Canto dos Santos e
Sandro Santos de Lima
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inseridos em sistemas fotovoltaicos e quando empregados em embarcações
de pequeno porte. Finalmente, realiza a escolha do motor da embarcação e
descreve o seu projeto elétrico. A
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Graduação em Engenharia Elétrica

Análise dinâmica de um sistema elétrico na
presença de uma geração distribuída

Devido ao crescimento contínuo do consumo
energético, surge a necessidade de novas fontes geradoras. Neste cenário surgiu o conceito de geração
distribuída. Este trabalho busca estudar os impactos
com a conexão de uma geração distribuída em um
sistema elétrico de potência.
Para uma melhor compreensão foi abordado o
conceito de geração distribuída, assim como suas
principais vantagens e seus principais problemas,
entre outros assuntos. Além disso, será abordado
brevemente sobre as principais tecnologias de geração distribuída existentes.
Como a geração eólica é uma das principais fontes renováveis e seu crescimento no cenário atual
está em um processo muito acelerado, será avaliada
a dinâmica da conexão de uma geração distribuída
com essa tecnologia. Para que haja um perfeito en-
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Fluminense – UFF
Autoria: Rafael
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Orientador: Carlos
Henrique Costa
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Avaliadores: Vitor Hugo
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Egberto Pinto Tavares
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tendimento do assunto, são apresentados alguns dos principais conceitos que
envolvem a dinâmica em um sistema e um estudo de caso sobre os principais
impactos dinâmicos de uma geração eólica em um sistema elétrico.
O propósito principal desse trabalho é a análise dinâmica do sistema elétrico com a presença de geração distribuída, verificando os possíveis benefícios.
O sistema estudado possui quarenta barras e dez usinas geradoras de energia.
Para a análise em regime permanente e dinâmico foram utilizados os programas ANAREDE e ANATEM, respectivamente, em suas versões acadêmicas
autorizadas pelo CEPEL.
Por fim serão apresentadas as conclusões através das simulações realizadas, fazendo comparações entre dois casos e sugerindo propostas para trabalhos futuros. A
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Graduação em Engenharia Elétrica

Sistema supervisório utilizando infraestrutura wireless

Atualmente, os sistemas supervisórios utilizam
tecnologias de computação e comunicação para
automatizar a monitoração e controle de processos, muitas vezes em ambientes complexos e
eventualmente dispersos geograficamente. Com
a utilização da tecnologia sem fio, temos a nossa disposição um método de instalação que não
necessita de cabeamento e que de acordo com a
aplicação, demanda menor custo de material, de
mão-de-obra e principalmente de tempo, além de
viabilizar a utilização destes sistemas em aplicações onde, por diversos motivos, não seja possível
a utilização de redes cabeadas.
A proposta deste trabalho é desenvolver um
protótipo de sistema supervisório, utilizando a plataforma de código aberto ScadaBR e o protocolo
MODBUS e que una os ganhos da rede sem fio a
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equipamentos de baixo consumo elétrico e rápida montagem, como os módulos Xbee, que utilizam a rede ZigBee, conectados em plataformas de prototipagem da família Arduíno. A
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Graduação em Engenharia Elétrica

Sustentabilidade sonora: um estudo de
seu aproveitamento energético para
transformação em energia elétrica

O nosso planeta está repleto de fontes renováveis
de energia tais como a energia solar, eólica, entre outras. Algumas destas ainda não exploradas, como por
exemplo, a energia sonora. Com isso, motivou-se o
estudo dentro do ciclo acústico, que compreende o
ruído, para ser transformado em energia consumível,
em áreas e aplicações diversificadas. Dentre as principais geradoras de ruídos estão: as indústrias, aeroportos, autódromos, casas de show e as próprias rodovias.
Este trabalho discute a possibilidade da transformação de ondas de pressão sonora em energia elétrica, aproveitando o fenômeno da indução magnética na geração de energia para alimentar pequenas
cargas, em locais onde o sistema de alimentação
comercial é de difícil acesso, ou a energia sonora
é abundante. Trata-se de mais uma alternativa de
preservação do meio ambiente. A
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Graduação em Engenharia Elétrica

Projeto de rede de computadores
para ambientes educacionais

Este projeto tem por objetivo analisar a importância e as vantagens de uma implementação de
redes para ambientes educacionais. Bem como
demonstrar aplicações e serviços que podem ser
oferecidos em função da estrutura de rede gerada.
Hoje e grande a quantidade de novas descobertas
e novas informações e na mesma velocidade novas teorias e desafios surgem na educação e no
processo de formação acadêmica. Sendo assim o
uso correto de uma boa rede nos ambientes educacionais pode fornecer uma enorme contribuição
para formação acadêmica. Sendo assim, a presente
pesquisa se encontra segmentada em três partes.
Nosso projeto aborda aspectos básicos de uma
rede de computadores: conceitos, funcionamento
etc. Vantagens do uso de uma rede de computadores em um ambiente educacional: Uso de recursos,
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Autoria: Fabio Oliveira
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Orientador: Eduardo
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e Antonio Calixto
dos Santos Junior

121

III Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ • 2013

estímulos educacionais, aplicações e interação entre os docentes e alunos; e um
projeto de uma rede para um ambiente de testes. A
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Mestrado em Engenharia Elétrica

Estudo da influência atmosférica em um sistema
digital com multiplexação em código

Neste trabalho, é feita a análise do impacto do
fenômeno atmosférico da cintilação para qualquer
regime de turbulência sobre o desempenho de sistemas de comunicações FSO. Para isso, propõe-se
a combinação de técnicas de modelagem da irradiância de feixes ópticos sobre o efeito do fenômeno
com simulações computacionais de sistemas FSO.
A avaliação proposta opta por utilizar a modelagem
gama-gama da cintilação e por simular sistemas
FSO com multiplexação OCDMA.
Inicialmente, é feito o estudo dos elementos
constituintes de um sistema FSO, o que inclui a caracterização de feixes ópticos e como estes são afetados pelo transmissor, receptor e, principalmente,
pelo canal de propagação. Os modelos dos principais fenômenos do canal são estudados, o que inclui a turbulência e a cintilação atmosféricas.
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Posteriormente, são propostos os métodos de cálculo dos dois parâmetros
de avaliação do desempenho do sistema: a BER e a atenuação equivalente da
cintilação, que é proposta neste trabalho.
A modelagem da função densidade de probabilidade é obtida através da
caracterização da cintilação com uso da teoria modificada de Rytov e da modelagem gama-gama da irradiância. Por causa da sua complexidade, este trabalho
elabora o método da integração para o cálculo da distribuição gama-gama.
A modelagem é combinada aos resultados da simulação do desempenho de
sistemas FSO de canal único e de múltiplo canal com multiplexação OCDMA.
As comparações dos resultados da BER com e sem a influência da cintilação permitem visualizar as reduções de desempenho e dos limites de operação
sofridos pelos sistemas FSO simulados. Os resultados da atenuação equivalente
permitem estimar em quais distâncias e regimes de turbulência o sistema é mais
impactado. Também é analisado como o diâmetro de abertura do receptor e o
ângulo de divergência podem influenciar o desempenho dos sistemas avaliados.
O comportamento similar dos parâmetros de avaliação de sistemas FSO distintos indica a robustez do método proposto. A
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Graduação em Engenharia Elétrica – Eletrônica

Eletrocardiógrafo digital portátil

Este trabalho teve como objetivo inicial desenvolver uma interface microprocessada para o
projeto “Eletrocardiógrafo de Baixo Custo”, desenvolvido por Madureira & Mendes (2007) na Universidade Gama Filho. Entretanto, apesar de não
estar previsto no escopo original deste trabalho,
foram realizadas algumas alterações no projeto
original, visando a um melhor condicionamento
do sinal analógico, necessárias para possibilitar a
sua conversão para digital.
O trabalho iniciou-se com o estudo do sistema circulatório, com atenção especial para o coração e seu sistema de condução. Foi realizado
um estudo teórico sobre o eletrocardiograma e as
principais disfunções cardíacas. Os amplificadores
operacionais, principais componentes de todos os
estágios analógicos do projeto, e os microcontrola-
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dores, cerne do estágio de processamento, foram analisados nos capítulos 4
e 5, respectivamente.
Cada estágio do projeto foi calculado e detalhado, inclusive, quando aplicável, com gráficos gerados por softwares computacionais. Ao final, os valores
teóricos foram sistematicamente comparados com os alcançados pelo protótipo, sendo a viabilidade do projeto discutida, em seguida. A
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Graduação em Engenharia Elétrica – Eletrotécnica

Geração eólica, montagem e operação
de um pequeno gerador eólico

Atualmente, a principal fonte geradora de energia elétrica no Brasil são as hidrelétricas. Contudo,
embora o país em questão seja rico em recursos hídricos, estes não são infinitos e, por isso, é necessário
priorizar o aprofundamento de pesquisas acerca de
fontes energéticas que sirvam como alternativa sustentável e estratégica, visto que as fontes já existentes
demandam um custo ambiental altíssimo que se intensifica, dia a dia, com o crescimento populacional
e o avanço tecnológico em nossa nação.
Partindo dessa premissa, a presente monografia se
propõe a contribuir com o aprofundamento do conhecimento concernente à energia eólica, posto que, por
ser renovável, limpa e abundante, esta fonte energética,
além de proporcionar inúmeras vantagens no âmbito
econômico e ambiental, também apresenta relativa facilidade no que tange à sua implantação em todo Brasil.
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O tema central desse TCC ficou, portanto, definido como a geração, a formação e o funcionamento de aerogeradores, bem como a análise das diversas
formas de aproveitamento da força motriz que os move, conhecida como ventos. Assim, com base nessa diretriz temática, após contextualizar o assunto estudado por meio de breves explicações históricas, abordaram-se questões concernentes ao principal objetivo do presente projeto, que consiste na construção
de um aerogerador de pequeno porte capaz de possibilitar um alto rendimento
aerodinâmico, gerando energia elétrica mesmo a ventos de baixa velocidade.
A despeito das dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento deste
projeto, o mesmo foi concretizado com grande êxito e, para que os resultados
desta pesquisa possam ser verificados e aprofundados, será relatado, neste artigo, o processo de desenvolvimento e de testes do mesmo. A
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Graduação em Engenharia Elétrica – Telecomunicações

Estudo de utilização de Gap Filler para melhora
da cobertura do sinal de TV digital

Este trabalho apresenta um estudo de utilização
da tecnologia Gap Filler para melhora da cobertura
do sinal de TV Digital no Rio de Janeiro, em áreas
em que o sinal da torre principal é deficiente, seja
por questões topográficas, seja por conta da diversidade local. Através do software EDX Wireless, será
possível verificar o desempenho do sistema SBTVD
na cobertura da área de sombra e de sobreposição
de sinais, a partir de um sistema ativo de repetição
de sinal, composto de uma antena de recepção,
uma antena de transmissão e um módulo reforçador
de sinal (ISG5P0), que constituem o “Gap Filler”. A
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Graduação em Engenharia Eletrônica

Determinação em tempo real de direção
de disparo de arma de fogo

O presente projeto de fim de curso apresenta um
estudo sobre a detecção e a estimação da direção
de chegada de disparo de arma de fogo, utilizando
um hardware de tempo real e um arranjo espacial
de 7 microfones. Os sinais de tiro são detectados
e em seguida processados por um algoritmo de
estimação de direção de chegada (DoA, direction
of arrival) que utiliza a correlação cruzada generalizada (GCC, Generalized Cross-Correlation) para
medir as diferenças de tempo de chegada entre os
pares de microfone. Utilizando técnicas de tempo
real, não ocorre perda de informação do ambiente
pois os processos de detecção e estimação de DoA
ocorrem em paralelo. Se o projétil for supersônico,
é possível estimar a distância da fonte do disparo da
arma de fogo. A

Instituto Militar de
Engenharia – IME
Autoria: Paulo
César Prandel
Orientador: José Antonio
Apolinário Junior
Avaliadores: Alberto
Gaspar Guimarães,
Antonio Eduardo Carrilho
da Cunha e Mauro Cezar
Rebello Cordeiro

131

Graduação em Engenharia Eletrônica

Projeto e construção de uma embarcação teleoperada

Neste projeto é desenvolvida uma embarcação
teleoperada movida a energia elétrica. A embarcação é composta por um caiaque, dois motores elétricos de corrente contínua, uma bateria recarregável do tipo chumbo-ácido com ciclo de descarga
profundo, uma central de comando equipada com
um microcomputador portátil para comunicação
sem fio (Wi-Fi), um microcontrolador Arduino e
os circuitos acionadores dos motores. É descrita a
escolha de cada um dos componentes que foi realizada por meio de um estudo das características
relevantes de cada candidato e por fim a escolha
do que melhor se adapta ao projeto. A montagem
do protótipo também é descrita. Dados obtidos em
testes de campo permitiram a determinação de algumas caraterísticas da embarcação. A
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Mestrado em Engenharia Eletrônica

Hardware reconfigurável para identificação
de radionuclídeos utilizando o método
de agrupamento subtrativo

Fontes radioativas possuem radionuclídeos.
Um radionuclídeo é um átomo com um núcleo
instável, ou seja, um núcleo caracterizado pelo
excesso de energia que está disponível para ser
emitida. Neste processo, o radionuclídeo sofre o
decaimento radioativo e emite raios gama e partículas subatômicas, constituindo-se na radiação
ionizante. Então, a radioatividade é a emissão espontânea de energia a partir de átomos instáveis.
A identificação correta de radionuclídeos pode ser
crucial para o planejamento de medidas de proteção, especialmente em situações de emergência,
definindo o tipo de fonte de radiação e seu perigo
radiológico. A energia de raios gama de um radionuclídeo é uma característica da estrutura atômica
do material. Esta dissertação apresenta a aplicação
do método de agrupamento subtrativo para um

Universidade Estadual
do Rio de Janeiro – UERJ
Autoria: Marcos
Santana Farias
Orientadora:
Nadia Nedjah
Co-orientadora: Luiza
de Macedo Mourelle
Avaliadores: Nadia
Nedjah, Marcelo G.
Rubinstein e José Paulo
V. S. da Cunha

135

III Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ • 2013

sistema de classificação de elementos radioativos que permite uma identificação rápida e eficiente. Quando implementados em software, os algoritmos
de agrupamento consumem muito tempo de processamento. Assim, uma implementação dedicada para hardware reconfigurável é uma boa opção em
sistemas embarcados, que requerem execução em tempo real, bem como
baixo consumo de energia. A arquitetura proposta para o hardware de cálculo
do agrupamento subtrativo é escalável, permitindo a inclusão de mais unidades de agrupamento subtrativo para operarem em paralelo. Isso proporciona
maior flexibilidade para acelerar o processo de acordo com as restrições de
tempo e de área. Os resultados mostram que o centro do agrupamento pode
ser identificado com uma boa eficiência. A identificação desses pontos pode
classificar os elementos radioativos presentes em uma amostra. Utilizando
este hardware foi possível identificar mais do que um centro de agrupamento,
o que permite reconhecer mais de um radionuclídeo em fontes radioativas.
Estes resultados revelam que o hardware proposto pode ser usado para desenvolver um sistema portátil para identificação radionuclídeos. A
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Graduação em Engenharia Mecânica

Análise dinâmico-estrutural de colunas de
perfuração de poços de petróleo

O uso do petróleo como fonte de energia, ainda é de extrema importância para o desenvolvimento tecnológico. Por isso, é fácil entender o investimento maciço de empresas em pesquisas que
buscam novas tecnologias e novas soluções para o
processo de perfuração. Dentre os diversos estudos já iniciados com o objetivo de amenizar ou até
eliminar os problemas na operação de perfuração
do poço de petróleo, está o estudo vibracional da
coluna de perfuração. A vibração dessa estrutura
é um indesejado problema comumente encontrado no processo. O trabalho proposto busca estudar e analisar a causa desse fenômeno e entender
melhor os efeitos que ele pode causar ao sistema
e seus componentes. Com isso, é imprescindível
explicar a relação da vibração com os esforços atuantes nos equipamentos, em especial, na coluna
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de perfuração. Foi proposto então, um método numérico que buscasse avaliar
esse sistema não suave, analisando o efeito de esforços dinâmicos aplicados
à coluna de perfuração. A
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Graduação em Engenharia Mecânica

Análise do processo de deslocamento
turbulento de líquidos em anular de poço

O processo de cimentação é uma fase importante durante o processo de perfuração de um poço
de petróleo. Durante este processo ocorre o deslocamento de líquidos através de um anular. Caso
o deslocamento dos fluidos não seja uniforme, o
processo não será bem realizado e a estrutura do
poço será comprometida. Os líquidos presentes no
processo podem escoar em regime laminar ou turbulento. Na literatura são encontrados diversos estudos sobre o comportamento deste deslocamento
em regime laminar. Para o regime turbulento, entretanto, os estudos ainda são bastante escassos. O
presente trabalho apresenta um estudo sobre a influência do escoamento turbulento no deslocamento de líquidos em um anular de poço. A solução
completa do escoamento tri-dimensional e transiente é extremamente cara computacionalmente.
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Dessa forma, o problema foi simplicado aplicando-se a teoria de lubrificação.
A fim de observar o comportamento do processo, são realizadas duas simulações diferentes. A primeira em um poço vertical concêntrico e, a segunda, em
um poço vertical excêntrico. Em ambas simulações foi possível observar que
a presença do regime turbulento contribui de forma positiva para o processo.
Mesmo na segunda simulação, onde é extremamente difícil evitar que o escoamento canalize, pode-se observar que o escoamento em regime turbulento
ocorreu de forma mais estável e sua canalização é bem menos acentuada do
que em regime laminar. Além disso, por se tratar de um escoamento turbulento,
foi definida uma expressão para o fator de atrito em um anular encontrada a
partir de manipulação matemática. Dessa forma, foi elaborada uma formulação
matemática em coordenadas cilíndricas que descreve o escoamento em ambos
os regimes: laminar e turbulento. A
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Graduação em Engenharia Mecânica

Caracterização microestrutural de juntas
de aço inoxidável duplex UNS S31803
soldadas pelo processo Arame Tubular

Os aços inoxidáveis duplex vêm sendo cada
vez mais utilizados devido a sua alta resistência a
corrosão aliada à alta resistência mecânica. Atualmente na soldagem dos aços duplex diversas metodologias têm sido utilizadas, entretanto, ainda não
existe uma norma ou parâmetros fixados para esta
família de aços. Ao contrário do processo TIG, o
processo de soldagem com Arame Tubular ainda
não é muito utilizado para soldar o aço inoxidável
duplex, devido aos componentes do fluxo que revestem o eletrodo poderem causar a presença de
poros na junta soldada e fragilização do material a
baixas temperaturas. Porém é um processo de alta
produtividade, fator determinante para atender necessidade do mercado atual. O presente trabalho
teve como objetivo a caracterização metalúrgica
de juntas soldadas de aço duplex UNS S31803 pelo
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processo TIG na raiz e Arame Tubular no enchimento e acabamento. Uma análise quantitativa das fases presentes geradas foi realizada através da aplicação
da norma ASTM E562-11 para determinação de fração volumétrica através de
contagem sistemática manual de pontos. Foram avaliadas cinco imagens para
cinco diferentes regiões da zona de fusão das juntas soldadas (raiz, reforço da
raiz, intermediária 1, 2 e 3). Foram utilizados técnicas de metalografia colorida
e microscopia óptica. Uma análise qualitativa das imagens obtidas revelou que
não só os contornos de grãos foram adequadamente revelados, mas também
a presença das fases ferrita e austenita foram caracterizadas com distinção. A
análise quantitativa das fases ferrita e austenita obtida pela aplicação da norma
ASTM E562-11 apresentou valores de 51,2 ± 13,667 para a fase austenita na
região da raiz, 64,4 ± 10,628 para a região de reforço da raiz, 77,8 ± 4,154 para
a região intermediária 1, 85,6 ± 7,683 para a região intermedária 2, 72 ± 12,132
para a região intermediária 3. Os resultados obtidos mostraram existir uma tendência no aumento da quantidade de austenita ao longo da zona de fusão
das juntas soldadas na direção da raiz para o acabamento, o que poderá vir à
provocar variações nas propriedades mecânicas e químicas das juntas soldadas
em relação ao metal de base que tem as fases ferrita e austenita em quantidades
equilibradas no entorno de 50%. A
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Graduação em Engenharia Mecânica

Análise estrutural de cilindros revestidos de
compósitos para armazenamento de GNV

Neste trabalho são analisados os aspectos relacionados à projeto e otimização estrutural de
cilindros de alta pressão, recobertos parcialmente
e integralmente com compositos termoplásticos
fibrosos, para gás natural veicular (GNV). Este estudo foi realizado a partir da análise comparativa
com um cilindro convencional metálico com outros dois modelos, com as mesmas proporções
geométricas internas, revestidos de compósitos.
O processo de modelagem dos equipamentos foi
tanto atravez de cálculos analíticos como também
por procedimentos baseados em análise numérica
pelo método dos Elementos Finitos.
Os cilindros analisados são projetados conforme
a norma ISO 11439, que admite 4 tipos de cilindros
para armazenamento de GNV. Dentre estas, os tipos II (recobertos por compósitos somente na região
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anular) e o tipo III (recobertos integralmente por compósitos) são analisadas
conforme as condições de serviço e segurança que a norma admite, e modelados conforme as normas técnicas ASME seção VIII div I e seção X. A análise
numérica emprega o elemento de casca multicamada do código ANSYS versão
14.0 para a analise das tensões principais em cada camada de compósito. O critério de falha de Hill-Tsai, para materiais compósitos laminados, foi empregado
para análise de falha dos mesmos.
Por fim, após a análise computacional individual de cada caso, foram realizadas as comparações dos resultados obtidos e, verifcadas as caracteristicas individuais de cada tipo, ao que se refere ao comportamento mecânico destes. A

144

Graduação em Engenharia Mecânica

Estrutura basculante para lançamento e recolhimento
de veículo submarino em embarcações

Algumas embarcações são destinadas a realizar
inspeções e intervenções nos diversos componentes
pertinentes a exploração do petróleo, para esta finalidade, as mesmas possuem um veículo submarino
operado remotamente por telemetria. Estes veículos
possuem somente dispositivos para movimentação
na água, sendo incapazes de realizar tarefas dentro
da embarcação, por isso necessitam de equipamentos especiais que permitam o seu lançamento ao
mar e o recolhimento a bordo.
Estes equipamentos possuem diversas geometrias e funcionalidades, estas variam desde estruturas basculantes a mesas deslizantes, o escopo
deste projeto será uma estrutura ou pórtico basculante, acionado por cilindros hidráulicos. O equipamento será projetado para ser capaz de realizar
todos os movimentos necessários para o perfeito
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lançamento e recolhimento do veículo. A metodologia utilizada para o dimensionamento é divida em duas partes, a primeira é a análise estática de
todos os esforços nas posições críticas de carregamento, onde os mesmos
atingem sua magnitude e a segunda é o dimensionamento dos componentes
em função dos carregamentos críticos obtidos.
A estrutura principal e os demais componentes mecânicos serão dimensionados, visando o aumento da eficiência do sistema e a diminuição dos custos
de fabricação com as utilizações de recursos estruturais e aplicação ligas mecânicas. No final deste trabalho estão algumas modelagens em elementos finitos
que comprovam a eficiência do projeto e validam o cálculo analítico. A
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Graduação em Engenharia Mecânica

O gás natural na cogeração

O gás natural é o recurso energético, junto com
a energia elétrica, mais versátil atualmente disponível para o uso direto. Paralelamente, este gás apresenta-se como um combustível fóssil de alto valor,
pois é um recurso que fornece vantagens energéticas e ambientais evidentes a um custo economicamente viável em muitas situações. Porém, o modelo
de expansão do GN na matriz energética brasileira
sempre se baseou em diversas medidas emergenciais que não contribuíram para um crescimento da
competitividade natural deste recurso. Surge, então,
um setor que se apresenta como potencial consumidor, possibilitando assim o desenvolvimento do
uso difuso do GN. Aproximadamente a metade
deste mercado utiliza o gás para produzir vapor. A
outra metade utiliza para queima direta. Diversos
segmentos industriais, como, por exemplo, os seg-
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mentos de cerâmica, vidros e siderurgia tem preferência pela utilização do GN
como energético para geração de calor para ganharem qualidade nos seus processos. A cogeração é uma solução de engenharia, aplicável para determinados
usuários de energia, que pode viabilizar economicamente a auto-produção de
energia. Não podemos destruir a energia, se não a utilizarmos ela se dissipa
para o meio em forma de calor. Nesta pesquisa, irei analisar a viabilidade da implantação de um sistema de cogeração tendo o gás natural como combustível.
A cogeração, apesar de ter seus princípios no século passado, não se cogitava
da necessidade de uma eficiência energética no projeto. Atualmente, a cogeração visa administrar e implementar de forma significativa uma maior eficiência
na utilização dos recursos energéticos. A
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Mestrado em Engenharia Mecânica

Caracterização de juntas soldadas por TIG autógeno
manual com arco pulsado e arco não pulsado
do aço inoxidável hiperduplex SAF 2707 HD

O aço inoxidável hiperduplex, foi desenvolvido
com o intuito de se obter novas ligas com maior resistência à corrosão e propriedades mecânicas superiores quando comparados aos duplex e superduplex. Os aços hiperduplex possuem elevados teores
de elementos de liga, principalmente Cr, Mo e N, e
uma estrutura bifásica, constituída de proporções
praticamente iguais de ferrita e austenita, devido à
distribuição controlada dos elementos alfagênicos
e gamagênicos. O interesse por esses aços cresce
gradativamente com a necessidade de novos materiais para diversas aplicações na indústria petrolífera.
Porém, quando expostos e mantidos a temperaturas
elevadas, entre 600˚C e 1000˚C, fases intermetálicas
podem se formar, sendo a fase sigma, a mais proeminente. Esta possui uma estrutura tetragonal complexa
rica em Cr e Mo, tendo efeito deletério no material,
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afetando tanto a resistência à corrosão, quanto as propriedades mecânicas. Para
este fim, fazem-se necessários estudos da junta soldada para delinear as limitações desses aços e aperfeiçoar a aplicação. Essa pesquisa teve como objetivo
caracterizar a junta soldada por TIG autógeno manual com arco pulsado e não
pulsado do aço inoxidável hiperduplex SAF 2707 HD. As técnicas empregadas foram a metalografia por ataque eletrolítico (NaOH) e color etching (Behara), medidas de microdureza e quantificação microestrutural por Processamento Digital de
Imagem (PDI). Os aspectos microestruturais foram observados por microscopia
óptica e microscopia eletrônica de varredura, estes passaram por etapas de PDI
para quantificar a fração volumétrica da austenita. Realizou-se análise química
semi-quatitativa por EDS. Os resultados foram analisados estatisticamente através
do teste de hipóteses com distribuição t de Student. Pela técnica color etching
observou-se que a fase austenita foi gerada com distribuição mais homogênea
para o arco pulsado, que o não pulsado. O ataque eletrolítico não revelou a fase
sigma na junta soldada, a análise química por EDS não identificou variação significativa nos elementos presentes ao longo da zona de transição do metal de base
para a zona de fusão. Através do PDI foram obtidos os valores médios da fração
volumétrica de austenita de 36,4 e 32,4% para arco pulsado e não pulsado, respectivamente. Foram obtidos os valores de microdureza de 355HV para o metal
de base e 343HV para a zona de fusão da amostra soldada pelo modo pulsado,
já para o modo não pulsado foram obtidos 370HV para o metal de base e 345HV
para a zona de fusão. A análise estatística indicou que não houve variação significativa da fração volumétrica da fase austenita no cordão de solda para as duas
condições testadas e não houve variação da microdureza entre a zona de fusão e
o metal de base das amostras submetidas aos dois processos. A
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Doutorado em Engenharia Mecânica

Metodologias para desenvolvimento de combustíveis
e determinação da velocidade de propagação de
chama em motores de ignição por centelha

As projeções para as próximas décadas indicam
que os combustíveis tradicionais, derivados do petróleo, associados à utilização de biocombustíveis
nos motores de combustão interna continuarão sendo a principal fonte de propulsão dos veículos. Isto
justifica as intensas pesquisas por todo o Mundo,
para atender aos desafios de aumento de eficiência
e redução de emissões de poluentes. As modelagens dos combustíveis comerciais, que possuem
centenas de componentes, e dos processos de combustão em motor são, hoje, desafios reais. Também
carecem estudos sistemáticos para compreender
melhor como os diferentes componentes de combustíveis interagem em mistura e influenciam os
parâmetros de combustão e desempenho nos motores. No presente trabalho, realizaram-se seleção
de componentes e ensaios experimentais em motor
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comercial para identificar formulações reduzidas representativas de gasolinas
comerciais brasileiras. Concluiu-se que formulações compostas de n-heptano,
iso-octano, tolueno e etanol podem ser utilizadas para modelagem de gasolinas oxigenadas. Implementaram-se metodologias para avaliar a influência dos
componentes nas propriedades dos combustíveis e parâmetros de combustão e
desempenho do motor, identificando os potencias de cada componente e seus
grupos químicos. Com dados experimentais de pressão no cilindro desenvolveu-se modelagem para se calcular a velocidade de propagação de chama no
motor, bem como foram obtidas relações para calculá-la a partir da velocidade
de chama laminar do combustível na condição padrão. Estas relações possuem
como parâmetros de entrada o Reynolds de admissão, pressão e temperatura
dos gases não queimados na câmara de combustão. Os resultados reúnem informações e metodologias que poderão ser usadas em várias etapas do processo de desenvolvimento de combustíveis para diferentes aplicações. A
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Graduação em Engenharia Mecânica e de Armamento

Projeto de um sistema de planejamento para
lançamento de cargas com paraquedas

Os paraquedas são um meio eficiente para fazer cargas e pessoas chegarem a lugares de difícil
acesso. Porém, devido a sua dinâmica ser muito
influenciada por fatores naturais como o vento, a
precisão do lançamento de uma carga através de
paraquedas é muito baixa. Nesse contexto, surge a
necessidade de serem desenvolvidos métodos para
melhorar a precisão dos lançamentos através, por
exemplo, da escolha do ponto adequado de lançamento e através de um sistema de correção de trajetória embutido no paraquedas. Como exemplo de
um sistema existente com essas funcionalidades é o
sistema “Joint Precision Air Delivery System” (JPADS) utilizado pelo exército americano.
Para o desenvolvimento de um programa que
calcule o ponto de lançamento ideal pode-se desenvolver um algoritmo que necessita de duas
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s ub-rotinas: uma modelagem dinâmica de um paraquedas e um algoritmo de
otimização. Nesse trabalho, foi implementada uma modelagem com três graus
de liberdade e um algoritmo de otimização por enxame de partículas. A
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Graduação em Engenharia Mecânica e de Automóveis

Veículo off-road monotripulado monoposto Baja 2012

Esta dissertação documenta o projeto conceitual de um veículo Mini-Baja desenvolvido no Instituto Militar de Engenharia.
A dissertação objetiva projetar um veículo
fora de estrada monoposto monotripulado apto a
cumprir missões de reconhecimento. Um estudo
anterior sobre requisitos operacionais e técnicos
de um veículo fora-de-estrada monotripulado
para missões de reconhecimento do Exército Brasileiro, bem como uma revisão das restrições e
dos requisitos correntes da Competição SAE Mini-Baja foram aplicados.
O intuito inicial era a fabricação de um protótipo apto para participar da competição SAE
Mini-Baja, porém, o chassi apresenta itens em
desacordo com o regulamento, impossibilitando
que o veículo participe da competição. Em linhas
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gerais, o projeto procurou atender o requisitos da competição como motor,
bitola e freios.
O projeto contemplou um um estudo sobre freios, transmissão, direção e
suspensão, voltado para veículos fora de estrada.
Obteve-se assim o projeto de um veículo apto a operar em terreno irregular,
leve, vocacionado a cumprir missões de reconhecimento. A
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Mestrado em Eng. Mecânica e Tecnologia de Materiais

Estudo comparativo de metais de solda de aços de
extra alta resistência para utilização em componentes
de linhas de ancoragem de plataformas de petróleo

O presente trabalho apresenta os resultados de
propriedades mecânicas e microestruturais de metais de solda obtidos a partir de dois consumíveis
com variações de Ni e Mn desenvolvidos em um
programa de pesquisas, onde se avalia o desenvolvimento de diferentes formulações de eletrodos
revestidos para a obtenção de elevadas resistência
mecânica e tenacidade ao impacto, da ordem de
860 MPa e 50 Joules à -20˚C, respectivamente, e
dá sequência à discussão para um melhor entendimento da relação tenacidade x microestrutura destes metais de solda. Foram soldadas juntas multipasse, pelo processo de eletrodo revestido com 4,0
mm de diâmetro, com preaquecimento de 250˚C,
corrente contínua, posição plana e aporte térmico
médio de 1,5 kJ/mm. Após a soldagem, realizaram-se ensaios de tração, impacto Charpy-V, dureza e
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metalográficos por microscopia ótica (MO) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) em corpos-de-prova retirados integralmente do metal depositado, tanto na condição de como soldado quanto após tratamento térmico
pós-soldagem (TTPS). Os tratamentos térmicos pós-soldagem consistiram de
aquecimento a 600˚C por 1, 2 e 3 horas seguido de resfriamento ao ar. Os
resultados mostraram que os metais de solda obtidos apresentaram tenacidade
ao impacto adequada, propiciando resultados superiores aos mínimos requeridos para a utilização na soldagem do aço IACS W22 GRAU R4 para todas as
condições de análise. Adicionalmente, verificou-se uma forte relação entre a
microestrutura e a composição química, particularmente, a relação Ni – Mn. A
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Graduação em Engenharia Metalúrgica

Produção de filmes finos antirrefletores
na faixa do infravermelho médio

Filtros ópticos encontram aplicação nos mais
diversos dispositivos optoeletrônicos, uma vez que
estes precisam atender requisitos cada vez mais severos de desempenho. Neste contexto, filtros antirrefletores construídos pela deposição alternada de
dois materiais, sendo um de alto índice de refração
e outro de baixo índice, encontra posição de destaque. A fabricação de tais filtros com alto desempenho na faixa espectral do infravermelho médio
representa um desafio tanto na etapa de projeto dos
filtros quanto na etapa de produção. Na etapa de
projeto, precisa-se ter conhecimento preciso das
propriedades ópticas dos materiais e substratos utilizados além de ter a disponibilidade de ferramentas
complexas de otimização dos projetos. Na etapa de
produção, é necessário possuir maquinário com capacidade de monitoramento preciso das espessuras
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dos filmes depositados e com alto padrão de repetibilidade. Neste trabalho
foram investigadas as propriedades óticas e estruturais do óxido de ítrio e do
germânio com a intenção de utilizá-los como material de baixo e alto índice,
respectivamente. O índice de refração dos materiais foram determinados por
quatro métodos distintos e aos resultados e métodos utilizados foram comparados e comentados. Além disso, foram realizadas modificações no sistema de
deposição de forma a adequar o máximo possível o equipamento disponível
aos requisitos de desempenho exigidos pela aplicação desejada. A
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Graduação em Engenharia Metalúrgica

Avaliação da difusividade e permeabilidade do
hidrogênio em diafragmas confeccionados em ligas 625

As ligas de níquel são muito utilizadas na indústria por apresentar excelentes propriedades mecânicas e ótima resistência química em diferentes
ambientes. O objetivo do trabalho foi estudar uma
alternativa eficiente no campo difusividade e permeabilidade de hidrogênio utilizando como material de estudo a liga INCONEL 625, sob a condição
solubilizada. Visando estudar o comportamento do
hidrogênio para a liga sob uma condição precipitada, foi realizado um tratamento térmico de envelhecimento a 650˚C durante 24 horas. Foram observadas as características microestruturais da liga,
tanto na condição solubilizada como também para
a condição envelhecida; para a última, observou-se
uma precipitação contínua ao longo dos contornos
de grãos. Realizou-se ensaios de permeação de hidrogênio via gasosa nas amostras sob as condições
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solubilizada e envelhecida, para uma faixa de temperaturas compreendidas entre 100˚C e 300˚C, sob pressão de carregamento constante de hidrogênio de
8 bar. Verificou-se que a precipitação foi capaz de reduzir tanto a difusividade
quanto a permeabilidade do hidrogênio em comparação à condição solubilizada. A fim de estudar como a adição de uma barreira física poderia influenciar
no comportamento de permeação do hidrogênio, foi depositada uma fina camada de ouro na superfície da amostra sob condição solubilizada, onde uma
espessura de 100 nm medida via microscopia de força atômica foi capaz de
impedir o ingresso do hidrogênio no substrato a 100˚C. A
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Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais

Desenvolvimento de compósitos reforçados por
fibras naturais para aplicações estruturais

As fibras naturais são um recurso de baixo custo
e com alta disponibilidade no Brasil. Atualmente elas
são utilizadas em aplicações pouco nobres como a
fabricação de sacos e cordas. No entanto, estas fibras apresentam boas propriedades mecânicas, o
que possibilita sua aplicação como fase de reforço
em compósitos estruturais. Este trabalho teve como
objetivo a fabricação de laminados reforçados por
fibras longas de juta cardada e sisal como fase de
reforço em uma matriz de poliéster. Para a fabricação
dos laminados compósitos foi projetado e construído
um equipamento que garantiu o controle de espessura, fracão de fibras e acabamento superficial em ambas as faces das placas produzidas. As fibras foram
tratadas em soluções com concentrações de NaOH
variando de 0,5% a 4,0%, por 30 minutos e a temperatura ambiente. As fibras de sisal foram tracionadas
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com uma carga de 0,5kg/g*m de fibra durante o tratamento. Análises de ATR-FTIR
indicaram remoção parcial de hemicelulose e lignina pelo tratamento alcalino.
A DRX indicou que o índice de cristalinidade da celulose aumentou para o sisal
tratado com tracionamento das fibras. As imagens de MEV mostraram que o tratamento foi eficiente na limpeza superficial das fibras, aumento da rugosidade
da fibra e, no caso na juta, na remoção da lignina superficial. A partir dos ensaio
de flexão foi determinado que os tratamentos com solução de 2,0% e 1,0% de
NaOH foram os mais eficientes para a juta e sisal, respectivamente, aumentando
a resistência à flexão e módulo de elasticidade. A
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Doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais

Investigação estrutural e da cinética de absorção
de hidrogênio em ligas a base de TiCr

Ligas à base de TiCr foram sintetizadas e caracterizadas neste trabalho por sua estrutura e propriedades de absorção e dessorção de hidrogênio. As
ligas foram fundidas por fusão a arco e divididas
em dois grupos, no primeiro grupo estudou-se o
efeito de substituir o V pelo Nb, para as composições TiCr1,1V0,9, TiCr1,1V0,45Nb0,45, TiCr1,1V0,2Nb0,8
e TiCr1,1Nb0,9. No segundo grupo estudou-se a
adição de 4% em peso dos compostos intermetálicos ZrMn2, Zr2Fe, Zr7Ni10, Zr7Cu10 co-fundidos na
liga de TiCr1,1V0,9 gerando as seguintes composições TiCr1,1V0,9 + 4% ZrMn2, TiCr1,1V0,9 + 4% Zr2Fe,
TiCr1,1V0,9 + 4% Zr7Ni10 e TiCr1,1V0,9 + 4% Zr7Cu10. A
análise cristalográfica desenvolvida por difração de
raios-X mostrou uma matriz ccc coexistindo com a
fase de laves do tipo C14 a qual oferece ótimas propriedades na absorção de hidrogênio, já que a esto-
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cagem do hidrogênio está relacionada aos parâmetros estruturais das diferentes
ligas. A análise feita por MEV revelou uma fase homogênea ccc predominante
e uma fase de Laves C14 distribuída no contorno dos grãos. A análise conduzida em um equipamento tipo Sievert mostrou que este tipo de microestrutura
oferece vantagens devido ao fato da capacidade de absorção de hidrogênio
não diminuir quando são adicionados os compostos intermetálicos e seu valor
permanece quase constante em torno a 3,55% em peso. Quando o V foi substituído pelo Nb observou-se uma diminuição na capacidade de absorção de
hidrogênio e em contraste a cinética de absorção aumentou. A
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Graduação em Engenharia Naval e Oceânica

Efeito de Moon Pool no comportamento de
embarcações estacionárias em operações offshore

O presente trabalho apresenta uma ideia inovadora de um sistema passivo para reduzir certos
movimentos indesejáveis de plataformas offshore do tipo FPSO (Floating Production, Storage and
Offloading unit). A fim de selecionar a ferramenta
correta para o desenvolvimento desta ideia, foi realizada uma extensa pesquisa sobre OWC (Oscillating Water Column – Colunas de Água Oscilantes),
utilizando o programa WAMIT® (O Estado da Arte
em Análise de Interação com ondas - V6.4). O objetivo principal do trabalho é validar o uso do WAMIT para o estudo de geometrias do tipo OWC e,
consequentemente, usá-la para o desenvolvimento
do sistema proposto. No presente trabalho são apresentados os cálculos computacionais e testes experimentais realizados no LOC para o OWC, FPSO e o
sistema em questão. A
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Mestrado em Engenharia Nuclear

Estudo de parâmetros microestruturais de rochasreservatório para diferentes resoluções utilizando
microtomografia computadorizada 3D

Com a crescente necessidade de entendimento
nos meios porosos em rochas-reservatório, torna-se
primordial seu estudo. Este trabalho tem o objetivo
de investigar a porosidade de rochas-reservatório.
Para tal, foi utilizada a técnica de microtomografia
computadorizada 3D (μCT), que é um ensaio não
destrutivo, com um alto poder de resolução. As
aquisições foram feitas em diferentes resoluções de
imagem (10, 20, 40 e 60 μm) utilizando-se um microtomógrafo de bancada de alta resolução e energia (Skyscan, modelo 1173).
Os resultados demonstram que deve ser feita
uma análise crítica do custo/benefício no que diz
respeito à resolução dos ensaios de μCT e o tempo
de processamento e obtenção dos dados. As diferenças apresentadas em todas as etapas do ensaio
(aquisição, reconstrução, processamento e análise),
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são altamente dependentes das resoluções das imagens. Por exemplo, a resolução de 10 μm apresenta longos períodos de aquisição e reconstrução, além
de um difícil processamento de dados, e em contrapartida, com a resolução de
60 μm perde-se informação quantitativa sobre os poros das rochas-reservatório.
Nesse contexto, conclui-se que a melhor resolução a ser trabalhada sem
a perda de informação é a 20 μm, especialmente quando se tem amostras de
rochas-reservatórios com diâmetros variando entre 25 mm e 38 mm. A
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Doutorado em Engenharia Nuclear

Avaliação de meios geológicos porosos
por técnicas atômicas e nucleares

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma
metodologia para análise do sistema poroso de
poços a partir das técnicas de perfilagem nuclear
e microtomografia computadorizadas por transmissão de raios X. No processo de implementação da
metodologia foram utilizados os perfis geofísicos de
densidade e nêutron para registro das variaçõesporosidade do poço levando a tomada de decisão das
amostras a serem retiradas dos testemunhos para
análise e quantificação da porosidade por microtomografia. Para perfilagem foram utilizadas as ferramentas nucleares TRISONDE e NEUTRON SONDE
que foram corridas em poço aberto e revestido com
velocidades de 4 m/min e 5 m/min respectivamente. As amostras retiradas dos testemunhos foram
aquisitadas pelo scanner Skyscan 1173 com energia
de 90 kV e corrente 88 μA, rotacionando 180˚ com
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passo de 0.50. A fim de aplicar a metodologia desenvolvida foi estudado o
sistema poroso do poço 2-ITAB-1-RJ perfurado na Bacia Calcária de São José
do Itaboraí. Os resultados obtidos por perfilagem permitiram identificar três intervalos de variações de porosidade que foram utilizados para determinar quais
amostras seriam retiradas dos testemunhos para análise por microtomografia. A
partir dos dados obtidos do escaneamento das amostras foi possível quantificar
a porosidade e descrever a forma e conectividade dos poros. A
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Graduação em Engenharia Química

Projeto de estação integrada para tratamento
de vinhaça visando à obtenção simultânea de
fertilizante concentrado e água de reuso

A indústria do álcool é uma das que mais vem
ganhando destaque no atual cenário energético
brasileiro. Acompanhando o acelerado crescimento, aumenta também a quantidade de rejeito proveniente da etapa de destilação do etanol. Esse rejeito
é denominado vinhaça. Para cada litro de álcool
produzido, são gerados 13 litros de vinhaça. Muitas são as tecnologias conhecidas que podem ser
empregadas no tratamento desse efluente. O presente trabalho teve por objetivo exibir uma planta
em escala industrial para tratar vinhaça, utilizando-se somente Processos de Separação por Membrana (PSM). A planta em questão conta com três subunidades: Microfiltração Submersa, Biorreator de
Membrana e Osmose Inversa. Ela é capaz de produzir água de reuso industrial e um concentrado que
pode ser utilizado como fertilizante sobre a própria
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plantação de cana, melhorando a produtividade da terra. No fluxograma do
projeto, será apresentada a memória de cálculo utilizada para o dimensionamento dos principais equipamentos e tubulações da planta, bem como as malhas de controle pertinentes ao processo. A
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Graduação em Engenharia Química

Tratamento de efluentes líquidos na
indústria de celulose e papel

Vários estudos comprovam que os recursos
hídricos se tornarão um fator de competitividade
entre os negócios diante da escassez de água em
vários lugares no mundo. Isso explica a preocupação cada vez maior da indústria de celulose e
papel, pois é responsável pelo consumo de grandes quantidades de água gerando efluentes com
muitos compostos orgânicos e inorgânicos que
contribuem para a poluição ambiental. Para minimizar os impactos das operações industriais sobre
o meio ambiente, as empresas do setor investem
em inovações que visam tratar o efluente para ser
reutilizado ou ser lançado à natureza. Os processos oxidativos avançados (POAs) com o uso de hidrogênio (H2O2), ozônio (O3), luz ultravioleta (UV)
e sais de ferro (H2O2/UV; TiO2/UV; H2O2/TiO2/UV;
ZnO/UV; O3/H2O2 e reagente Fenton), combinados
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com processos biológicos tem sido estudados para o tratamento de efluentes.
O objetivo deste trabalho é avaliar, através de trabalhos publicados, as inovações ocorridas nos processos de tratamento de efluentes líquidos e verificar a
viabilidade das alternativas em relação à aplicação em larga escala, ou seja,
industrial. Entre os POAs analisados, o que teve melhor desempenho foi o
processo com o uso do reagente Fenton com 95% de remoção de DQO (demanda química de oxigênio). A
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Mestrado em Engenharia Química

Produção de etanol a partir da fermentação simultânea
à hidrólise do amido granular de resíduo agroindustrial

No contexto atual de crescentes preocupações
ambientais, a valorização de resíduos agroindustriais e a produção de bioprodutos a partir de fontes
renováveis são temas de grande interesse. No caso
da produção de etanol de fontes amiláceas, os processos convencionais apresentam elevados custos
de produção associados às enzimas empregadas
e à grande demanda energética para a gelatinização do amido a altas temperaturas. Como alternativa, o processo de hidrólise do amido granular
torna desnecessária a gelatinização e reduz o gasto
energético, apresentando vantagens econômicas.
Este trabalho visa investigar o uso de resíduos da
agroindústria do babaçu para produção de extrato
enzimático e obtenção de etanol, através de um
processo de sacarificação simultânea à fermentação (SSF). A produção das enzimas foi realizada por
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fermentação no estado sólido (FES) em torta de babaçu, e foram obtidos 110 g/L
de glicose e uma eficiência de conversão de 87,0 % do amido em glicose, em
um processo híbrido de hidrólise, em 72 h. O processo de SSF com extrato
enzimático converteu 83,0 % do amido da farinha de babaçu em etanol, pela
mesma estratégia. A maior produtividade de etanol obtida foi de 1,90 g/(L.h),
com uma concentração final de 59,2 g/L de etanol. Desta forma, foi demonstrando um excelente potencial do processo de produção de etanol a partir do
amido granular, com um complexo enzimático próprio produzido por FES sobre
a farinha de babaçu. A
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Mestrado em Engenharia Química

Determinação dos coeficientes de atividade em diluição
infinita de hidrocarbonetos em furfural e parâmetros de
Flory em sistemas poliméricos por HS-SPME-GC/FID

O principal objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de uma nova metodologia para determinação de dados de equilíbrio termodinâmico
em misturas líquidas e poliméricas. Três metodologias foram propostas utilizando a Microextração
em Fase Sólida (SPME) para determinação dos coeficientes de atividade em diluição infinita (γ∞) de
sistemas líquidos. Os valores de γ∞ de 9 hidrocarbonetos foram determinados em furfural nas temperaturas de 25, 35 e 45 ˚C. Foram determinados valores
de coeficiente de partição líquid-gás (KLg) em cada
uma das temperaturas estudadas. Nos experimentos
envolvendo as misturas líquidas, foi observada uma
alta taxa de sorção de solvente podendo ocasionar
o inchamento e possível quebramento das fibras
de SPME. Para verificar o possível inchamento, foram conduzidos testes estatísticos antes e depois de
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cada amostragem. Foi proposto ainda uma metodologia para determinar os parâmetros de Flory em polidimetilsiloxano (PDMS) e poliacrilato (PA) utilizando
a SPME. Nesse caso, os mesmos 9 hidrocarbonetos tiveram seus parâmetros de
Flory determinados na faixa de temperatura 25 a 80 ˚C para o PDMS e de 50 a
90 ˚C para o PA. As metodologias foram avaliadas através da comparação dos
dados obtidos com dados da literatura. Todos os resultados foram satisfatórios,
sendo ainda obtidos os valores dos parâmetros de solubilidade de Hildebrandt,
que para o poliacrilato, eram inexistentes na literatura. A
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Doutorado em Engenharia Química

Remoção biológica de nutrientes em sistemas
compactos e estudo da diversidade microbiana
por técnicas de biologia molecular

Esse trabalho esteve associado a diferentes investigações a respeito da remoção biológica de nutrientes em sistemas compactos. Em estudo envolvendo a formação de biofilme em sistemas de leito
móvel, observou-se que a aplicação de um período
de partida heterotrófico favoreceu o enriquecimento do biofilme em nitrificantes. Em pesquisa vinculada à operação de reatores de lodo granular aeróbio, destinados à remoção simultânea de nitrogênio
e fósforo, foi possível controlar a competição entre organismos acumuladores de polifosfato (PAO)
e organismos acumuladores de glicogênio (GAO)
por meio da remoção seletiva de biomassa de diferentes partes do leito de lodo estratificado. Baixas
concentrações de oxigênio dissolvido favoreceram
o desenvolvimento de PAO desnitrificantes, intensificando a remoção anóxica de fosfato acoplada à
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desnitrificação. Estudos adicionais ligados ao efeito da salinidade em sistemas
de lodo nitrificante suspenso e de lodo granular aeróbio também foram realizados. Observou-se que diferentes estratégias de adaptação ao sal ocasionaram
diferentes modificações na comunidade microbiana na cultura nitrificante. No
processo de grânulos aeróbios, completa inativação da remoção biológica de
fosfato e acúmulo excessivo de nitrito foram observados em concentrações de
sal de 33 gNaCl/L. A
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Mestrado em Engenharia Urbana e Ambiental

Evolução da tecnologia móvel celular e o
impacto nos resíduos de eletroeletrônicos

Os produtos da indústria de eletroeletrônicos
possuem alta empregabilidade no dia a dia. No entanto, por terem um ciclo de vida curto impactam
na demanda por recursos naturais não renováveis.
Dentro do universo de equipamentos eletroeletrônicos, os telefones celulares estão entre os mais
complexos e os que empregam maior quantidade
de elementos químicos diferentes. Apesar de pequenos, são vendidos aos milhares, em parte devido
a sua curta vida útil. Esses fatores aliados indicam a
existência de riscos à saúde e ao meio ambiente, o
que faz repensar como destinar corretamente esses
aparelhos no pós-consumo. A proposta do trabalho
é fazer uma análise de como os telefones celulares
impactam no volume e na complexidade dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos, explicar
a razão desse bem essencial ter uma vida útil tão
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curta e expor os motivos que tornam a sua reciclagem absolutamente necessária para continuar o seu desenvolvimento tecnológico, atender a demanda dos
consumidores e reduzir o impacto ambiental da produção ao descarte. A
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Mestrado em Materiais

Desenvolvimento de briquetes autorredutores
com resíduo de fundição e fibra de palmeira

O presente trabalho consiste no aproveitamento
das fibras da palmeira e resíduo de fundição para a
produção de briquetes. A avaliação do potencial de
aproveitamento da fibra da palmeira pode ser uma
alternativa para diminuir o espaço ocupado por estes resíduos no aterro sanitário, e desta forma aumentar a vida útil do mesmo. O briquete produzido
com este resíduo surge também como alternativa
para fornecimento de energia preservando as florestas nativas ou plantadas com espécies exóticas. No
entanto, na geração de energia a partir da biomassa
vegetal, um parâmetro que deve ser controlado é
o teor de umidade uma vez que, quanto menor o
teor de umidade maior será a produção de calor por
unidade de massa, sendo que a presença de água
representa poder calorífico negativo, pois parte da
energia liberada é gasta na vaporização da água e
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se o teor de umidade for muito variável, poderá dificultar o processo de combustão, havendo necessidade de constantes ajustes no sistema. Desta forma, o
objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de umidade das fibras provenientes da
palmeira, bem como a composição (EDS – Espectroscopia de Energia Dispersiva) das mesmas e o teor de cinzas e lignina, para posteriormente utilizá-la para
a produção de briquete. O resíduo de fundição apresentou características necessárias, para a mistura com a fibra. O percentual de carbono na fibra permite
a aglomeração da mesma a o resíduo na tentativa de formação de briquete. O
teor de umidade das fibras de 18,3%, a qual permitirá a aglomeração. A
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Médio-Técnico em Mecânica

Inspeção de ensaios com líquido penetrante vermelho
removível por água – experiência no campo laborativo

Este trabalho surgiu da necessidade de se
aliar o conhecimento teórico com a prática, do
Curso Técnico de Mecânica, proporcionando
aos alunos participantes uma experiência alternativa daquela estipulada nos padrões e normas
vigentes: PETROBRAS N 1592 de 2011 e ABNT
NBR NM de 2012.
Justificativa
As experiências realizadas em laboratórios,
seguem padrões estipulados em normas técnicas
(PETROBRAS N 1592 de 2011 e ABNT NBR NM
de 2012), contudo, o campo laborativo industrial
traz resultados que se diferem dos padrões supracitados. Destarte, faz-se necessário experiências
cujos resultados diferem dos encontrados em laboratório, para aproximar o alunado da realidade
do campo industrial. A
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Médio-Técnico em Mecatrônica

Esteira separadora de grãos

Num ambiente industrial moderno, a automatização já é realizada em larga escala. Podemos encontrar
nas linhas de produção diversos robôs e máquinas,
cujo funcionamento é autônomo, destinados ao transporte e a produção. A utilização desses equipamentos
nas linhas de produção substitui a mão de obra humana em operações repetitivas ou perigosas, além de
ocasionar uma maior agilidade e produtividade. Um
exemplo da aplicação dessa tecnologia é encontrado
nas agroindústrias, onde é necessário um meio para o
transporte e seleção de matéria-prima.
Justificativa
O projeto a ser criado a partir desse tutorial é uma
esteira separadora de grãos, e tem como finalidade
mostrar como os conhecimentos de mecatrônica podem ser aplicado num projeto prático, que englobe boa
parte dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.
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Descrição
O projeto descrito ao longo desse tutorial é uma esteira separadora de grãos,
que é onectado ao arduino e ligado ao computador. Sua composição é: esteira
principal com alimentador e separador, duas esteiras secundárias para o transporte
dos grãos já separados e duas balanças com prato giratório. Esse equipamento funciona da seguinte forma: os grãos misturados são acrescentados no alimentador e
caem na esteira principal, devido à vibração causada por um motor com um peso
desbalanceado, sendo então conduzidos ao separador. No separador, os grãos pequenos passam por fendas cuja largura é pouco maior que eles e vão para uma
esteira, enquanto que os grandes são conduzidos à outra esteira. O separador também possui um sistema de vibração responsável por fazer com que os grãos sejam
capazes de cair nas esteiras, caso contrário, eles permaneceriam no separador.
Os grãos, já devidamente separados em cada esteira, são então conduzidos
às balanças, onde há um sensor de peso, cuja resposta é monitorada pelo arduino. Quando o peso dos grãos acumulados no pote de pesagem atinge um valor
limite, definido pelo usuário no programa de controle, o arduino faz com que as
esteiras parem de se mover e liga o motor do prato giratório, disponibilizando um
pote para receber grãos. Os grãos são despejados e então as esteiras são religadas.
O funcionamento da esteira é controlado por um programa que foi desenvolvido. Esse programa possui toda a lógica necessária para que o arduino leia
os sinais dos sensores presentes na esteira e atue no funcionamento dos motores, fazendo com que cada componente seja acionado no momento exato,
proporcionando assim uma relação perfeita do arduino com o equipamento. O
controle da esteira é realizado de forma automática, onde o arduino responde
automaticamente aos dados recebidos. A
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Médio-Técnico em Mecatrônica

Multitron (plataforma robótica didática multiuso)

A implementação da tecnologia como auxílio
na educação é um assunto bem falado hoje no Brasil. Em países da Europa e nos Estados Unidos esse
assunto já foi superado, pois a maioria das pessoas
tem acesso à tecnologia, como computadores e internet em casa e na escola. Por outro lado, a realidade brasileira aponta para o uso intenso de soluções
livres, abrindo assim um campo bem grande para
disseminação de tecnologia de baixo custo. Nosso projeto tem como foco principal mostrar que é
possível utilizar materiais comuns em nosso dia-a-dia e transformá-lo em um equipamento de baixo custo para auxiliar no aprendizado de matérias
como robótica, eletrônica, programação e mecânica. Pensando assim, desenvolvi uma plataforma
multiuso que na verdade trata-se de um pequeno
equipamento mecânico capaz de se deslocar sobre
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diversos tipos de pisos, podendo ser acoplado a ele vários dispositivos tecnológicos que venham a proporcionar diversas experiências acadêmicas. O resultado apresentado foi um projeto de grande resistência mecânica e baixo custo,
tornando-se assim acessível a maioria dos estudantes, além de despertar grande
interesse durante as aulas, que foram ministradas com a utilização do protótipo.
O projeto foi construído com materiais reutilizados, tornando-se mais barato
que os kits convencionais.
Durante os testes e pesquisas, foi constatado um fato interessante: a sua
durabilidade, apesar das várias tarefas a ele implementadas. A
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Mestrado em Projeto de Estruturas

Análise de pórticos de concreto armado em condições
sísmicas considerando o modelo de Mander

Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento do Programa CAPIBA-MK. Construído no Microsoft Excel usando a linguagem VBA – Visual Basic
for Applications, tem por finalidade a elaboração
de diagramas momento-curvatura de seções retangulares em concreto armado submetidas à flexão
composta reta considerando a não linearidade física dos materiais. O programa permite ainda a consideração dos efeitos do confinamento do concreto
provocados pela armadura transversal baseando-se
na modelo de Mander. São apresentadas as bases
para formulação da ferramenta, bem como um
tutorial para auxílio na utilização do programa. O
texto apresenta também uma aplicação das curvas
momento-curvatura para avaliação de estruturas
sismo-resistentes. A
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Tecnólogo em Sistemas Elétricos

Segurança e conectividade em redes de
computadores com tecnologia Power Line

Esta pesquisa propõe o estudo de uma tecnologia capaz de transmitir junto ao meio passante
da energia elétrica dados em alta velocidade com
segurança e estabilidade denominada Power Line
Communications (PLC). Serão apresentadas suas
funcionalidades e possíveis aplicabilidades diante
de um quadro de falta de infraestrutura para empresas e usuários residenciais em comparação com
a rede wireless. A tecnologia PLC apresenta-se nos
dias atuais como forte ponto de estudo e ampla expectativa de conectividade de rede de altas transmissões de dados para ambientes indoor. Quanto à
questão outdoor, ainda trata-se como uma tecnologia em fase de estudo para posterior homologação
de padrões com muitas interferências. No entanto,
para a questão de rede local é demonstrado através de testes sua competência em relação à rede
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 ireless. A utilização de uma infraestrutura já existente definida como “sem
w
novos fios”, aliada às questões de segurança, além das altas taxas devido à tecnologia atual para transmissão de dados é o que torna a proposta deste estudo
atraente. Para melhor entendimento da tecnologia estudada serão apresentadas
inicialmente questões que orbitam a rede de dados e posteriormente a tecnologia da rede PLC. Para evidenciar e definir a viabilidade técnica desta tecnologia
que após o estudo de transmissão do sinal modulado através do PLC, são apresentados resultados de testes em ambientes diferentes e os respectivos comportamentos entre cada ambiente. Nos testes foram considerados transmissão da
rede wireless e da rede PLC. Entre outras propostas esta pesquisa também tenta
identificar a pouca aplicação no mercado local desta tecnologia. A
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Mestrado em Tecnologia

Computação em malha no estudo de
problemas industriais de mix de produtos
e sequenciamento da produção

Determinação de mix de produtos e sequenciamento da produção são problemas industriais com
alta complexidade computacional. Malhas computacionais são infraestruturas que disponibilizam
recursos para o processamento, armazenamento e
análise de dados para auxiliar pesquisas em diversas áreas do conhecimento. Este trabalho apresenta um estudo dobre a utilização de malhas computacionais para a execução de experimentos de
determinação de mix de produtos de uma empresa
fabricante de polipropileno bi-orientados (BOPP)
e problemas de sequenciamento de produção em
job-shop encontrados na literatura. A empresa estudada tem um portfólio de mais de 200 produtos
fabricados em três plantas com duas linhas de produção cada uma. Essas plantas estão localizadas
em dois países distintos e a produção é vendida
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para a indústria de embalagens desses dois países e mercado de exportação.
O problema de programação inteira mista (MIP) tem em torno de 2.500 variáveis e 3.600 restrições, além de uma componente estocástica em função de
resíduos ao longo do processo produtivo. Os 80 problemas de sequenciamento estudados neste trabalho foram propostos há cerca de 20 anos e alguns deles continuam sem solução ótima conhecida. O uso da infraestrutura de grid
possibilitou o desenvolvimento de ferramentas que trouxeram um aumento na
margem de contribuição e liberação da capacidade produtiva para a empresa
estudada e resultados de sequenciamento que se aproximam dos melhores
resultados conhecidos. A
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Doutorado em Tecnol. de Proc. Químicos e Bioquímicos

Escoamento de óleos pesados: com ênfase em
dispersões poliméricas e caracterização reológica

Nas últimas décadas as descobertas de reservatórios de óleos pesados e extrapesados têm motivado inúmeras pesquisas no sentido de promover
o aumento da produção desses óleos. Segundo a
SCHLUMBERGER (2011) existem cerca de 16 bilhões de barris de óleos pesados e extrapesados no
Brasil. Um dos grandes desafios é a dificuldade no
escoamento desde os campos de produção até o
seu processamento. O presente trabalho teve por
objetivo desenvolver um biodispersor a partir de
fonte renovável, de baixo custo, que auxiliasse no
escoamento de óleos pesados de 27˚API, 17˚API,
13˚API e 11˚API (P1, P2, P3 e P4), respectivamente,
proveniente de bacias de de petróleo brasileiras. De
forma a realizar um estudo comparativo das amostras dos óleos e de 40 dispersões preparadas com
diferentes tipos de aditivos: biopolímeros, polióis e
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comerciais, foram caracterizadas por análise térmica utilizando as técnicas de
TG/DTG, DTA e DSC. O óleo P2 foi o que apresentou maior estabilidade térmica. Por análise de espectrometria de raios X (EDXRF) identificou-se elevado
teor de SO3 para todas as amostras de óleos. A caracterização dos óleos e das
dispersões por Reologia em regime permanente, nas temperaturas de 10, 25,
40, 50 e 60˚C, mostrou que dois biodispersores desenvolvidos neste trabalho
como: F4000 e E4000, foram os mais eficientes para serem utilizados no escoamento de óleo P2 visto a redução da viscosidade em 98% para ambos. Na
simulação realizada na unidade piloto para teste de escoamento de óleos, a
dispersão P2E4000 exerceu um aumento significativo na eficiência de bombeamento para o óleo P2 em 94% se comparado com o óleo P2 puro, resultados
extremamente promissores. Cabe ressaltar que neste trabalho foi desenvolvido
e produzido um biodispersor, ou seja, um produto verde, biodegradável a partir
de fonte renovável de baixíssimo custo com propriedades únicas para auxiliar
no escoamento de petróleo pesado e extrapesado, podendo substituir os atuais produtos comerciais importados de alto custo. Este trabalho tem inovação
tecnológica e caráter inédito, trazendo para a indústria de petróleo do Brasil
uma alternativa para aumentar os lucros, aumento na geração de empregos e
um combustível mais barato e ainda minimizando os impactos ambientais. A

200

Graduação em Tecnologia em Construção Naval

Processamento e caracterização mecânica de
compósito de matriz polimérica reforçado com
fibras sintéticas utilizados na construção de
embarcações de pequeno e médio porte
Com o avanço tecnológico, surge a necessidade
de materiais de alto desempenho, com características distintas dos materiais convencionais. Dentro
desse contexto surge a ideia de material compósito,
resultado da combinação de dois ou mais materiais
distintos em suas propriedades físicas, criando assim uma nova classe de materiais de engenharia.
Este trabalho busca fazer uma referência sobre a
aplicação de materiais compósitos na fabricação de
cascos para embarcações de pequeno e médio porte, com foco na utilização de compósito de matriz
polimérica reforçado com fibra de carbono.
Inicialmente são apresentadas, de forma breve, as principais características e propriedades dos
grupos de materiais de engenharia para um entendimento mais claro sobre a definição de materiais
compósitos. No desenvolvimento deste trabalho,
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são enunciadas as características e propriedades dos materiais compósitos e as
vantagens e desvantagens que cercam esse tipo de material.
Contudo, o trabalho é focado na utilização de compósito de matriz polimérica reforçado com fibra de carbono na construção de cascos por serem materiais considerados de alto desempenho devido a seus altos módulos mecânicos,
utilizados largamente na indústria aeroespacial.
Esses materiais são testados em ensaios mecânicos e analisados, com o propósito de afirmar suas características mecânicas otimizadas. A
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Graduação em Tecnologia em Polímeros

Compatibilização in situ de blendas poliméricas a
base de poliamida 6 e SEBS através da incorporação
de SEBS funcionalizado com anidrido maléico

As misturas poliméricas apresentam uma grande variedade de aplicações industriais devido à capacidade de combinarem as propriedades intrínsecas de cada componente. Entretanto, em razão
das grandes diferenças estruturais, de viscosidade
e polaridade entre a maioria dos polímeros raramente o sinergismo de propriedades é alcançado,
sendo necessária a adição de um terceiro componente à mistura. Este estudo propôs-se a compatibilizar a Poliamida 6 (PA6) com o copolímero estireno-butileno/etileno-estireno (SEBS) através do
uso do SEBS funcionalizado com anidrido maleico
(SEBS-g-MA). As misturas PA6/SEBS foram obtidas
através de um misturador interno. As propriedades
reológicas das blendas foram avaliadas através de
um reômetro oscilatório com geometria de placas
paralelas e a morfologia foi investigada por Micros-
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copia Eletrônica de Varredura (MEV). As propriedades de módulo (E), alongamento (ε r) e tensão de ruptura (σr) foram obtidas através de ensaio de tração.
A resistência à óleos das blendas foram obtidas por ensaio de inchamento
em óleo a 80˚C por 72 horas. As blendas foram caracterizadas pelas técnicas
de calorimetria diferencial de varredura (DSC) e análise dinâmico-mecânica
(DMA). A adição do compatibilizante aumentou as propriedades reológicas e
alterou a morfologia das blendas, devido a maior interação interfacial alcançada. A compatibilização aumentou as propriedades de E e σr, e a ε r aumentou
em 500%. Verificou-se uma redução na Tm da PA6, um aumento da Tg da PA6
e a presença de uma terceira fase, devido a formação do par PA6-SEBS. Os
resultados apresentados mostraram que a compatibilização da PA6 com SEBS
foi alcançada utilizando SEBS-g-MA. A
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Médio-Técnico em Telecomunicações

Interfone para deficiente afonico e auditivo

Este projeto nasceu a partir da ideia de um aluno da instituição que por morar nos fundos de
um terreno em sua residência, tinha dificuldade
de comunicação com o mundo externo. Muitas
vezes quando ia atender um chamado da campainha já era tarde demais e o visitante já tinha
ido emborra.
Justificativa
O nosso projeto é para que uma pessoa sem
ou com deficiência consiga atender uma chamada no seu portão e quem está de fora do domicilio saiba se o morador está ou não em casa. O
projeto foi adaptado para que deficientes afônicos e auditivos pudessem identificar a chegada
de pessoas a partir de um aparelho eletrônico
que chamamos de interfone para deficiente afônico e auditivo.
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Descrição
O projeto é um circuito eletrônico que transmite a partir do acionamento
de um comando elétrico um sinal de radiofrequência (OEM) emitida por um
TX pelo ar. O sinal é captado por um RX que o envia para um vibracall, um
buzzer e para Led’s sinalizadores. Os led´s são utilizados para reconhecimento
da presença ou ausência de pessoas na casa. O Buzzer é para que pessoas sem
deficiência auditiva atendam o chamado e o vibracall é acoplado junto ao deficiente visual por meio de braçadeira para atendimento da chamada. Estamos
estudando a possibilidade de utilizar o receptor em invólucros menores para
que seja colocado em cinturas, braços, bolso,...
Elaboramos uma maquete com o objetivo de demonstrar o funcionamento
do circuito. A
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Mestrado em Geografia

O planejamento turístico a partir da avaliação do
potencial do município de São João da Barra (RJ)

O município de São João da Barra, localizado
na mesorregião do norte-fluminense do Estado do
Rio de Janeiro, por possuir uma vasta riqueza natural, sobretudo de praias, é um local muito procurado pelo turismo, principalmente no verão, período mais propício à balneabilidade, também atrai
uma grande demanda de turistas através de diversos
eventos organizados pela prefeitura, como carnaval,
acarretando como consequência o desenvolvimento do turismo de massa. Além disso, o município
foi escolhido para hospedar o Complexo Logístico e
Industrial Portuário do Açu (CLIPA), maior empreendimento portoindústria da América Latina, e um dos
três maiores complexos portuários do mundo, que
está em fase de implantação. Diante deste cenário,
considerando a necessidade de buscar uma alternativa ao turismo de massa, bem como, proteger este
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destino turístico dos impactos provocados pelo mesmo e pelo complexo portuário, a pesquisa teve por objetivo identificar o potencial turístico do município
de São João da Barra, com enfoque ao desenvolvimento do turismo alternativo
a fim de oferecer subsídios para o planejamento turístico sustentável do local.
O trabalho se baseou na metodologia proposta por Braga (2007) referente às
etapas do processo de planejamento turístico, que se constituíram em quatro
etapas: definição do objeto de estudo e missão do planejamento; inventário
da situação atual, diagnóstico, e diretrizes de ação. As análises revelaram, através da pesquisa bibliográfica e empírica área de estudo, os principais impactos
socioambientais que ocorrem em São João da Barra, provocados não só pelo
turismo, como também pela implantação do complexo portuário e por outras
fontes; também foi possível obter a percepção da comunidade acerca de como
a atividade turística se desenvolve no local, permitindo a elaboração de diretrizes no contexto da gestão participativa. Além disso, o estudo revelou o grande
potencial turístico de modalidades alternativas ao turismo de massa, como o
turismo científico, educacional, histórico-cultural e esportivo, através da elaboração do inventário da oferta local e do mapa de localização dos atrativos. A
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Graduação em Geologia

Estudo preliminar da bacia do rio São Pedro, afluente
do rio Guandu em Engenheiro Pedreira – RJ, com
enfoque no amortecimento de ondas de cheia,
geração de energia e abastecimento de água
A cidade de Japeri localizada no estado do
Rio de Janeiro sofre há anos com o abastecimento
de água precário da região. Entretanto a região
possui uma fonte de água de boa qualidade que
abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro
desde o século XVIII.
O presente trabalho apresenta um estudo preliminar que consiste em verificar a disponibilidade
de água do Rio São Pedro, aproveitando o potencial de geração da bacia sem diminuir a sua capacidade de abastecimento.
Para este propósito o trabalho expõe sucintamente as características históricas e geológicas,
bem como características de clima, vegetação e
geomorfologia da bacia do Rio São Pedro.
A proposta contida neste trabalho consiste na
construção de uma barragem de amortecimento

Universidade Federal
Rural do Rio de
Janeiro – UFRRJ
Autoria: Francisco
Heelton Alves Sousa
Orientador:
Euzébio José Gil

209

III Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ • 2013

de ondas de cheia com o intuito de geração de energia através de uma PCH,
aproveitando a queda natural do relevo, minimizando o custo total envolvido no projeto.
Neste sentido o presente trabalho tem como meta auxiliar trabalhos posteriores aplicados a bacias que apresentem características aqui apresentadas
através de cálculos sucintos. A
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Graduação em Meteorologia

Validação do modelo de previsão atmosférica R AMS
para a região do reservatório de Ilha Solteira (SP)

Este trabalho consiste na verificação da simulação numérica do modelo atmosférico RAMS (Regional Atmospheric Modeling System) realizada sobre
a região do reservatório de Ilha Solteira, localizado
no noroeste do estado de São Paulo e pertencente
à hidrovia Tietê-Paraná. A utilização da simulação
numérica sobre a região do reservatório foi motivada pela importância da navegação na hidrovia Tietê-Paraná, pela carência de informações para apoio
à navegação e devido à ocorrência de acidentes na
hidrovia. O modelo RAMS foi adaptado para a região de Ilha Solteira (SP) com 1 grade principal e 3
grades aninhadas e inicializado com as Reanálises I
do NCEP/NCAR (National Centers for Environmental
Prediction / National Center for Atmospheric Research). Para a verificação dos resultados, foram utilizados dados de três estações meteorológicas automá-
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ticas do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), localizadas próximas ao
reservatório de Ilha Solteira. Foram calculados índices estatísticos, como a correlação linear de Pearson entre observações e simulações, o erro médio e o erro
médio quadrático com e sem skill (PIELKE, 2002), para avaliar o desempenho
do modelo RAMS sobre a região do reservatório. Técnicas de filtragem também
foram aplicadas na comparação entre os dados de vento modelados pelo RAMS
e observados nas estações, com a finalidade de separar informações em escalas
temporais ou espaciais selecionadas que se encontram superpostas. As simulações numéricas realizadas para os quatro meses representativos das estações do
ano (janeiro – verão, abril – outono, julho – inverno, outubro – primavera) apresentaram resultados satisfatórios em relação à temperatura e à umidade relativa,
com valores de correlação próximos a 1. Já para os dados de vento, o modelo
RAMS em algumas ocasiões subestima ou superestima a intensidade do vento,
porém consegue prever no tempo correto a mudança da direção do vento.
A comparação entre os dados de vento simulados e observados apresentou
valores baixos da raiz quadrada do erro médio quadrático (RMSE), indicando
pequena discrepância entre os resultados do modelo e os dados registrados nas
três estações meteorológicas do INMET. A
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Mestrado em Meteorologia

Modelagem da distribuição da irradiância
solar sobre topografia complexa

A presente dissertação implementa e otimiza três
modelos físicos parametrizados que predizem as
componentes minuto a minuto da irradiância solar
de onda curta (direta, difusa e global) incidentes em
superfícies horizontais para condições de céu claro
numa estação localizada na Região Metropolitana
de Rio de Janeiro (RMRJ), Brazil (MARJ) (22˚51’27” S,
43˚13’58” W). Para otimizar os modelos de irradiância solar foi implementado o método de minimização multidimensional de Força Bruta que minimiza
as diferenças entre os dados de irradiância medidos e simulados (global, direta e difusa), expressa
por diferentes funções custo. Como resultado deste
processo foi obtido um conjunto de valores eficazes
dos parâmetros radiativos dos aerossois e da superfície, para diferentes períodos sazonais. Além disso,
foi analisada a possibilidade de se utilizar os mé-
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todos de optimização para recuperar um conjunto de valores eficazes diários
e horários dos parâmetros associados à turbidez, espalhamento atmosférico e
radiativos da superfície. A análise estatística permitiu mostrar a significância da
variação sazonal e diárida dos parâmetros, o que implica a inadequação de
assumir-se valores constantes aos parâmetros radiativos atmosféricos quando
eles são usados como entradas de modelos de irradiância solar. Finalmente, os
modelos calibrados das componentes da irradiância solar em superfícies horizontais foram aplicados na produção de um modelo de distribuição radiativo
sobre topografia complexa, representada por um modelo de elevação digital. A
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• Cesar Vianna Moreira
• Eliane Hasselmann Camardella Schiavo
• Elio Ricardo Moraes Pacheco

n

• Flavio Nunes de Barros
• Francisco Antonio Viana de Carvalho
• Francisco Jadson Miranda Viana
• Gisele Maria Ribeiro Vieira
• Glaucia Menezes Salvador Valle

e

• Helio Cesar de Azevedo Santos
• James Hall
• João Alberto Antunes Ribeiro
• João Jorge de Alencar Maia

l

• Jorge Mendes Vieira de Carvalho
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• José Eduardo Ramalho Ortigão
• Júlio Cézar Arruda de Carvalho
• Leonardo Duarte Batista da Silva
• Luciano da Silveira Pereira
• Luiz de Araujo Bicalho
• Marcia Antonio da Silva
• Maria Alice Ibañez Duarte
• Mario Augusto Pitangueira Borges
• Orlando Luiz Orlandi
• Osvaldo Ribeiro da Cruz Filho
• Paulo Cesar de Araujo Santos
• Pedro Pascoal Sava
• Quintino Manoel do Carmo
• Ramiro Ramos do Nascimento
• Renato da Silva Castro
• Robson Santos Barradas
• Romulo Justino
• Rosa Maria Rodriguez Nielsen
• Sergio Agostinho Cenci
• Sérgio Leonardo Fernandes
• Steinem Cury de Souza
• Waldemar Pires Ribeiro
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Composição do Plenário – 2013

r

Entidades de classe de nível
superior com representação
no plenário do CREA-RJ

• ABEA – Associação Brasileira de Engenheiras e Ar-

Civis
• ABPE – Associação Brasileira de Pontes e Estruturas

á

quitetas
• ABENC-RJ – Associação Brasileira de Engenheiros

• ADAE – Associação Duquecaxiense de Arquitetos

de Nova Friburgo
• AEARJ – Associação dos Engenheiros Agrônomos

n

e Engenheiros
• AEANF – Associação de Engenheiros e Arquitetos

do Estado do Rio de Janeiro
• AEEFL – Associação dos Engenheiros da Estrada de

• AEVR – Associação de Engenheiros de Volta Redonda

e

Ferro Leopoldina
• AENFER – Associação de Engenheiros Ferroviários
• AFEA – Associação Fluminense de Engenheiros e

l

Arquitetos
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• ANFEA – Associação Norte Fluminense de Engenheiros e Arquitetos
• APEA – Associação Petropolitana de Engenheiros
e Arquitetos
• APEFERJ – Associação Profissional dos Engenheiros Florestais do Estado do Rio de Janeiro
• APG-RJ – Associação Profissional dos Geólogos
do Estado do Rio de Janeiro
• ASAERLA – Associação de Arquitetos e Engenheiros da Região dos Lagos
• ASSEAR – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Angra dos Reis
• CE – Clube de Engenharia
• IEL – Instituto de Engenharia Legal
• SBMET-RJ – Sociedade Brasileira de Meteorologia
• SEAERJ – Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos
do Estado do Rio de Janeiro
• SENGE-RJ – Sindicato dos Engenheiros no Estado
do Rio de Janeiro
• SENGE-VR – Sindicato dos Engenheiros de Volta
Redonda
• SOBES-RIO – Sociedade de Engenharia de Segurança do Estado do Rio de Janeiro
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Entidades de Classe de Profissionais Técnicos de Nível Médio
• ATEL-RJ – Associação dos Técnicos Industriais no
• SINTEC-RJ – Sindicato dos Profissionais Técnicos
de Nível Médio do Estado do Rio de Janeiro

r

Estado do Rio de Janeiro

l

e

n

á
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Instituições de ensino
representadas no CREA-RJ

• CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica

Marques
• FISS – Faculdades Integradas Silva e Souza

á

Celso Suckow da Fonseca
• FESM – Fundação Técnico-Educacional Souza

• IME – Instituto Militar de Engenharia
de Janeiro (Centro Técnico Científico)
• UCP – Universidade Católica de Petrópolis (Escola
de Engenharia)

n

• PUC-RJ – Pontifícia Universidade Católica do Rio

• UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
• UFF – Universidade Federal Fluminense
• UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro

e

• UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro

• UGB – Centro Universitário Geraldo di Biase –

l

Ferp (Unidade de Nova Iguaçu)
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• UGF – Universidade Gama Filho
• UNIFOA – Centro Universitario de Volta Redonda
Fundação Oswaldo Aranha
• UNISUAM – Centro Universitário Augusto Motta
• USU – Universidade Santa Úrsula
• UVA – Universidade Veiga de Almeida
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Ficha técnica

Assessoria de Marketing e Comunicação ASMC
Assessor Chefe: Chico Junior
Assessor Coordenador do Centro de Mídia Eletrônica: Nato Kandhall
Assessora e Coordenadora do Prêmio Oscar
Niemeyer: Dolores Bahia
Equipe de Produção: Bruno Ferraz, Bruno Leonardo Lima, Conceição Taborda, Coryntho Baldez,
Felipe Maciel, Gustavo Leoni, Joceli Frias, Luciana
Soares, Marcela Alves, Renata Idalgo, Renata Neves,
Uallace Lima, Vera Monteiro e Viviane Maia
Estagiários: Cristiane Viamonte, Jonas Feitosa , Luis
Eduardo Nery e William Assis
novembro/2013
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O texto desse livro foi composto na tipologia Optima, em corpo 9/13. Para títulos e destaques, foi utilizada a tipografia Humanst521 BT. A impressão se deu sobre papel off-white 80g/m2.

