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Este E-book das obras laureadas pelo VIII Prêmio Crea-RJ 
Trabalhos Científ icos e Tecnológicos é a consolidação do esforço 
coletivo promovido pelo Conselho e pelas instituições de ensino 
participantes para revelar o que de melhor foi realizado no 
âmbito de suas monografias, dissertações e teses de conclusão 
de curso de 2018.
 
O empenho de cada departamento e seus professores foi decisivo 
para a seleção dos trabalhos de diversas instituições de ensino 
de todo o estado do Rio de Janeiro. A certeza dos docentes na 
capacidade de seus alunos e no potencial científ ico e tecnológico 
de cada trabalho faz desse VIII Prêmio Crea-RJ de Trabalhos 
Científ icos e Tecnológicos mais um passo na aproximação dos 
profissionais do futuro com o seu Conselho e com a sociedade. 
 
Em um momento em que encaramos o aumento das dif iculdades 
para o desenvolvimento de pesquisas científ icas e inovações 
tecnológicas, o Crea-RJ mantém firme sua posição de que o 
fomento e crescimento da área tecnológica são fundamentais 
para o desenvolvimento socioeconômico e o crescimento de 
nossa nação.

Agradecemos o comprometimento de todos os setores envolvidos, 
dos conselheiros aos professores, coordenadores de cursos e os 



reitores das instituições, que apoiaram integralmente todo o 
processo de seleção, envio de documentos e divulgação. 
 
Valorizar o ensino, a pesquisa e as ciências ligadas à área 
tecnológica vai além de prestigiar os avanços alcançados por 
seus atores. É um posicionamento aberto e claro a favor de 
estreitarmos nossa relação com a vida acadêmica, pois estarmos 
próximos daqueles que estão comprometidos com a construção 
de um futuro mais justo é o maior prêmio que o Conselho pode 
conquistar.

   
 
 
 
 
 

Eng. Eletricista e de Segurança do Trabalho Luiz Antonio Cosenza 
   Presidente do Crea-RJ
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Ao longo das últimas três décadas 
inúmeros pesquisadores têm relatado 
um aumento significativo de sistemas 
estruturais esbeltos, flexíveis e com baixo 
amortecimento estrutural inerente.

Consequentemente, estas estruturas estão 
sujeitas a vibrações excessivas induzidas 
por atividades humanas, podendo causar 
grande desconforto aos seus usuários. 
Portanto, este trabalho de pesquisa investiga, 
experimentalmente, a influência da flexibilidade 
do sistema estrutural durante prática de 
atividades rítmicas (saltos); e, bem como, o 
efeito do ser humano sobre a estrutura.

Para tal, os ensaios experimentais foram 
realizados sobre dois tipos de estruturas em 
laboratório: piso rígido e piso flexível. Além 
disso, foram avaliados três métodos distintos 
para obtenção dos sinais experimentais dos 
saltos humanos rítmicos, nomeadamente, 
através de uma plataforma de força, 
acelerômetro acoplado ao corpo e palmilhas 
instrumentadas dentro do calçado. 

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - UERJ

Autoria: Cássio 
Marques Rodrigues 
Gaspar

Orientação: José 
Guilherme Santos da 
Silva

Avaliação:  Rodrigo Bird 
Burgos, Maria Fernanda 
Figueiredo de Oliveira, 
Carlos Magluta

Doutorado em Engenharia Civil 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA INTERAÇÃO HUMANA 
SOBRE PISOS DE EDIFICAÇÕES SUBMETIDOS 
A ATIVIDADES HUMANAS RÍTMICAS
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Cabe ressaltar, também, que a avaliação do efeito da interação ser 
humano-estrutura foi realizada considerando tanto o efeito de uma 
pessoa passiva (parada - em pé/joelhos fletidos), assim como em 
atividade (pulando) sobre o piso flexível.

Deste modo, os resultados obtidos com base no desenvolvimento 
deste trabalho de pesquisa apresentam alternativas eficientes e 
concretas, de maneira que o engenheiro projetista possa vir a avaliar, 
de forma mais racional, o comportamento estrutural dinâmico de pisos 
de edificações submetidos às ações humanas rítmicas em relação ao 
conforto humano e, ainda, no que diz respeito à questão econômica.

Palavras-chave: Interação ser humano-estrutura; Vibrações excessivas; 
Conforto de humano; Pisos de edificações.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/491795382a824f5a274b
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UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO NORTE 
FLUMINENSE - UENF 

Autoria: Afonso Rangel 
Garcez de Azevedo

Orientação: Jonas 
Alexandre

Avaliação: Gustavo de 
Castro Xavier

As placas cimentícias são estruturas 
finas (entre 6 a 40 mm) que tem na sua 
composição uma argamassa que pode ou não 
ser reforçada, sejam com pequenas barras e 
fios de aço, ou outro material. A indústria 
de papel e celulose, que está em constante 
crescimento, sendo responsável pela geração 
de uma grande quantidade de resíduos em 
suas etapas de produção que, geralmente, 
se dispõem em Estações de Tratamento de 
Efluentes para um posterior destino, como 
aterros sanitários, o que acaba onerando os 
custos finais do produto.

Assim o objetivo deste trabalho foi 
o desenvolvimento de placa cimentícia 
com estrutura de reforço que utiliza uma 
metodologia inovadora de beneficiamento 
e incorporação do resíduo proveniente da 
indústria de papel e celulose, atendendo o 
produto final as especificações normativas 
brasileiras e melhorando os padrões comerciais 
dos modelos já existentes. Para tanto foi 
elaborado um programa experimental que 

DESENVOLVIMENTO DE PLACAS CIMENTÍCIAS 
REFORÇADAS COM INCORPORAÇÃO DO LODO 
PRIMÁRIO DA INDÚSTRIA DE PAPEL DE CELULOSE

Doutorado em Engenharia Civil
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Palavras-chave: Beneficiamento, incorporação, papel, placa cimentícia.

visou à caracterização dos materiais utilizados, desenvolvimento de uma 
metodologia de beneficiamento do resíduo utilizado, desenvolvimento do 
traço (ensaios de argamassa simples no estado fresco e endurecido, 
escolha do material de reforço e aditivos incorporadores de ar), definição 
e execução do processo de produção das placas (PRF, PTIAF e PTIF) 
e os respectivos ensaios de aceitação do produto final (resistência 
mecânica, tolerância geométrica, absorção de água, densidade aparente, 
permeabilidade, resistência ao fogo, variação dimensional e durabilidade).

Os resultados indicaram que o uso do resíduo na forma solubilizado em 
água (7,5% em solução de água), passando por peneiramento, denominado 
de líquido fino (PTIF), obteve os melhores resultados de conformação da 
placa, adotando o reforço com telas de plástico, atendendo aos critérios 
da norma brasileira. O uso de incorporadores de ar em combinação com 
o resíduo não apresentou resultados satisfatórios, principalmente quanto 
a resistência e durabilidade.

Assim pode-se concluir que a metodologia adotada para incorporação 
e beneficiamento do resíduo da indústria de papel e celulose, em seu 
estado fino, com reforço de tela de plástico tem viabilidade no uso e 
produção de placas cimentícias para utilização na construção civil.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/490984101e0acb29018b
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UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO - UFRJ 

Autoria: Osvaldo Moura 
Rezende

Orientação: Marcelo 
Gomes Miguez

Avaliação: Ana Lúcia 
Nogueira de Paiva 
Britto, Nilo de Oliveira 
Nascimento, Paulo 
Canedo de Magalhães, 
Emilio Lèbre La Rovere

O problema das enchentes urbanas 
ainda é, em muitos casos, tratado como 
uma consequência direta do excesso de 
chuva, sem considerar o funcionamento 
da bacia hidrográfica como um sistema 
interdependente e sem considerar as suas 
interfaces com o próprio desenvolvimento da 
ocupação do território.

A abordagem tradicional implica em 
continuadas intervenções localizadas e 
corretivas, pós eventos, exigindo investimentos 
cada vez maiores para implantação de 
estruturas capazes de comportar o aumento 
de vazões gerado pela urbanização, com 
consequentes transtornos para a própria 
área urbana já instalada. Esses esforços 
não evitaram que inundações continuem 
a provocar grandes prejuízos em todo o 
mundo, indicando a necessidade de uma 
mudança na estratégia de manejo das águas 
pluviais, passando de uma análise custo-
benefício simplificada das obras estruturais 
de controle de enchentes para uma 

Doutorado em Engenharia Civil

ANÁLISE QUANTITATIVA DA RESILIÊNCIA 
A INUNDAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO 
URBANO: CASO DA BACIA DO CANAL 
DO MANGUE NO RIO DE JANEIRO
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Palavras-chave: Gestão de risco de inundações; resiliência a inundações; 
drenagem sustentável; índice de resiliência a inundações; avaliação 
multicritério

abordagem de gerenciamento do risco aplicado a um plano de manejo 
de águas pluviais, com a internalização do risco residual, considerando 
as diversas incertezas inerentes ao processo de formação das cheias, 
como as mudanças climáticas e o próprio desenvolvimento urbano. 

A presente pesquisa aplica o gerenciamento de risco de inundações 
para análise da eficiência de projetos como ferramenta essencial para 
o planejamento do território e avaliação da resiliência urbana.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/47a5bf7bcb3d2729b2fe
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INSTITUTO MILITAR DE 
ENGENHARIA - IME 

Autoria: Fabio Grisolia 
de Avila

Orientação: Luiz 
Antonio Vieira Carneiro

Coorientação: Ana 
Maria Abreu Jorge 
Teixeira

Avaliação: Marcelo de 
Miranda Reis, Antonio 
Eduardo Carrilho da 
Cunha, Giuseppe Miceli 
Junior

Estudos sobre reforço de vigas-parede 
com compósitos de resina e fibras colados 
externamente são escassos, para o caso 
de reforço ao cisalhamento, e inexistentes, 
para o reforço à flexão. Dessa forma, este 
trabalho objetiva investigar experimentalmente 
o comportamento e propor metodologias 
para o dimensionamento de vigas-parede 
reforçadas à flexão e/ou ao cisalhamento 
com folha unidirecional de fibra de carbono 
colada externamente com resina epóxi. Foram 
ensaiadas 24 vigas-parede de concreto armado 
e quatro vigas-parede de concreto simples, 
sendo a metade de 600 mm x 600 mm x 
150 mm de dimensões e o restante de 1.200 
mm x 600 mm x 150 mm de dimensões. Os 
parâmetros variados neste estudo foram a 
relação entre o vão e a altura das vigas-
parede (L/h = 0,67 e L/h = 1,67), as armaduras 
longitudinal e transversal internas (As + Asw; 
2∙As + 0,5∙Asw e 0,5∙As + 2∙Asw) e o tipo 
de reforço (flexo-cisalhamento, cisalhamento e 
flexão). Constatou-se que a ruptura por flexão 

REFORÇO DE VIGAS-PAREDE DE CONCRETO 
ARMADO COM FIBRAS DE CARBONO 
PARA ESTRUTURAS DE DEFESA

Doutorado em Engenharia de Defesa
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das vigas-parede ensaiadas ocorreu após o escoamento ou ruptura da 
armadura de flexão e dos estribos horizontais, enquanto a ruptura por 
cisalhamento ocorreu após a formação de fissura por tração diagonal e 
a ruptura dos estribos verticais.

A partir das metodologias de dimensionamento do reforço à flexão e 
ao cisalhamento para vigas-parede propostas, que foram baseadas nos 
padrões de ruptura observados nas 28 vigas-parede ensaiadas neste 
trabalho e nas 480 vigas-parede ensaiadas em outros estudos, concluiu-
se que a resistência calculada apresentou uma boa aproximação com a 
resistência experimental das vigas-parede.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/4c108367104c745a5f54
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Atualmente, diversos estudos têm sido 
conduzidos para a aplicação de novos 
materiaispara blindagens balísticas, visando 
maior eficiência associada ao menor peso 
possível.

Entretanto, o custo também é um 
fator limitante e os materiais utilizados 
convencionalmente, como o tecido de aramida, 
possuem um custo relativamente elevado. 
Por isso, alguns compósitos poliméricos de 
baixo custo vêm sendo investigados como 
materiais alternativos.

No presente trabalho, foram avaliadas as 
fibras de coco e de abacaxi, chamada de 
PALF (pineapple leaves fiber), como reforços 
de compósitos epoxídicos utilizados como 
segunda camada de um sistema de blindagem 
multicamada (SBM), em substituição à placa 
de tecido de aramida, de mesma espessura. 
As fibras de coco foram testadas tanto 
alinhadas quanto na forma de manta, a 
qual é constituída de fibras aleatórias, não 
tecidas e prensadas.

INSTITUTO MILITAR DE 
ENGENHARIA - IME 

Autoria: Fernanda 
Santos da Luz

Orientação: Sergio 
Neves Monteiro 

Coorientação: 
Coorientacao 

Avaliação: Carlos 
Nelson Elias, Lucio 
Fabio Cassiano 
Nascimento, Luiz Paulo 
Mendonça Brandão

AVALIAÇÃO DAS FIBRAS DE COCO E PALF 
COMO REFORÇOS DE COMPÓSITOS EPOXÍDICOS 
EMPREGADOS EM SISTEMAS DE BLINDAGEM
MULTICAMADA

Doutorado em Engenharia de Materiais 
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Ensaios mecânicos foram realizados para caracterizar as fibras 
e os compósitos tanto de fibra de coco como PALF, com diferentes 
frações volumétricas. Para a avaliação balística foi utilizada a munição 
de calibre 7,62 mm objetivando a aplicação desses compósitos em um 
SBM de proteção nível III. 

Os resultados mostraram que todos os SBMs testados exibiram uma 
profundidade de trauma menor que 44 mm, sendo assim, considerados 
eficientes segundo o critério da norma para blindagem de proteção 
pessoal. Dentre os materiais testados, o compósito com 30%vol de 
PALF exibiu a menor profundidade de trauma, que corresponde a um 
desempenho balístico 26% superior ao Kevlar®. 

Enquanto o compósito com 30%vol de fibra de coco alinhada 
apresentou uma profundidade de trauma 73,6% maior em relação 
ao compósito com 30%vol de PALF. Além disso, os SBMs com os 
compósitos epoxídicos tanto de fibra de coco como PALF representam 
uma redução de custo em torno de 40% e de 6% em peso em 
comparação ao SBM com tecido de aramida. Todos esses resultados 
ressaltam a potencialidade de aplicação dessas fibras como reforço 
de compósitos poliméricos em blindagens balísticas.

Palavras-chave: Blindagem; desempenho balístico; compósito; fibra 
lignocelulósica; coco; PALF.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/4f1b88c791d0f24e4d5a
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Este trabalho estuda o comportamento 
estrutural de colunas mistas formadas por 
dois perfis tubulares concêntricos com 
preenchimento de concreto entre eles, onde 
o tubo interno é de aço carbono, enquanto 
o tubo externo é de aço inoxidável. Este 
sistema estrutural, largamente utilizado em 
países asiáticos, combina as vantagens 
oferecidas pela coluna tipo CFDST (Concrete 
Filled Double Skin Tubular), com as do aço 
inoxidável. 

Com sua utilização, a coluna ganha 
vantagens adicionais referentes a estética, 
resistência à corrosão e a durabilidade, 
combinando de forma otimizada, os três 
tipos de materiais. 

Ensaios foram realizados com colunas 
curtas de seção circular submetidas a 
compressão simples. Posteriormente, os 
resultados experimentais foram comparados 
com os obtidos por uma análise numérica 

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - UERJ

Autoria: Pedro 
Fernandes Rodrigues

Orientação: Luciano 
Rodrigues Ornelas de 
Lima

Avaliação: Pedro 
Colmar Gonçalves da 
Silva Vellasco, Monique 
Cordeiro Rodrigues,
Arlene Maria Cunha 
Sampaio

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL E NUMÉRICA DE 
COLUNAS TUBULARES MISTAS CFDST (AÇO 
INOXIDÁVEL- CONCRETO-AÇO CARBONO)

Mestrado em Engenharia Civil
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não linear por meio do programa de elementos finitos ABAQUS e 
por uma abordagem teórica mediante o método de dimensionamento 
existente na literatura para este tipo de coluna. Após a validação do 
modelo numérico, uma análise paramétrica foi realizada onde são 
variadas a razão oca entre as colunas, a espessura externa e interna 
dos tubos, e são comparados com os valores da literatura. 

Com os resultados encontrados, verificou-se a eficácia da equação 
de dimensionamento existente na literatura técnica para este elemento 
estrutural. Também foram obtidas conclusões referentes a configuração 
deformada e a influência dos parâmetros geométricos na resistência 
final destas colunas.

Palavras-chave: Colunas tubulares mista; Aço inoxidável; Perfis de parede 
dupla; Modelagem numérica; Elementos finitos; Análise paramétrica.
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É apresentada uma metodologia 
computacional para dimensionamento ótimo 
de vigas contínuas de concreto armado. O 
objetivo é minimizar o custo de fabricação, 
obtendo a melhor configuração relacionada 
às dimensões da seção transversal, alocação 
de armações e resistência característica do 
concreto que geram resultados ótimos. 

As restrições utilizadas estão relacionadas 
à segurança e integridade das estruturas, 
considerando-se o Estado Limite Último e 
Estado Limite de Serviço, de acordo com as 
norvas vigentes. Um programa de Métodos 
de Elementos Finitos foi desenvolvido para 
a obtenção das tensões e deformações de 
vigas contínuas, com diferentes geometrias e 
cargas aplicadas. 

Além disso, foi desenvolvido um gerador de 
banco de dados de armações longitudinais, 
garantindo que os layouts de armação 
gerados atendam as prescrições das normas. 
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No modelo desenvolvido, são usadas variáveis de projeto discretas, 
a fim de representar um modelo de otimização de estruturas mais 
realista. Na busca por resultados ótimos globais, utilizando variáveis 
de projeto discretas, os Algoritmos Genéticos foram utilizados. A 
ferramenta computacional desenvolvida no presente trabalho foi 
integralmente elaborada na plataforma MATLAB.

Os resultados obtidos pela metodologia proposta apresentaram 
resultados satisfatórios quando comparados com outros da literatura.

Palavras-chave: vigas contínuas; concreto armado; dimensionamento 
ótimo de vigas de concreto armado; otimização estrutural.
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Nas últimas décadas, o Rio de Janeiro 
observou um forte vetor de crescimento 
urbano desordenado, associado a um 
planejamento muitas vezes inadequado. 
Diversas áreas com valor ambiental, em 
particular áreas inundáveis, foram ocupadas 
sem nenhum tipo de ordenamento. 

Estas ocupações, além de expostas ao 
perigo de inundações, acabam por aumentar 
escoamentos superficiais e picos de vazões 
devido à impermeabilização do solo e à 
supressão de espaços antes destinados para 
o espraiamento dos rios. Esta degradação do 
espaço acaba por afetar todos os sistemas 
que compõem a cidade. Pessoas e habitações 
são expostas a inundações; doenças de 
veiculação hídrica, pela mistura de águas 
pluviais com esgoto e lixo, proliferam; 
os eixos de transportes são paralisados 
temporariamente, causando transtornos aos 
usuários; e oportunidades econômicas são 
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perdidas, seja pelo prejuízo causado diretamente pelas inundações ou 
pela falta de segurança em relação às enchentes, o que afasta os 
investimentos nestes locais. Desta forma, este trabalho incentiva que o 
planejamento do sistema de manejo de águas pluviais deva preceder 
a determinação de uso e ocupação do solo, sendo a drenagem 
o eixo estruturante do planejamento. Para isso, serão realizadas 
simulações matemáticas para a bacia do Rio Acari, estudo de caso, 
que quantifiquem os ganhos urbanísticos trazidos pela mitigação 
das inundações, em relação aos eixos de habitação, saneamento, 
transporte, equipamentos comunitários e economia. 

Além disso, o trabalho traz como principal solução para os 
problemas de inundações, onde o planejamento urbano não foi 
sensível às demandas naturais de passagem das inundações, o 
conceito de drenagem urbana sustentável e resiliente às inundações, 
com a alocação dos volumes de água provenientes de inundações 
utilizando um sistema de espaços livres urbanos de forma integrada 
e multifuncional.

Palavras-chave: Drenagem Estruturante do Planejamento; Sistema de 
Espaços Livres; Planejamento Urbano
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Foram realizados ensaios de cisalhamento 
direto (DS) e direct simple shear (DSS) com 
velocidades de cisalhamento controladas, em 
duas amostras provenientes da Região da 
Baixada Fluminense, município de São João 
do Meriti. O primeiro solo caracterizado como 
uma Argila Arenosa de alta plasticidade 
estava localizada em uma região de encosta. 
O segundo solo caracterizado como uma 
Argila Arenosa de média plasticidade 
estava localizada em uma região central da 
área estudada com um leve aclive. Ambas 
as amostras de solo compactado foram 
escavadas a profundidade de 1,0 m, sendo 
então coletada amostras indeformadas. 
Adicionalmente aos ensaios previamente 
citados, foram realizados ensaios de 
compressão edométrica e de classificação 
dos solos para que fossem avaliados outros 
ensaios para a distinção de parâmetros 
geotécnicos. 
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Em ambos os ensaios (Cisalhamento Direto e Direct Simple Shear) 
foi adotada a velocidade de cisalhamento de 0,043 mm/min, sendo 
que para os ensaios de direct simple shear (DSS) foram usados 4 
estágios de adensamento, sendo as tensões aplicadas previamente 
calculadas antes de cada ensaio. Os resultados apresentados para o 
ensaio de cisalhamento simples (direct simple shear) tiveram ângulo de 
atrito (25%) e intercepto de coesão (36%), menores que os resultados 
obtidos no ensaio de cisalhamento direto (direct shear), o que pode 
concluir que o solo possui planos mais fracos de ruptura que em 
outros planos horizontais. 

Ademais, os ensaios apresentaram resultados coerentes com 
precisão probabilística superior a 95% em representatividade. De 
modo geral, é aconselhável a adoção dos ensaios de direct simple 
shear (DSS) para a determinação de parâmetros de resistência para 
o determinado solo, a fim de se adotar parâmetros geotécnicos mais 
seguros do solo. A partir do estudo realizado, propõem-se ensaios 
futuros Triaxiais (CIU) e (CID) para a comparação com os dois ensaios 
realizados, cisalhamento direto (DS) e direct simple shear (DSS).

Palavras-chave: direct simple shear (DSS), cisalhamento direto (DS), 
argila, tensão, ângulo de atrito, coesão, limite de liquidez, limite de 
plasticidade, solo compactado.
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A utilização de barras de polímero 
reforçado por fibras de vidro (glass fiber 
reinforced polymer, GFRP, em inglês) como 
reforço de estruturas de concreto armado, 
vem ganhando popularidade principalmente 
devido à sua resistência à corrosão e 
resistência mecânica. Entretanto, seu baixo 
módulo de elasticidade pode acarretar em 
problemas na estrutura em serviço, como 
grandes aberturas de fissuras e deflexões 
quando comparado com concreto armado 
por barras de aço. 

No presente estudo, um programa 
experimental foi realizado com o objetivo 
de avaliar a influência da adição de 10 
kg/m3 de fibras de polipropileno (PP) em 
elementos de concreto armado por barras 
de GFRP submetidos à tração direta e 
flexão. Caracterização mecânica e ensaios 
de arrancamento (pullout) foram realizados 
para avaliar as propriedades dos materiais 
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constituintes e de sua interface, respectivamente. A formação e 
evolução das fissuras, bem como o efeito de enrijecimento à tração 
no material proposto, foram avaliados por meio de ensaios de tração 
direta em prismas de concreto armado. Ensaios de flexão em quatro 
pontos foram realizados para investigar o desenvolvimento da deflexão 
com o carregamento, o padrão de fissuração e o comportamento 
momento-curvatura dos espécimes. A técnica de correlação de imagem 
digital (digital image correlation, DIC, em inglês) foi utilizada para 
monitoramento de deformações, distâncias e aberturas de fissuras 
relevantes para a análise. 

Por fim, os resultados dos ensaios de flexão foram comparados 
com um modelo analítico. Uma redução considerável da abertura 
de fissuras e um melhor comportamento de múltipla fissuração foi 
observado para os espécimes com adição de fibras, além de um 
acréscimo de ductilidade e rigidez à flexão.

Palavras-chave: GFRP; Fibras de polipropileno; Concreto armado; 
Enrijecimento à tração; Comportamento à flexão.
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A indústria da arquitetura e da construção 
civil, em seu crescente aperfeiçoamento, 
objetiva fazer face às diversas e crescentes 
exigências legais e econômicas. Nesse 
cenário, a tecnologia de Modelagem da 
Informação da Construção (BIM, do inglês 
Building Information Modeling) tem se 
mostrado uma ferramenta valiosa para o seu 
processo de evolução. 

O uso eficiente da energia elétrica, tanto 
nas edificações em geral, como nas públicas, 
são, nos dias atuais, uma das principais 
exigências que recai sobre os projetos. 
Nesse campo, o Brasil possui um programa 
de conservação de energia em edificações, 
o Programa Nacional de Eficiência Energética 
em Edificações (PROCEL-Edifica) que promove 
a avaliação da eficiência energética de 
edificações residenciais, comerciais, de 
serviços e públicas, em parceria com o 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
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Tecnologia (INMETRO), que confere a Etiqueta Nacional de Conservação 
de Energia (ENCE). Este trabalho aborda o estudo e a utilização 
do processo BIM visando à etiquetagem da eficiência energética de 
projetos de edificações no Brasil. 

Um método de estruturação de dados de modelagem é desenvolvido 
nesse contexto. Também é desenvolvida uma ferramenta computacional 
que classifica a eficiência energética dos projetos de construção de 
forma expedita, com base no processo de cálculo prescritivo do 
PROCEL-Edifica. 

Para efetuar o cálculo, o programa extrai automaticamente todos os 
dados necessários do modelo e, então, apresenta os resultados finais 
em ambiente WEB. 

O uso e o funcionamento do programa são testados em um projeto 
exemplo e sua eficácia é validada em um projeto de obra militar já 
certificado pelo PROCEL-Edifica.

Palavras-chave: BIM, Eficiência Energética, PROCEL-Edifica, Obras 
Militares
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Os critérios tradicionais de seleção 
de materiais na pavimentação ferroviária 
(granulometria, Índice de Suporte Califórnia 
e índices físicos) não são adequados para 
avaliar o comportamento hidráulico de 
solos tropicais. 

A umidade do pavimento, que não possui 
revestimento e fica exposto às intempéries, 
varia ao longo do tempo. Solos com bom 
desempenho podem ser descartados caso 
não sejam adotados critérios mais eficientes. 

Diante disso o objetivo desta pesquisa 
é avaliar a variação da umidade ao longo 
do tempo na plataforma ferroviária quando 
submetida à ação da água da chuva para 
cinco tipos de solo quando empregados na 
camada de sublastro, considerando como 
referência a infraestrutura da Estrada de 
Ferro Carajás. 

Para tal realizou-se ensaios nos 
equipamentos HYPROP e WP4-C para 
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obtenção das funções hidráulicas dos solos e simulações com auxílio 
do programa IVFlow A amostra 1 (LA) apresentou melhor desempenho 
quando empregada na camada de sublastro. As demais apresentaram 
resultados insatisfatórios.

Palavras-chave: Plataforma Ferroviária, Umidade, Solos.
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Neste trabalho foi desenvolvido um compósito 
com objetivo do reaproveitamento de resíduos 
sólidos provenientes do processo de fabricação de 
aço, cuja finalidade científica e comercial vem da 
utilização crescente do resíduo pelas siderúrgicas 
que buscam a sustentabilidade e a eficiência na 
utilização de seus recursos, evitando que uma 
parcela seja disposta em aterros controlados.

O resíduo utilizado para a obtenção da mistura 
foi realizado em diferentes proporções, sendo 
distribuídos de forma homogênea na matriz de 
polietileno de alta densidade (PEAD). As amostras 
dos compósitos foram confeccionadas de acordo 
com as normas ASTM 638, 790 e 2240 para 
serem caracterizadas por ensaios mecânicos 
verificando as suas características. Os resultados 
obtidos revelaram que as propriedades mecânicas 
dos compósitos são influenciadas pela adição dos 
resíduos em que o mais afetado é sua rigidez, 
no qual o módulo de elasticidade em tração foi 
incrementada, aumentando a média dos valores 
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de aproximadamente 43,3 MPa nos compósitos de pó de aciaria em relação ao 
PEAD puro. Os corpos de prova com 10% de reforço passou para 176,9 MPa, 
o de 20% de reforço passou para 195,5 MPa, o de 30% de reforço passou 
para 199 MPa e o de 40% de reforço passou para 215 MPa. O mesmo ocorreu 
também no ensaio de flexão, onde o módulo de elasticidade em flexão teve 
um aumento significativo em todas as proporções dos compósitos em pó de 
aciaria, destacando para o CP20PO que obteve 41% de incremento no módulo 
de elasticidade com relação ao PEAD puro. Para a dureza Shore D houve um 
pequeno aumento no mesmo com relação as amostras CP10PO, CP30PO e 
CP40PO, porém na amostra CP20PO a dureza teve um incremento de 14,7% 
na mesma com relação ao PEAD puro passando de 53,4 HD para 61,3 HD, 
se destacando dos demais compósitos. Na TGA os compósitos obtiveram 
temperaturas de início de degradação em média de 17oC maior do que o 
PEAD puro, sendo que na DSC as temperaturas de fusão dos compósitos se 
mantiveram estáveis em torno de 135oC a 142,8oC, enquanto o PEAD puro 
foi de 137,9oC. Dessa forma, neste trabalho foram desenvolvidos materiais 
compósitos obtidos a partir do reaproveitamento de resíduos da siderúrgica, 
o que contribui para uma redução na utilização de produtos derivados do 
petróleo e para uma melhor destinação de resíduos sólidos.

Palavras-chave: materiais compósitos, PEAD, aterros controlados, aço
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O desenvolvimento de tecnologias cada 
vez mais avançadas, para monitoramento 
processos de fabricação, tem sido objeto de 
busca contínua de grandes estabelecimentos 
industriais. Este artigo tem por objetivo 
o desenvolvimento de uma extrusora 
experimental para uso em laboratórios de 
pesquisa e em salas de aula, assim como 
do software de controle e automação 
de uma planta de extrusão, tal como a 
proposição de um projeto de sistema de 
controle autônomo. O trabalho desenvolvido 
tem apoio do laboratório de automação, 
parceiro CETTA treinamentos, onde foi 
financiado e desenvolvida toda a planta 
física e realizada parte dos experimentos. 
Os polímeros termoplásticos, são definidos 
como polímeros, que possuem a capacidade 
de mudar seus estados físicos, diversas 
vezes, quando submetido a um aumento 
de temperatura e pressão. Os principais 
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métodos industriais para processamento de materiais poliméricos, são 
classificados como processo de extrussão, de injeção, de sopro e de 
calandragem. O processo de extrussão, foi o processo escolhido para 
o desenvolvimento deste software de controle e supervisão utilizando 
a plataforma do indusoft.O processo de extrusão é representado 
como a modelagem contínua de um material, e ele é dividido em três 
estagios: pré-extrussão, extrussão e pós extrussão. A extrusora de 
rosca ainda, é dividida em três diferentes zonas: zona de alimentação 
,zona de compressão e zona de regulação.Das tecnologias hoje 
conhecidas de extrusão existem quatro métodos de se alimentar uma 
extrusora: alimentação por inundação (Flood-fed extruder), alimentação 
por fome (Starve feed) ,extrusora alimentada por extrusora (Crammer-
fed extruder) e Extrusão alimentado por fusão (melt-fed extruder).
Baseando-se no processo de extrusão por inundação, foi realizado 
o desenvolvimento de uma planta de uma rosca com um ponto de 
alimentação, 4 sistemas de controle de temperatura PID(Proporcional, 
Integrativo e derivativo) e controle de rotação do motor, no nível mais 
baixo do processo. 
Palavras-chave: Acrilonitrila, butadieno, estireno, IHM e Indusoft.
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Este artigo tem a intenção de divulgar 
o trabalho desenvolvido no Instituto Militar 
de Engenharia, na área de Ciência dos 
Materiais, relacionado ao comportamento 
balístico de Compósitos Poliméricos com 
Fibras Naturais. A frente de pesquisa tem 
a finalidade de desenvolver materiais 
compósitos com tecnologia de fabricação 
relativamente mais barata e simples, e que 
possuam desempenho similar a dos materiais 
aplicados na indústria de blindagem balística 
encontrados no mercado, como por exemplo 
as fibras sintéticas ramida (KevlarR), e o 
polietileno de ultra alto peso molecular 
(DyneemaR).

Deste modo esperamos despertar o 
interesse da comunidade científica e 
tecnológica das mais diversas áreas em 
colaborar com o desenvolvimento de 
novas tecnologias que possam substituir 
parcialmente e eficientemente os materiais 
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sintéticos, bem como visando o desenvolvimento econômico e 
tecnológico de regiões produtoras de fibras naturais.

Palavras-chave: fibra de fique, compósito de fibra natural, comportamento 
balístico.
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Em 5 de novembro de 2015, a barragem 
do Fundão (Minas Gerais, Brasil) rompeu 
liberando nas águas do Rio Doce entre 50 
e 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos 
de minério de ferro. Para avaliar os impactos 
desses rejeitos nas águas do Rio Doce, 
foram analisados parâmetros físico-químicos 
e metagenômicos em três coletas: no mês 
do desastre, após 6 e 10 meses. A primeira 
coleta revelou que a concentração de 
materiais particulados em suspensão (MPS) 
estava entre 225–1877 mg L-1 (o limite máximo 
recomendado pela legislação mineira é 100 
mg L-1). Nesse mesmo período, em diversas 
localidades, a turbidez e as concentrações 
de alumínio e ferro dissolvidos também 
atingiram patamares extremamente altos, 
enquanto o oxigênio dissolvido manteve se 
abaixo do valor mínimo recomendado pela 
legislação brasileira (< 5 mg L-1). Nas coletas 
de maio e setembro de 2016, os parâmetros 
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físico-químicos já se encontravam abaixo dos limites estabelecidos 
na legislação brasileira na maior parte das localidades (ex: MPS 
encontrava-se entre 8–166 mg L-1). Contudo, em dezembro de 2016, 
durante a estação de chuvas, as análises de dados físico-químicos 
da base de dados pública do IGAM revelaram o aumento dos níveis 
de turbidez acima das médias históricas e dos valores de referência 
brasileiros. Esse aumento sugere que a situação do rio ainda não 
se encontra completamente estabilizada. Nossos resultados apontam 
que os impactos de curto-prazo sobre as comunidades microbianas 
envolveram o aumento da abundância dos grupos Actinobacteria 
e Bacteroidetes e das sequências genes relacionados a virulência, 
motilidade, respiração, transporte pela membrana e metabolismo 
de ferro e nitrogênio, sugerindo alterações no perfil metabólico dos 
microrganismos.

Palavras-chave: Rio Doce, Barragem do Fundão, Qualidade da Água; 
Bioindicadores; Desastre de Mineração.
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Este trabalho propõe duas melhorias para 
tornar o método de Ajuste Vetorial (Vector 
Fitting) mais eficiente e, também, um método 
para criação das partes passiva e ativa de 
equivalentes dinâmicos de redes elétricas 
a partir dos modelos racionais (MRs) 
construídos pelo Ajuste Vetorial. Dentre as 
melhorias do Vector Fitting (VF), a primeira 
é um critério de parada com um bom custo-
benefício entre o número de iterações e a 
precisão do MR obtido. A segunda é baseada 
no ajuste das funções de transferência com 
o particionamento da faixa de frequências 
de interesse e na redução da ordem do 
MR, permitindo a diminuição do consumo 
de tempo computacional e fornecendo uma 
maior flexibilidade na escolha da ordem final 
do MR com base no erro desejado. Ambas 
as melhorias foram testadas em sistemas 
MIMO de médio porte, obtendo reduções de 
tempo de até 99% quando comparadas com 
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o Ajuste Vetorial clássico. Por fim, o método proposto para obtenção 
de equivalentes dinâmicos é demonstrado matematicamente. Este 
equivalente é facilmente implementado no A TP , utilizando a linguagem 
MODELS disponibilizada neste programa. As comparações entre os 
resultados obtidos com os equivalentes e os modelos completos dos 
sistemas testes comprovaram sua alta precisão.

Palavras-chave: Utilização Eficiente do Método de Ajuste Vetorial, 
Modelos Racionais Multiportas de Ordem Reduzida, Utilização de 
MODELS do ATP, Transitórios Eletromagnéticos, Equivalentes Dinâmicos 
de Redes Elétricas.
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O processo de urbanização é global e 
crescente, representando uma intensificação 
dos riscos das alterações climáticas em 
relação às cidades, que normalmente já vêm 
comprometendo as condições ambientais. É 
importante associar as questões ambientais 
com ações no meio urbano, planejando 
com uma energia limpa. Para estudar a 
aplicação da energia solar fotovoltaica 
no meio urbano, este trabalho traz uma 
análise comparativa da capacidade de 
geração de energia e de consumo para 
duas configurações da morfologia urbana 
(Marques, 2018). A primeira proposta, 
Cenário I, atendeu à Lei Complementar, LC 
101/2009. A segunda proposta – Cenário 
II, foi desenvolvido tendo como base 
ações da certificação ambiental LEED-ND 
(Environmental Design for Neighborhood 
Development), para Desenvolvimento de 
Bairros. A aproveitamento do espaço urbano 
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construído para a geração de energia permite explorar de forma 
sustentável o espaço. Os resultados obtidos indicaram que com 
aproximadamente 60% das áreas disponíveis é possível gerar energia 
suficiente para atender a demanda do bairro. O resultados reforçam 
a necessidade de avaliar previamente os processos de densificação 
propondo diferentes configurações urbanas buscando adequação as 
necessidades do lugar. A utilização dos espaços no meio urbano para 
geração de energia, além de parecer viável, permite a inserção de 
projetos utilizando a geração distribuída, o que apresenta vantagens 
como a redução de perdas de energia no processo de transmissão.

Palavras-chave: Energia Solar, Morfologia Urbana, Certificações 
Ambientais.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/41f99ddc3b0837a8fab6


D
O

U
TO

R
A

D
O

M
E

ST
R

A
D

O

As intervenções em saneamento são 
predominantemente implantadas como 
barreiras entre o meio ambiente e o ser 
humano. A falta de análise dos impactos no 
ecossistema pode prejudicar a saúde e limitar 
os recursos naturais. As sub-bacias MG-10 e 
MG-13 (Bacia da Baía de Guanabara), da área 
de planejamento 5 (AP-5) da cidade do Rio 
de Janeiro foram escolhidas para o presente 
estudo, onde é atualmente implantado 
um sistema separador absoluto de esgoto 
sanitário. Foram avaliadas as consequências 
dessa intervenção sob uma perspectiva 
de saúde ambiental. A análise documental 
do contrato permitiu o levantamento de 
dados. A maioria das ligações está ativa 
e com tratamento de esgoto, mas há uma 
quantidade representativa de domicílios não 
conectados. As sub-bacias apresentam 94% 
de cobertura do sistema com 74% de adesão. 
Foi recomendada a remoção das moradias 
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em áreas de proteção ambiental e a implantação do saneamento em 
favelas, o que depende de novos planos de urbanização. 

Os custos das ligações prediais e, quando necessário, da adequação 
da edificação, são de responsabilidade do proprietário, podendo 
incentivar o surgimento de ligações clandestinas e, consequentemente, 
o lançamento de esgoto difuso. Houve uma iniciativa de controle social 
com a participação da população através da Central de Atendimento 
e da Ouvidoria. 

Foi possível verificar que os impactos do sistema foram positivos, 
mas há necessidade de maior fiscalização das situações atípicas. 
Destaca-se que, para além das intervenções, é importante incentivar 
a educação ambiental, pois a saúde ambiental é fundamental para 
assegurar melhorias na qualidade de vida da população.

Palavras-chave: Palavras-chave: Saneamento; Saúde Ambiental; Esgoto 
Sanitário; Sistema Separador Absoluto; Controle Social.
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As queimadas estão entre as principais 
causas de desligamentos nas linhas 
de transmissão da interligação Norte-
Sudeste do Sistema Interligado Nacional, 
principalmente durante a estação seca do 
Cerrado brasileiro. Essas interrupções na 
transmissão de energia podem ocasionar 
alterações nos processos de intercâmbio de 
energia entre os subsistemas, sendo que nos 
casos em que a indisponibilidade se prolonga 
demasiada mente, pode-se fazer necessário 
o acionamento de outras fontes de geração 
com um custo mais elevado. 

Desse modo percebe-se a necessidade de 
se ter um entendimento mais adequado da 
relação entre a dinâmica das queimadas no 
bioma do Cerrado brasileiro e a ocorrência 
de desligamentos nas linhas de transmissão 
da interligação Norte-Sudeste. A partir 
dessa premissa, foram aplicados métodos 
estatísticos através de matrizes de correlação 
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e do desenvolvimento de modelo regressivo logístico nos dados de 
desligamentos por queimadas registrados pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), no risco de fogo calculado e nos produtos 
de sensoriamento remoto com base no sensor MODIS alocado nos 
satélites AQUA e TERRA. 

As correlações entre os desligamentos por queimadas e as demais 
variáveis analisadas apresentaram um aumento gradativo no decorrer 
da transição da estação úmida para a seca. O modelo de regressão 
logística, mostrou ter um grande potencial preditivo, oferecendo 
diversas possibilidades no cálculo da probabilidade de desligamento 
por queimadas. 

Embora o modelo tenha tido um bom desempenho com o uso dos 
dados trimestrais das variáveis preditivas (Fire Radiative Power - FRP, 
Normalized Difference Vegetation Index - NDVI e Risco de Fogo - RF), 
como elas possuem fortes correlações entre si, os coeficientes estimados 
para cada uma delas não apresentaram significância estatística.

Palavras-chave: focos de calor, sensoriamento remoto, desligamentos 
nas linhas de transmissão, matriz de correlação, regressão logística.
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Os fluxos de superfície calculados a 
partir de esquemas de solo-superfície são 
modulados pela cobertura da vegetação 
e suas variações no tempo e no espaço. 
Entretanto, a representação dos parâmetros 
associados à cobertura vegetal, como a 
fração de cobertura vegetal (FCV), muitas 
vezes apresenta limitações associadas à falta 
de informação in situ sobre a distribuição 
espacial e temporal desses parâmetros. 
Uma alternativa para superar essa limitação 
é a utilização de produtos derivados de 
sensoriamento remoto, como os índices 
de vegetação. A partir de estimativas por 
produtos de satélite, o presente estudo 
visa o aprimoramento da representação da 
vegetação em esquemas de solo-superfície 
e faz uma análise do impacto de dois 
novos conjuntos de FCV nos fluxos de 
superfície em áreas na Amazônia brasileira. 
Os dois conjuntos de FCV têm como base 
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os seguintes índices de vegetação do Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS): Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI) e Enhanced Vegetation Index (EVI). 

Dessa forma, os fluxos de superfície são calculados a partir de um 
conjunto de nove integrações numéricas de longo prazo, off-line, ou 
seja, sem acoplamento atmosférico, da versão 3.7.1, unidimensional 
do esquema de superfície, Noah LSM, utilizando uma FCV padrão, 
proveniente do Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR), e 
os dois novos conjuntos de FCV derivados do MODIS. Neste estudo, 
o Noah LSM é forçado a cada hora pelas variáveis atmosféricas do 
produto Satellite-enhanced Regional Downscaling for Applied Studies 
(SRDAS). Três torres micrometeorológicas do Large- Scale Biosphere-
Atmosphere Experiment (LBA-ECO) são utilizadas na avaliação do 
desempenho dos três conjuntos de FCV, através das médias mensais 
dos fluxos simulados pelo Noah LSM, no período de 2000 a 2006. 

Palavras-chave: Balanço de energia, evapotranspiração, sazonalidade, 
Amazônia
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O inadequado manejo do solo pode 
acarretar graves problemas ambientais. 
Dentro dessa realidade, as técnicas 
relativas à Fitorremediação e a Eletrocinese 
representam alternativas para a remediação 
de solos contaminados por cádmio (Cd). O 
presente estudo visa o tratamento de um 
solo contaminado com cádmio, avaliando a 
eficiência de duas técnicas de remediação 
distintas: Fitorremediação e a Eletrocinese. 
Estudando a eficiência de remoção do metal 
no solo, determinação do tempo necessário 
para o tratamento e comparação das duas 
técnicas estudadas. O estudo foi realizado 
através de 2 (dois) experimentos diferentes. 

O primeiro experimento foi referente 
a Fitorremediação, que propôs o uso da 
planta de tabaco (Nicotiana tabacum), 
uma planta hiperacumuladora, em dois 
solos contaminados com Cd concentração 
variando de 16 a 150mg/kg. Os solos foram 
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classificados como solo argiloso e solo orgânico. O experimento 
referente à Fitorremediação não foi concluído, visto que as plantas dos 
tratamentos referentes ao solo argiloso não resistiram à contaminação. 
No segundo experimento, referente à Eletrocinese, foi utilizado somente 
o solo argiloso contaminado, com a dose de 150mg/kg a fim de 
avaliar a eficiência da técnica, sendo o solo adicionado dentro de uma 
cuba de acrílico, com as extremidades vedadas e com dois eletrodos 
de aço Inox, responsáveis pela remediação do solo. Os eletrodos 
ficaram ligados a uma fonte de energia corrente contínua de 0-36V 
e 0-3A, Programable DC Power Supply (modelo PS-700, marca ICEL), 
sendo retirados amostras semanais durante 3 semanas em triplicata 
para análises laboratoriais em espectrofotômetro de absorção atômica. 
Conclui-se que a técnica de Eletrocinese foi eficiente na remoção do 
metal pesado cádmio, com uma eficiência de remoção de 1,06 g/dia, 
podendo ser considerada na remediação de áreas degradadas.

Palavras-chave: Eletrocinese; Fitorremediação; metal pesado cádmio.
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O estudo da circulação hidrodinâmica 
em sistemas estuarinos é importante para 
a tomada de decisão e a gestão ambiental 
desses ambientes costeiros que possuem 
alta relevância econômica.

O presente trabalho apresenta um estudo 
da circulação hidrodinâmica e da renovação 
das águas com base nos parâmetros de 
Taxa de renovação e Idade da Água, para 
os períodos de verão e inverno no Sistema 
Estuarino da Baía de Guanabara (RJ) com 
enfoque na renovação pela maré e pelas 
descargas fluviais.

O estudo foi feito por meio de modelagem 
computacional, utilizando como ferramenta o 
SisBAHIA® (Sistema Base de Hidrodinâmica 
Ambiental). Foram implementados um Modelo 
Hidrodinâmico e dois Modelos de Transporte 
Euleriano, de Taxa de Renovação e Idade 
da Água. Os resultados obtidos foram 
representados em forma de mapas e em 
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séries temporais, indicando que, após 90 dias, a água da Baía de 
Guanabara não se encontra totalmente renovada e que existem massas 
de água com Idade de até 110 dias dentro no sistema, principalmente 
no inverno.

Verificou-se diferenças mais relevantes na região ao fundo da baía, 
causadas pela sazonalidade das vazões fluviais.

Palavras-chave: Circulação Hidrodinâmica, Renovação das Águas, Taxa 
de Renovação, Idade da Água, Sistema Estuarino da Baía de Guanabara, 
Modelagem Computacional, SisBAHIA® e Modelo Hidrodinâmico.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/42c3a8367fe7727c555e
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O relatório de projeto apresenta as etapas 
de desenvolvimento de uma plataforma 
online de código aberto para a realização 
de análises de séries temporais visando 
aplicações geoespaciais.

Os métodos disponíveis na plataforma 
bem como os resultados provenientes de 
suas implementações são demonstrados 
por meio de embasamento teórico sucinto 
e testes dos mesmos empregando dados 
geoespaciais. 

É descrita a estrutura empregada na 
implementação da plataforma e o resultado 
final do sistema desenvolvido.

A plataforma foi construída na linguagem 
de programação Python empregando 
também o Framework Flask, e os algoritmos 
implementados a partir da biblioteca 
statsmodels.
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Autoria: Marília 
Nascimento Monteiro, 
Tiago Nascimento 
Marchiore

Orientação: Francisco 
Roberto da Rocha Gomes

Coorientação: Raquel 
Aparecida Abrahão 
Costa

Avaliacão: José Wilson 
Cavalcante Parente 
Junior, Francisco Roberto 
da Rocha Gomes, Raquel 
Aparecida Abrahão 
Costa

PLATAFORMA WEB PARA ANÁLISES 
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Estruturas de aço possuem diversas 
vantagens perante materiais convencionais 
como, por exemplo, leveza, agilidade no uso 
e capacidade de reutilização do material. 
Sistemas estruturais com a finalidade de 
melhorar o comportamento de colunas 
esbeltas de aço vêm sendo estudados e uma 
amostra disso são as colunas estaiadas e 
protendidas.

Trata-se de uma coluna principal conectada 
em braços dispostos perpendicularmente 
com cabos de aço utilizados como estais 
interligando-os. Esta solução reduz o 
comprimento de flambagem e eleva a 
capacidade de carga da coluna, sendo 
utilizada em locais onde é necessário o 
suporte de carga em grandes alturas.

O presente trabalho observa o 
comportamento de colunas de aço estaiadas 
e protendidas compostas por um conjunto de 
três braços espaçados igualmente localizados 
no ponto central da coluna.Esta análise foi 
possível devido à utilização de um software 

 MODELAGEM COMPUTACIONAL DE COLUNAS DE AÇO
 ESTAIADAS E PROTENDIDAS: ESTUDO DE CASO

CENTRO FEDERAL DE 
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que trabalha com o método de elementos finitos, o ANSYS®.
Foi verificado o desempenho da coluna perante seis níveis de 

protensão além do modelo sem protensão e, a fim de encontrar a 
situação mais proveitosa para a utilização na construção civil, foi 
comparado o comportamento da coluna de três braços com a coluna 
de quatro braços.

Será observado que a direção e o sentido da aplicação da 
imperfeição inicial influenciam consideravelmente os resultados, pois 
os cabos e os braços mais próximos à imperfeição receberam mais 
força e foram sendo carregados, enquanto que o braço e cabo mais 
distantes foram sendo descarregados com o passar do tempo. 

Quando comparada a capacidade de carga entre as colunas de 
três braços e de quatro braços observa-se que as colunas de quatro 
braços apresentam um desempenho melhor, além da constatação de 
que, quando a imperfeição se encontra na bissetriz, os braços mais 
próximos compartilham o efeito, diferindo de quando a imperfeição se 
encontra no mesmo eixo de um braço.

Palavras-chave: Colunas estaiadas e protendidas. Estruturas de aço. 
Carga crítica de flambagem.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/41dd9445077bd802a408
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O reforço de estruturas de concreto 
armado, atualmente, tornou-se frequente 
devido, em parte, à deterioração das 
estruturas, que associado a outros fatores 
como falhas na execução, manutenção 
deficiente e aplicação de sobrecargas não 
previstas contribuem para a diminuição da 
vida útil das estruturas.

Negligenciar estes aspectos pode provocar 
um acúmulo de deficiências e custos que, 
a um certo ponto, tornam inevitáveis a 
execução de uma intervenção.

Recuperar estruturas tornou-se viável, 
devido à disponibilidade de materiais e 
variedade de técnicas menos invasivas e 
mais rápidas.

Este estudo apresenta, portanto, uma 
revisão das técnicas comumente utilizadas 
para o reforço de vigas de concreto armado.

São descritas as técnicas de reforço 
estrutural, como aumento da seção 
transversal existente, adição de chapas a 
face inferior de vigas e adição de perfis 
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metálicos, além de seus respectivos critérios de dimensionamento.
Para tanto, este trabalho leva em conta fatores como concepção 

original da estrutura, seus defeitos, as novas utilizações e materiais 
empregados.

A partir disto, é feita uma conclusão acerca dos resultados obtidos 
com indicação da viabilidade econômica de cada sistema.

Palavras-chave: Reforço; vigas de concreto armado; adição de 
armaduras; chapas; perfis metálicos.
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A corrosão é a principal patologia que 
afeta estruturas de concreto armado, 
tendo em vista a importância deste tipo 
de estrutura na construção civil do Brasil, 
estudar e conhecer processos que previnam 
ou recuperem estruturas afetadas pela 
corrosão de forma eficaz e econômica é 
de suma importância. Estudos e pesquisas 
têm comprovado a eficácia do uso proteção 
catódica no concreto armado, proteção essa 
que já utilizada amplamente na área naval e 
de estruturas metálicas.

O presente estudo tem por objetivo 
apresentar o uso da Proteção Catódica 
no Concreto Armado tanto na prevenção 
quanto na recuperação de patologias 
nele apresentado. O estudo adotou os 
procedimentos de pesquisa bibliográfica, 
além de pesquisa de campo e estudo de 
caso. A coleta e interpretação dos dados 
foram realizadas a partir de leitura de fontes 
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Orientação: Paulo 
César de Araujo 
Santos

Avaliação: José 
Guilherme Leitão 
Pinheiro

USO DE PROTEÇÃO CATÓDICA EM 
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documentais, livros, sites e profissionais da área. Aborda não só a 
definição de Proteção Catódica, como apresenta um breve histórico 
até o seu uso no concreto armado, os métodos de proteção, a escolha 
do melhor sistema para cada caso, seu dimensionamento e aplicação, 
além de apresentar um estudo de caso, mostrando um cálculo real 
de dimensionamento.

Ao final, o estudo, ressalta a importância e os benefícios do uso da 
Proteção Catódica no Concreto Armado destacando a economia tanto 
de tempo quanto de custo.

Palavras-chave: Proteção catódica, concreto armado, corrosão, corrente 
impressa, anodo galvânico.
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O trabalho visa realizar uma abordagem 
sistêmica para empreender uma edificação 
escolar apoiada no esporte visando a 
integração social da criança carente, sendo 
um primeiro passo na elaboração de um 
projeto com várias unidades.

O desafio de empreendimentos dessa 
natureza é se manter autossustentável 
durante o seu ciclo de vida, ou seja, fiel ao 
atendimento do objetivo de interesse social 
e ter baixo custo operacional.

O resultado foi um estudo de viabilidade 
de uma Escola Integral Social Esportiva de 
8.143 m² com capacidade para 300 alunos em 
turno integral no valor de R$ 16.056.299,30, 
com custo anual de R$ 8.533,20 por aluno.
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APLICAÇÃO DO ROTEIRO DE GESTÃO DE 
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Graduação em Engenharia Civil



G
R

A
D

U
A

Ç
Ã

O

65

VIII Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos  • 2019

Veja na íntegra

Palavras-chave: Construção Civil; Projeto Social; Escola Integral; 
Esporte; Educação
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Devido aos avanços tecnológicos 
empregados na produção do concreto, 
tais como aditivos químicos, minerais, 
entre outros, está cada vez mais comum 
no mercado encontrar concretos com 
resistências à compressão característica fck 
maiores e a preços acessíveis.

Isso torna necessário uma investigação do 
impacto da variação desses fck nos projetos 
estruturais de concreto armado, pois para 
uma mesma estrutura surge a questão de 
qual deve ser seu valor ideal, considerando-
se os aspectos da segurança, durabilidade, 
custo e consumo de materiais.

Sendo assim, este estudo visa, para uma 
mesma concepção estrutural, variar valores 
de fck, de 20 MPa a 50 MPa, e também 
variar seções de vigas, lajes e pilares, de 
acordo com métodos pré-estabelecidos, para 
obter-se resultados que possam mostrar 
qual impacto essa variação causou em cada 
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COMPARAÇÃO DO CONSUMO DE MATERIAIS 
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um dos casos apresentados e qual o método mais eficiente pode 
ser adotado. Para isso, para todos os métodos de dimensionamento 
propostos, será utilizado o software CAD/TQS, sempre atendendo às 
normas brasileiras vigentes para projeto de estruturas de concreto.

Palavras-chave: Concreto armado. Consumo de materiais. Custo 
estrutura. Projeto estrutural. Variação do fck.
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Estruturas tubulares de aço soldadas 
são largamente utilizadas na construção 
civi devido à sua versatilidade, leveza e a 
capacidade de vencer grandes vãos. Por 
outro lado, tais ligações podem apresentar 
algumas desvantagens. Devido às possíveis 
descontinuidades de seção geométrica e da 
complexidade da distribuição das tensões 
em suas conexões, ligações tubulares 
exigem maior atenção quando comparadas 
a elementos únicos e contínuos, como uma 
viga simples, por exemplo.

Quando submetidas a altas temperaturas 
tal atenção deve ser ampliada, porque as 
propriedades do aço tendem a reduzir com 
o aumento de calor. Esta pesquisa tem 
como objetivo a investigação numérica da 
resistência de ligações tubulares circulares 
soldadas (CHS-T) sob esforços axiais de tração 
e compressão no montante e submetidas a 
altas temperaturas. Simulações em modelos 
de elementos finitos utilizando um programa 
computacional foram realizadas. 
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Os resultados da simulação numérica foram comparados com os 
valores de cálculo obtidos através das equações de projeto de normas 
técnicas vigentes, substituindo a tensão de escoamento do aço à 
temperatura ambiente por aquelas referentes a altas temperaturas. 

Para tais avaliações, foram usados o critério da deformação limite de 
3% do diâmetro do banzo e a carga última da ligação. Foi investigado 
também a influência dos parâmetros geométricos na resistência da 
ligação.

Concluiu-se que o uso das equações só é aconselhável para o 
caso em que o montante é submetido a esforços axiais de tração 
considerando a carga última como valor de cálculo. Nos casos em que 
o montante esteve sob compressão, tal procedimento não é seguro 
em nenhum caso.

Palavras-chave: Ligações Tubulares Circulares Soldadas; Método dos 
Elementos Finitos; Altas Temperaturas.
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Em uma edificação, a relação entre o solo 
e a superestrutura é gerida pela estrutura 
de fundação. Tal relação é conhecida como 
Interação Solo-Estrutura – ISE, que confere 
uma redistribuição de cargas, inicialmente 
não prevista, à estrutura. A compreensão da 
solidariedade entre os elementos da super e 
infraestruturas pode viabilizar um projeto de 
fundações que não seria aceito se calculado 
por métodos convencionais.

Muitas vezes esta interação é negligenciada, 
buscado a otimização desses elementos 
separadamente, ao invés de analisar o 
desempenho da edificação como um todo, 
ou seja, como um sistema de interações 
constantes. Assim, esse projeto tem por 
objetivo o desenvolvimento de um projeto 
de fundação de um edifício residencial alto 
considerando o processo de interação solo-
estrutura.

No cálculo, as deformações da fundação 
previstas no lançamento da superestrutura, 
retroalimentam o próprio projeto estrutural, 
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de onde se obtém os valores de carregamentos característicos devido 
a ISE. Esse processo é repetido até que as cargas de entrada para 
estimativa dos recalques sejam próximas às cargas geradas pela 
ISE. Essa metodologia foi considerada pelo meio técnico como uma 
premissa para projetos futuros de fundações.

Para o desenvolvimento do projeto, foram levantadas informações 
sobre a arquitetura, estrutura, terreno, maciço de fundação e outras que 
se façam necessárias. Destaca-se que o caso de projeto corresponde 
a uma obra real, onde tais informações estão disponíveis.

Apresentam-se como produto os seguintes documentos: projeto 
de locação de carga das fundações, projeto estrutural das estacas e 
dos blocos de fundação, especificações dos processos executivos e 
materiais envolvidos, memoriais de cálculo e outros documentos que 
constituem o próprio Projeto Final de Engenharia.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/4e86b8268397d6a3faa7
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No contexto de projeto de fundações 
sob solicitações dinâmicas, correntemente 
desconsidera-se a interação dinâmica 
entre fundações superficiais, hipótese 
tomada como favorável à segurança. 
Na prática deste tipo de projeto, também 
costuma-se tratar um perfil de solo 
estratificado como um perfil homogêneo 
aproximado. 

Neste âmbito, o presente trabalho objetiva 
avaliar a interação dinâmica estrutura-solo-
estrutura em meio estratificado, num regime 
bidimensional, para solicitações verticais 
em fundações superficiais rígidas, através 
da implementação de código computacional 
baseado nos estudos desenvolvidos por WOLF 
(1985). Apresenta-se a teoria de propagação 
de ondas em meio elástico e homogêneo, 
definindo-se as equações utilizadas neste 
estudo. 

A partir daquelas, introduz-se as matrizes 
de rigidez dinâmica, no domínio do número 
de onda, para cada camada e o semiplano. 

Graduação em Engenharia Civil
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A montagem da matriz de rigidez global é definida, bem como 
o vetor de carregamentos. Aplicando-se a Transformada de Fourier, 
compõe-se a equação matricial que resolve os deslocamentos no 
domínio espacial.

O código é validado pelos resultados obtidos na literatura. 
Posteriormente, a rotina é empregada para definir a rigidez dinâmica 
da fundação, viabilizando o cálculo da amplificação dinâmica, 
imprescindível para avaliação da interação estrutura-solo-estrutura. 
Por fim, apresentam-se alguns exemplos práticos.

Palavras-chave: Análise Dinâmica de Solo, Interação Estrutura-Solo-
Estrutura, Solo Estratificado.
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O presente trabalho apresenta o Bambu 
como material sustentável a ser utilizado na 
construção civil, e para isso foram descritos 
alguns cuidados que devem ser tomados no 
seu manejo.

Também foi estudada a aplicação da Norma 
Colombiana de construção com o Bambu 
Guádua (G-NSR-10) para o dimensionamento 
de um prédio simples de 2 pavimentos, 
através do método das tensões admissíveis.

Os esforços solicitantes neste exemplo 
numérico foram obtidos utilizando o programa 
freeware de elementos finitos MASTAN2.
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Palavras-chave: Estruturas de bambu; Construção Civil; Modelagem 
Numérica.
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Experimentos de aprendizado de 
máquina estão cada vez mais em alta no 
mundo da computação. O grande número 
de ferramentas e utilizações fez com 
que esse campo expandisse e o número 
de pesquisadores usando tais métodos 
aumentasse consideravelmente.

O elevado número de ferramentas nas 
mais diversas linguagens de programação 
levou à geração de dados não padronizados 
que, por sua vez, aumentaram a dificuldade 
na troca de informações e na reprodução 
de experimentos. Além disso, a falta de 
notação da proveniência dos dados surge 
como mais um empecilho pra a difusão do 
conhecimento.

Com fim de solucionar os problemas de 
proveniência dos dados foi criado o Projeto 
MEX. O projeto é composto por uma série de 
ferramentas que visa, de forma fácil, permitir 
ao usuário registrar seus dados e metadados. 
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Além disso, o projeto propõe um vocabulário para os experimentos de 
aprendizado de máquina e uma forma automatizada de transcrever as 
informações para um padrão em RDF. O projeto possuía a limitação de 
só poder ser utilizado em experimento em Java, fato que foi resolvido 
pela criação do serviço web Web4MEX. O Web4MEX é um serviço web 
que visa possibilitar a utilização das ferramentas do projeto MEX por 
experimentos em linguagem de programação diferente de Java. 

Através da troca de pacotes JSON, o usuário pode enviar seus 
dados e receber um RDF formatado. Para fim de facilitar a utilização 
desse serviço foi desenvolvido um framework em Python que realizasse 
a comunicação para o usuário.

O objetivo desse projeto é desenvolver uma biblioteca em C++ que 
permita a comunicação com o serviço Web4MEX de forma que possa 
ser utilizado pelo FAMa. Dessa maneira, uma nova gama de dados 
de experimentos poderão ser utilizados, de forma fácil e prática, 
formatados e padronizados.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/49e18600df09cac52394
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A tecnologia de virtualização de funções 
de rede provê um modelo de rede flexível 
e de baixo custo que substitui funções em 
hardware proprietario por software que 
executam em maquinas de uso geral. As 
funções virtuais podem ser providas por 
diferentes fornecedores em um ambiente 
multi-inquilino sem confiança entre os pares

e, portanto, são susceptveis a diversas 
ameaças de segurança. Este trabalho discute

a aplicação de correntes de blocos 
(blockchain) em ambientes virtualizados e 
propõe o SINFONIA, um sistema baseado em 
corrente de blocos para oferecer segurança 
em redes virtualizadas. O sistema proposto 
garante a auditabilidade, o não repudio, e a 
integridade das operações de orquestração 
na nuvem. Atraves do SINFONIA, este 
trabalho tambem propõe um modelo de 
transações que atende as necessidades 
de comunicação entre um inquilino e um 
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orquestrador de nuvem. O SINFONIA possui uma arquitetura modular 
sem armazenamento de estados para permitir a orquestra ção de 
funções de segurança de forma simples e agil. Este trabalho desenvolve 
um prototipo de codigo aberto do sistema proposto na Open Platform 
for Network Function Virtualization (OPNFV) com a implementação 
de uma corrente de blocos especca e de um protocolo de consenso 
robusto a ataques Sybil e de conluio.

Os resultados mostram que o SINFONIA provê segurança com baixa 
sobrecarga no desempenho de um orquestrador de nuvem.

Palavras-chave: Segurança na Nuvem, Virtualização de Funções de 
Rede, Blockchain, OPNFV.
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A Identificação Modal Experimental é um 
ramo da Dinâmica das Estruturas que tem 
como finalidade a obtenção dos parâmetros 
modais de uma estrutura – frequência 
natural, amortecimento e modos de vibração 
– por meio da análise de seu comportamento 
vibratório em resposta às forças externas que 
atuam sobre ela. Existem inúmeros métodos 
para obter esses parâmetros, seja utilizando 
dados de entrada e saída, ou somente dados 
de saída da estrutura em estudo. Em geral, 
esse tipo de análise é vantajoso porque não 
danifica a estrutura e permite a captação de 
dados com a estrutura em funcionamento.

Nessas circunstâncias, o presente trabalho 
tem por objetivo a identificação modal de um 
modelo Shear Building de um edifício de dois 
pavimentos, quando submetido a excitações 
de base unidirecionais, utilizando uma mesa 
vibratória. A vibração do pórtico deu-se 
através de um software pelo computador e 
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os sinais de aceleração foram captados por acelerômetros fixados nas 
vigas dos pavimentos. Assim, a identificação modal foi realizada pelos 
métodos ERA (Eigensystem Realization Algorithm) e SSI-DATA (Data-
Driven Stochastic Subspace Identification).

Os algoritmos de identificação modal implementados foram 
comparados com um método mais simples (Peak Picking) e com um 
software de análise de estruturas (SAP 2000) para validar os resultados.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/4f7ea7d5e86c0094134d
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A busca por novas fontes renováveis de 
energia traz como uma das mais promissoras 
as pilhas a combustível de oxido sólido 
(PaCOS). Essa tecnologia possui maior 
eficiência energética do que as maquinas 
térmicas convencionais, além de apresentar 
uma flexibilidade de combustíveis, sendo 
possível aplicar desde o hidrogênio puro até 
mesmo a utilização direta do etanol, metano 
ou outros combustíveis carbonosos.

Visando aumentar a eficiência energética 
deste dispositivo foi proposto neste trabalho 
diminuir a espessura do eletrólito para reduzir, 
assim, a perda ôhmica por meio do mesmo, 
utilizando-se para tanto, a configuração de 
pilhas suportadas pelo anodo.

A produção dos elementos da pilha a 
combustível de óxido sólido (suporte poroso 
anódico e eletrólito) foi realizada pelo 
método de colagem de fita promovendo 
a co-deposição de suspensões cerâmicas 
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com base aquosa. Posteriormente, a matriz porosa e eletrólito foram 
co-sinterizados a 1500°C e, então, os eletrocatalisadores foram 
impregnados por meio de soluções aquosas, proporcionando uma 
melhor dispersão dos mesmos.

As pilhas a combustível de óxido sólido foram operadas com 
hidrogênio ou metano em temperaturas de 650 a 800°C. As curvas de 
polarização foram registradas em conjunto com testes potenciostáticos. 
Por fim, foram feitas caracterizações por análises de microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), difração de raios-X (DRX) e oxidação 
a temperatura programada (TPO) visando constatar a eficiência dos 
métodos de co-deposição e impregnação propostos.

Palavras-chave: PaCOS; Suporte Poroso de Anodo; Colagem de Fita; 
Operação com metano direto; Método de Impregnação com solução 
aquosa; Células a combustível; Células a combustível de óxido sólido; 
Geração de energia; Energia renovável; Hidrogênio; Tape- cating

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/48dda9a856b6a5bcc631
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Sistemas eletrônicos de pontaria devem 
manter a linha de visada perseguindo o alvo 
à despeito de distúrbios que o ambiente 
possa oferecer. Para esta finalidade, são 
empregados sistemas de estabilização inercial 
e acompanhamento de alvo em conjunto com 
sensores e atuadores mecânicos.

O objetivo deste texto é estabelecer uma 
pesquisa a respeito da plataforma utilizada no 
sistema de armas REMAX e a modelagem de 
um sistema de controle capaz de estabilizar 
este sistema. Para tal, é feito o estudo de 
controladores PID e a modelagem do sistema 
é feita no domínio do tempo, com o auxílio 
do software MATLAB, utilizando-se a análise 
de momentos.

Posteriormente, a síntese de controle é 
realizada por meio do método de otimização 
PSO (Particle Swarm Optmization). Além 
disso, são usados como dados de entrada os 
parâmetros do sistema real REMAX fornecidos 
pela Gerência do projeto.

INSTITUTO MILITAR DE 
ENGENHARIA - IME

Autoria: Rafael Amador 
Vilhena Celeste, 
Natalia de Arká Teles 
de Sousa, Carlos 
Eduardo Lima dos 
Santos

Orientação: Daniel 
Henrique Braz de 
Sousa

Avaliação: Daniel 
Henrique Braz de 
Sousa, Elias Dias 
Rossi Lopes, Mauricio 
Gruzman

SÍNTESE DE CONTROLE DO SISTEMA DE 
ESTABILIZAÇÃO DO REMAX UTILIZANDO 
OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS (PSO)

Graduação em Engenharia Mecânica e Armamento



G
R

A
D

U
A

Ç
Ã

O

85

VIII Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos  • 2019

Veja na íntegra

Em um primeiro estudo foi considerado um modelo da plataforma 
com um grau de liberdade movido por um motor elétrico DC que atende 
as especificações, considerando a base do REMAX sem movimento.

Em seguida foi estudado um modelo da plataforma com dois 
graus de liberdade onde foi considerado que os eixos de rotação se 
interceptavam, a qual era movida por dois motores DC que atendem 
as especificações. Nesse caso, para a síntese de controle, considerou-
se que os graus de liberdade são desacoplados, ou seja, a síntese foi 
realizada para cada grau de liberdade separadamente, desconsiderando 
o acoplamento dinâmico entre eles. Da mesma forma que o caso 
anterior, considerou-se a base do REMAX sem movimentos.

Depois, foi estudado o modelo geral do sistema, com dois graus 
de liberdade, também movido por motores DC, conforme os casos 
anteriores.

Por fim, mostra-se que os estudos feitos e a modelagem utilizada, 
bem como as simplificações levadas em consideração, são eficazes 
para o estudo do tema proposto.

Palavras-chave: Sistemas de Estabilização Inercial, REMAX, PSO, PID.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/4f6eac6527cc007a6916
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A principal propriedade dos Metamateriais 
é a existência de parâmetros peculiares que 
conferem características especiais a esta 
classe. O termo Metamaterial é amplamente 
utilizado para definir substâncias compósitas 
especialmente feitas pelo homem para a ob- 
tenção de propriedades não usuais, isto é, 
que não são encontradas na natureza.

A primeira aplicação dos Metamateriais 
foi no campo eletromagnético. No entanto, 
já existem outras áreas de pesquisa que 
utilizam substâncias com parâmetros 
singulares, também sendo classificados com 
esta terminologia.

Os Metamateriais Elásticos são estruturas 
caracterizadas pela existência de resso- 
nadores internos que proveem uma 
característica de massa efetiva negativa 
quando da aplicação de uma carga dinâmica 
ao material. Considerando um ressonador 
interno co- nectado a uma massa externa, 
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obtém-se a unidade de massa-em-massa que se torna a massa efetiva 
dependente da frequência. A partir desse resultado, é feita a modelagem 
de um possível arranjo de ressonadores, comparando os resultados 
obtidos com os dados experimentais da literatura. O objetivo deste 
trabalho é, então, aplicar o conceito de Me- tamateriais na atenuação 
de ondas mecânicas que se propagam em sistemas dinâmicos.

No trabalho, uma pesquisa sobre o estado da arte do tema é 
feita, com ênfase na área de metamateriais elásticos. Observa-se que 
este grupo se apresenta como uma alternativa vantajosa em relação 
ao materiais já utilizados, quando da mitigação de ondas, e merece 
grande interesse dos esforços de pesquisa.

Em seguida, realiza-se uma modelagem, proposta por esse 
trabalho, acerca de um sis- tema de ressonadores em série, e faz-
se a comparação dos resultados computacionais com experimentais. 
O modelo proposto se apresenta como vantajoso, pois supera em 
alguns quesitos o modelo em ABAQUS e se aproxima com precisão 
do fenômeno real.

Palavras-chave: Metamateriais elásticos; mitigação; atenuação; ondas 
mecânicas.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/4f32a16eae9f0564cb58
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O projeto de perfuração de poço é uma 
das principais etapas de engenharia, a fim 
de evitar problemas como kicks, instabilidade 
de poços, blowouts e perda de circulação, 
que representam os principais causadores 
de danos ambientais, prejuízos econômicos 
e até perdas humanas, especialmente 
críticos quando se trata de perfurações ultra 
profundas.

Usualmente, métodos matemáticos, 
empíricos e medidos em campo são usados 
na estimativa da pressão de poros, porém 
não se pode dizer que esses têm exatidão 
nos valores encontrados, pois dependem 
de como o instrumento ou o analista leem 
determinada medição.

Por este motivo, métodos como as redes 
neurais artificiais (RNA’s) foram estudados, a 
fim de encontrar valores de pressões com 
uma margem de erro cada vez menor. Além 
de serem muito mais rápidas e precisas que 
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os métodos convencionais, as RNA’s são sistemas computacionais 
adaptativos inspirados no cérebro humano, que adquirem conhecimento 
através de experiência. A proposta é usar essa inteligência artificial 
para estimar a pressão de poros.

Palavras-chave: Pressão de Poros; Redes Neurais Artificiais.
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Atualmente, pode-se considerar a logística 
como um dos grandes desafios dada sua 
importância na gestão estratégica de uma 
empresa e, com o avanço da tecnologia da 
informação, torna-se possível mensurar os 
resultados alcançados de forma mais efetiva 
e eficiente. 

Este trabalho tem como objetivo, por 
meio da análise dos processos atuais, propor 
um quadro de indicadores de desempenho 
logísticos, de acordo com as principais 
necessidades identificadas, em uma con- 
ceituada transportadora. 

O estudo de caso tem caráter qualitativo, 
de natureza aplicada, tipo proposição de 
planos, analisando a literatura e utilizando 
dados reais como instrumento de co- leta 
de dados. Ao fim, propôs-se uma nova 
perspectiva na avaliação do desempenho 
logístico da empresa. Ressalta-se a grande 
probabilidade de absorção do sistema de 
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avaliação proposto, posto que abrange pontos fundamentais para 
analisar o desempenho da organização, que antes estavam omissos, 
possibilitando uma gestão de frota mais eficiente e estratégica.

Palavras-chave: Logística. Indicadores de Desempenho Logísticos.
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O objetivo da pesquisa foi identificar a 
viabilidade de padronização dos processos 
operacionais na produção de fraldas. Os 
objetivos específicos foram: Conhecer os 
processos operacionais de fabricação de 
fraldas; Realizar o levantamento de dados da 
quantidade de fraldas produzidas, quantidade 
de estoque, estrutura física e de funcionários, 
relação de matérias-primas, custo com a 
produção e origem dos recursos; Analisar as 
interfaces entre cada etapa do processo de 
produção de fraldas, o ciclo operacional e as 
possibilidades de padronização; e, Comparar 
os resultados obtidos após a padronização 
dos processos operacionais. A metodologia 
adotada foi bibliográfica qualitativa, seguida 
de um estudo de caso quantitativo e 
exploratório na Fábrica de Fraldas da 
Prefeitura Municipal de Volta Redonda estado 
do Rio de Janeiro. O resultado alcançado 
demostrou que o objetivo da pesquisa foi 
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alcançado satisfatoriamente, quando nos revelou que o fato de se 
aplicar a padronização nos processos, mediante sua análise e solução, 
pode alcançar resultados além dos esperados e que é preciso estar 
atendo as oportunidades de melhorias durante a fabricação.

Palavras-chave: Padronização. Processos. Qualidade.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/4e6a99837ba86d2acfef
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Esta pesquisa trata, como tema, o estudo 
realizado em uma empresa de puericultura 
leve, de médio porte, localizada no Rio 
de Janeiro, que fabrica produtos voltados 
para recém-nascidos, crianças e gestantes. 
A organização tem apresentado um 
aumento de demanda gradativa e não está 
conseguindo atender tal necessidade. Devido 
ao não atendimento recorrente da demanda 
e a necessidade de se manter competitiva 
no mercado, criou-se a oportunidade de 
elaborar o projeto e intervir na situação 
problema, dando origem ao nosso objetivo 
geral que tem como finalidade aprimorar 
o planejamento da capacidade e buscar 
melhoria na produtividade com adequação 
no layout do setor de embalagem manual. 

Quanto à metodologia e suas possíveis 
classificações, nos classificamos como 
pesquisa-ação, pois além de levantar dados, 
tivemos a possibilidade de intervir na 
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problemática. De acordo com procedimento nos aproximamos mais 
das características do grupo quantitativo, visto que nossa pesquisa 
baseou-se em dados numéricos para levantar dados e demonstrar 
resultados. 

Quanto aos objetivos, o grupo exploratório foi o mais semelhante 
ao método utilizado em nosso estudo. Buscamos explorar o assunto 
usando por exemplo os estudos de casos citados na revisão de 
literatura. De início fez- se um levantamento de dados da capacidade 
produtiva do setor de embalagem manual, através da cronoanálise, 
e foram descobertas discrepâncias entre os valores coletados e os 
valores utilizados. Com isso, atualizaram-se os dados melhorando o 
planejamento de capacidade. Após a análise dos dados coletados 
e a busca de possíveis soluções para os problemas mencionados, 
evidenciou-se a oportunidade de melhoria com a alteração do arranjo 
físico, criando uma proposta de layout que proporcionasse um processo 
mais equilibrado, balanceado e organizado.

Palavras-chave: Cronoanálise. Arranjo físico. Embalagem manual. 
Demanda. Planejamento de capacidade.
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Este trabalho desenvolve-se a partir da 
variação do efetivo de recrutas de uma 
Organização Militar, onde em determinados 
meses, seu efetivo não atende a demanda de 
seus postos de serviço, sendo assim, este tem 
como objetivo otimizar a escala de serviço, a 
fim de respeitar uma folga de 48 horas para 
cada recruta durante estes meses proposta 
pelo Regulamento Interno de Serviços Gerais 
(inciso V do Art. 185 do Capítulo III). Também 
é presente neste estudo uma abordagem 
dedutiva, fundamentada por conceitos 
como Pesquisa Operacional, Modelagem 
Matemática, Logística Militar e Planejamento 
Tático. Classifica-se metodologicamente 
como uma pesquisa aplicada, de acordo 
com a sua natureza, quanto aos seus 
objetivos, classifica-se como uma pesquisa 
exploratória e descritiva, já quanto ao ponto 
de vista de seus procedimentos técnicos, 
classifica-se como um estudo de caso, e 
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por fim, classifica-se como quantitativa e qualitativa quanto a forma 
de abordagem do problema. Para o desenvolvimento utilizou-se a 
Programação Linear através do Método Simplex, utilizando como 
tecnologia a ferramenta Solver do software Excel, a fim de obter a 
solução ótima do problema. Com a análise da solução ótima e um 
reajuste nos postos de serviço, respeitou-se a folga de 48 horas para 
cada militar e consequentemente maximizando a possibilidade quanto 
à produtividade desta Organização Militar.

Palavras-chave: Simplex; Maximização; Excel; Solver
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Este trabalho é um estudo de caso 
desenvolvido com o intuito de promover 
o melhor entendimento das variações dos 
preços imobiliários decorrentes das obras de 
infraestratura pelas quais o bairro Maravista, 
situado em Niterói, tem passado, servindo 
como base para tomadas de decisões de 
cunho tributário. Para melhor compreensão 
da malha de valorização imobiliária do 
bairro, foi elaborado o Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM), que subsidiou a 
confecção da Planta Genérica de Valores 
(PVG) do mesmo. A PVG permitiu, por meio 
da espacialização dos valores de origem, o 
melhor entendimento do arranjo de preços 
praticados no bairro, possibilitando a 
identificação da valorização de lotes situados 
ao longo das vias principais e da formação 
de zonas de valorização compostas por lotes 
lindeiros.
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Palavras-chave: Planta Genérica de Valores. Cadstro Territorial 
Multifinalitário. Valor Venal. IPTU. SIG.
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O campo da Engenharia Clínica e dos 
equipamentos eletrônicos biomédicos estão 
expandindo-se consideravelmente com a 
utilização de sistemas e componentes de 
tecnologia moderna, que fornecem alto 
desempenho associado a baixo consumo de 
potência. 

Com a crescente utilização da tecnologia 
de sistemas digitais, a elaboração de imagens 
que auxiliam os médicos, ocupa um status 
relevante na aplicação em radiodiagnóstico. 
A exibição de imagens médica se refere à 
última fase de um processo de imagiologia 
médica e são inicialmente geradas através do 
equipamento de Ultrassonografia (USG), que 
medem atributos funcionais ou físicos dos 
pacientes sob a forma de um conjunto de 
dados multidimensionais, onde as imagens 
variam amplamente em suas características, 
como tamanho e resolução espacial. Dentre 
os diversos métodos de diagnóstico por 
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radiação não ionizante, a ultrassonografia desponta como uma 
técnica cuja aplicação é muito aceita por parte da equipe médica 
e pacientes, por ser segura, rápida, indolor e relativamente barata, 
se comparada com outras técnicas de diagnóstico ionizantes, por 
exemplo, a tomografia computadorizada. 

Com a introdução das estações de trabalho nas unidades 
hospitalares, imagens médicas podem ser vistas em um monitor de 
vídeo (dispositivo de saída com a capacidade para alterar a aparência 
da imagem). Estes dispositivos de saída são utilizados principalmente 
para receber e exibir imagens digitais e a aparência da imagem é 
dimensionado pelo operador usando os controles de ajustes referentes 
ao brilho, contraste, resolução, ruído, dentre outros. 

Os monitores que estão acoplados em equipamentos de 
Ultrassonografia se utilizam das tecnologias de Displays de Cristal 
Líquido (LCD) ou Diodos Emissores de Luz (LED) em sua maioria, porém 
a tecnologia LCD se encontra obsoleta.

Palavras-chave: Ultrassonografia. Monitor. LCD. LED.
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Num sistema elétrico, há diversas 
variáveis a serem analisadas de acordo com 
a carga instalada. Responsáveis por gerar 
distúrbios na forma de onda da tensão e da 
corrente elétrica, as distorções harmônicas, 
são caracterizadas por frequências de 
ordem superior a fundamental. Quando 
aplicado um campo elétrico variável em um 
condutor, pode-se verificar que a densidade 
de corrente elétrica não se propaga de 
forma uniforme dentro do condutor, visto 
que, a maior parcela da corrente elétrica 
se propaga na periferia do mesmo. Esse 
fenômeno é denominado efeito pelicular. O 
trabalho tem como objetivo avaliar as perdas 
em sistemas elétricos a fim de verificar 
quais são as intensidades dessas interações. 
Foi então, realizado um modelamento 
matemático e desenvolvido uma aplicação 
no Matlab, para verificação da profundidade 
pelicular e aumento da impedância aparente 
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nos condutores, de acordo com as múltiplas frequências. Com isso, 
foi relacionado o aumento da impedância dos condutores com os 
valores de corrente elétrica para as múltiplas frequências, de forma a 
verificar as perdas elétricas individualmente para cada componente de 
frequência elétrica. A análise das perdas elétricas foi realizada em três 
modelos de carga: modelo de carga residencial, comercial e industrial. 
As respostas obtidas no modelamento, expôs que os condutores 
apresentam resistências distintas para as múltiplas frequências, sendo 
que de acordo com a amplitude da corrente para cada frequência 
estas perdas podem se apresentar de forma acentuada para grandes 
blocos de potência.

Palavras-chave: Perdas elétricas, harmônicas elétricas, perdas por 
efeito pelicular.
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O uso de energia solar está difundido 
em diversos países e, desta forma, cresce 
a necessidade de se conhecer o sistema 
fotovoltaico. Com relevância para estudos 
recentes na área de integração de fontes 
de energia diferentes e para emprego do 
Exército em locais remotos, a proposta deste 
trabalho permite que se integre a energia 
gerada pelos painéis fotovoltaicos com a 
fornecida pelo grupo de geradores diesel para 
alimentar as cargas sem a presença da rede 
elétrica. O entendimento dos componentes 
que constituem o sistema fotovoltaico é 
indispensável para que se possa acoplar 
a saída do painel ao gerador diesel de 
modo a suprir as cargas que venham a ser 
alimentadas. Após a abordagem teórica, o 
trabalho consiste na modelagem do sistema 
fotovoltaico-diesel no software SIMULINK R /
MATLAB R. 
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Para a simulação deste trabalho, o gerador diesel é de 500 kVA 
220/380 V e a potência ativa máxima que o sistema fotovoltaico pode 
gerar é de 100 kW. As simulações foram realizadas sob condições 
variáveis dos parâmetros de entrada do arranjo fotovoltaico e da carga 
ao longo da operação do sistema e os resultados serão analisados à 
luz dos conceitos estudados.

Palavras-chave: Engenharia elétrica, fotovoltaico, geração de energia, 
diesel. | Trabalho incluído em novembro de 2021 por decisão da 
Deliberação da Comissão de Educação - CED/RJ no 105/2021.
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O presente artigo propõe uma solução 
para o suprimento de energia de pequenos 
equipamentos elétricos/eletrônicos, em locais 
sem fornecimento por redes de distribuição 
e isolados o suficiente para o atendimento à 
pequena demanda exigida. Procura-se atender 
a cargas típicas de ferramentas utilizadas 
em atividades de serralheria, carpintaria, 
serviços de corte em alvenaria e pedras, 
montagens elétricas, estruturas metálicas e 
outras similares. 

Esta composição será esboçada e 
dimensionada eletricamente e estruturalmente 
de acordo com cenários de carga que servirão 
como testes, aferindo o real funcionamento 
do sistema tanto em momentos de plena 
carga quanto críticos.
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Palavras-chave: Energia Solar Fotovoltaica. Estrutura Fotovoltaica. 
Pequeno Gerador Solar.
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O setor elétrico encontra-se em um 
momento evolutivo, no qual as empresas 
buscam soluções práticas que atendam 
à realidade dos consumidores. Neste 
contexto a eficiência operacional que 
traz confiabilidade ao sistema, obriga as 
empresas a investirem em equipamentos 
modernos e mais confiáveis, sendo este um 
dos grandes desafios a serem vencidos pelo 
segmento. O trabalho desenvolvido elabora e 
apresenta o estudo de operação automática 
de um Sistema de distribuição de energia 
elétrica, utilizando o conceito de SMART 
GRID para o estudo e mitigação de uma 
falta monofásica ou trifásica, isolando o 
defeito e transferindo a carga a jusante para 
outro alimentador. Foram utilizados dados 
públicos do Sistema de Distribuição de 
energia da Enel Distribuição Rio. A motivação 
surgiu do projeto Cidade Inteligente Búzios 
desenvolvido por esta distribuidora de energia 
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elétrica do estado do Rio de Janeiro, onde foram selecionados dois 
alimentadores de média tensão da cidade de Niterói-RJ para que os 
estudos deste trabalho fossem realizados, de forma a tornar esta rede 
elétrica mais flexível, altamente automatizada e totalmente integrada 
sobre os aspectos de controle centralizado, diagnóstico, reparação e 
telegestão de medidores, proporcionando o entendimento e avaliação 
do comportamento dos dispositivos automáticos do sistema para o 
aumento da confiabilidade e disponibilidades das redes de distribuição 
associadas.

Palavras-Chave: Smart Grid; Prodist; Automação; Rede de distribuição.
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Com o crescente aumento das políticas 
internacionais que visam à diminuição da 
emissão do gás carbônico na atmosfera e 
à escassez de recursos limitados, a busca 
por soluções alternativas para a geração de 
energia limpa está amplamente difundida no 
mundo.

Neste cenário, o Brasil apresenta um 
grande potencial hidroelétrico. No entanto, 
embora possua excelentes índices de radiação 
para o crescimento da energia fotovoltaica, 
apresenta um nível de crescimento muito 
baixo quando comparado com Estados 
Unidos, países da Europa e China.

As revistas de pesquisas da área 
energética estão cada vez mais focadas 
em geração distribuída e em sistemas de 
integração fotovoltaica com outras fontes de 
energia está cada vez maior.

No Brasil, principalmente na região Norte, 
há locais dependentes exclusivamente de 
grupos geradores para a produção de energia 
elétrica. A integração de um sistema híbrido 
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fotovoltaico-diesel apresentará uma contribuição muito relevante pois 
diminui os problemas logísticos de aquisição e transporte de óleo 
diesel e de manutenção dos geradores nestas regiões de difícil acesso.

Com isso, a proposta deste trabalho busca a integração da energia 
gerada pelos painéis fotovoltaicos com a fornecida pelo grupo de 
geradores diesel para alimentar as cargas sem a presença da rede 
elétrica. Para isso, será apresentada uma modelagem do sistema 
fotovoltaico-diesel no software MATLAB/Simulink R2018a com os 
seguintes componentes: painel fotovoltaico, seguidor de máxima 
potência, conversores CC-CC e CC-CA, sistema de controle do conversor 
CC-CA, gerador diesel e controle de frequência do sistema.

As simulações são realizadas sob condições variáveis dos parâmetros 
de entrada do arranjo fotovoltaico e da carga ao longo da operação 
do sistema a fim de validar o modelo desenvolvido.

Para a modelagem do painel fotovoltaico foi utilizado o modelo 
SunPower SPR-415EWHT-D, disponível na biblioteca do MATLAB/Simulink, 
na configuração de 35 strings em paralelo, cada uma formada por 7 
painéis em série, totalizando uma potência máxima de 101 kW.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/46dfa10e0f6d54f4bb56
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Este trabalho foi elaborado com base 
em uma metodologia para a aplicação do 
processo de recuperação de eixos mandris, 
quando submetidos à fadiga ou falha de 
equipamento levando-o a quebra. 

A linha de laminação a frio está 
diretamente ligada ao lucro de uma empresa, 
sendo necessário o pleno funcionamento dos 
componentes. Para recuperação dos eixos 
mandris dessa linha, foi estudado nesse 
trabalho o método de emenda soldada, sendo 
aplicado para reparo em casos de quebra de 
eixos emergenciais, uma vez que na falta de 
sobressalente, a linha de produção é afetada 
diretamente, sendo necessário um recurso 
imediato, que seja viável economicamente.

 A metodologia foi aplicada inicialmente 
em 01 caso, sendo esse caso 01, o 
reparo executado em um eixo mandril da 
desbobinadora da linha de galvanização 
e funcionando com o método de emenda 
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soldada até o presente momento. Para analisar o comportamento do 
material emendado com o material maciço, foram elaborados dois 
corpos de provas e realizado testes nos mesmo, comparando assim 
o comportamento de cada um, quando submetidos a tensões de 
cisalhamentos. 

O teste experimental número 1 é o ensaio dos corpos de provas, 
tanto o maciço, quanto o emendado, utilizando-se de um software para 
analisar o comportamento do material quando submetido a diferentes 
esforços. O teste experimental número 2 é baseado em dois corpos 
de provas experimentais, sendo um o maciço e outro o emendado, 
os quais são cisalhados com torquímetro, fornecendo dados para 
compará-lo com os valores do software do teste experimental número 
1, analisando o comportamento dos materiais e a tensão máxima 
suportada por eles.

Palavras-chave: Eixo Mandril; Emenda Soldada; Diagrama de Soderberg.
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O presente trabalho tem por objetivo 
apresentar um estudo teórico e aplicação 
prática do planejamento e controle da gestão 
de manutenção, utilizando a ferramenta SAP. 

Foram feitos os cadastros, codificações, 
mapeamentos e padronizações de todos os 
equipamentos no sistema computacional para 
controle individual. Após este procedimento 
consolidado, com o auxílio dos manuais dos 
equipamentos e experiência dos operadores 
de processo da empresa, foram criados 
os planos e consequentemente, as ordens 
de manutenção, nas quais constam todas 
as ações de segurança e execução dos 
serviços. Como resultado, definimos a 
periodicidade de intervenção do equipamento 
de modo preventivo, a identificação imediata 
dos equipamentos, redução de custos 
relacionados a serviços de manutenção 
e padronização das atividades quanto à 
segurança e execução.
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Palavras-chave: Manutenção. SAP. Gestão.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/4c4fbdaddbe5a259b915
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Em um ambiente competitivo, todo detalhe 
deve ser levado em conta para garantir 
ganhos de performance, conforto, segurança 
e confiabilidade. Este pensamento deve ser 
considerado para todo o projeto de um 
protótipo BAJA SAE. 

O terreno off-road com grandes 
obstáculos, piscinas de lama, troncos e 
rampas requer um subsistema de suspensão 
e direção capaz de minimizar os impactos ao 
piloto e ainda suportar todas as solitações 
mecânicas, facilitando a pilotagem. 

O presente trabalho visa o desenvolvimento 
do sistema de suspensão e direção de 
um veículo do tipo BAJA SAE, aplicado 
ao protótipo da equipe UCAM BAJA da 
Universidade Candido Mendes, campus 
Campos dos Goytacazes – RJ, com o 
intuito de reduzir custo, peso e aumentar 
a confiabiliade na operação do veículo. A 
metodologia empregada foi a definição da 
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DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E 
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razão de instalação e diversos parâmetros cinemáticos, utilizando os 
softwares Autodesk Inventor Profissional e o Lotus Suspesion Analysis, 
para dimensionar os sistemas de suspensão dianteiro e traseiro e de 
direção, bem como analisar a interação entre os sistemas. 

Após mensurar os parâmetros e a interação dos sistemas, 
observou-se uma redução no raio de curvatura do veículo, um ganho 
de manobrabilidade devido ao comportamento dinâmico do mesmo, 
resultante do preciso dimensionamento de todo o sistema e um ganho 
de conforto, gerado pela correta determinação da frequência natural 
e ângulo de ataque do protótipo.

Palavras-chave: Suspensão, direção, dinâmica veicular, BAJA.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/44ef9d7e1c9759da0c9f
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Projeto de um Spreader bar regulável 
para içamento de equipamentos onshore e 
offshore.

O protótipo será composto de componentes 
comerciais para a seu corpo e olhais feitos 
de chapas de aço que se encaixarão em sua 
estrutura e se tornarão reguláveis variando 
de posição, conforme necessidade, chapas 
de aço em suas extremidades garantindo 
o travamento dos mesmos e parafusos 
comerciais para fixação dessa chapa no 
corpo.

A análise estrutural do Spreader será 
desenvolvida de acordo com as normas 
nacionais e internacionais vigentes a cada 
elemento projetado, sendo excluídos os 
componentes comerciais, pois os mesmos 
possuem as especificações e garantia de 
seus fornecedores.

Na premissa a ser considerada o 
Spreader atuará em situação de içamento, 
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e será analisado de forma que seus olhais estejam posicionados 
com afastamento máximo entre eles, garantindo uma situação 
mais conservadora. Ele poderá operar em diferentes alturas e içar 
equipamentos de diferentes portes. Por ser regulável ele tem a 
capacidade de alterar seus pontos de içamento e deverá ter seu 
SWL (safe working load) de 100 toneladas para olhais inferiores e 50 
toneladas para os olhais superiores.

Palavras-chave: Spreader bar; Içamento.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/4fabb4d8316fd18d5f7e
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Com o crescimento da expectativa de 
vida da população em geral e os avanços 
tecnológicos da medicina ao longo 
dos anos, a demanda por biomateriais 
aumentou consideravelmente o que levou 
a necessidade de desenvolver uma nova 
geração de materiais que apresentam maior 
biocompatibilidade e propriedades mecânicas 
superiores que possam atender melhor às 
necessidades futuras da área biomédica. 
Assim, as ligas de alta entropia passam a 
ser muito atraentes para essa aplicação, 
pois sua composição constituída de múltiplos 
elementos principais confere ao material 
uma elevada entropia configuracional, fator 
que influencia diretamente a cinética de 
formação de fase e, consequentemente, as 
propriedades físicas e mecânicas.

Com esse objetivo foi desenvolvido uma 
liga a base de Ti-Zr-Nb com composição 
inédita e analisado sua microestrutura. Para 
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esse desenvolvimento foi utilizado o método CALPHAD (simulação 
termodinâmica), onde pode-se analisar a variação de fases resultantes 
da mudança de composição das ligas e a influência dos elementos 
adicionados: alumínio, estanho e molibdênio. Após análise dos 
resultados, foi feita a fusão da liga e caracterização microestrutural 
para análise de sua possível aplicação na área biomédica.

Os testes laboratoriais mostraram que o método CALPHAD 
utilizado para estudo das fases possíveis se mostrou muito eficiente 
e que, dentres as ligas estudadas, a TiZrNb30Al10Mo apresentou a 
microestrutura mais interessante, com uma matriz de solução sólida 
ccc com precipitados do composto intermetálico Ti3Al.

Palavras-chave: Ligas de Alta Entropia, Biomateriais, método CALPHAD.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/449c93d4ab6d4cdaeb66
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A amarração é uma operação realizada 
por todos os navios quando atracados em 
portos. Com o crescimento das dimensões 
principais dos navios e o crescimento da 
área vélica dos mesmos, as forças exteriores 
que são suportadas pela amarração também 
cresceram. Para garantir que um navio suporte 
um determinado vento, os responsáveis pela 
amarração, em muitos casos, utilizam mais 
amarras que necessário. 

Esta atitude gera uma maior utilização 
de recursos e tempo. É possível, através de 
métodos que integrem o problema mecânico 
da amarração, calcular qual a velocidade 
máxima de vento uma determinada 
configuração de amarração pode suportar. 

O presente trabalho demonstra um método 
para o cálculo desta velocidade. Após a 
apresentação deste método, três análises 
são feitas, utilizando-se de um navio e um 
cais teóricos. Estas análises, feitas através de 
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Graduação em Engenharia Naval e Oceânica



G
R

A
D

U
A

Ç
Ã

O

123

VIII Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos  • 2019

Veja na íntegra

cálculos com o método, observam qual a influência de determinadas 
variáveis do método na velocidade máxima de vento suportada pelo 
navio. Os resultados mostram que é possível aumentar a resistência ao 
vento em até 44% com as modificações propostas. Conclui-se então 
que existem outras maneiras de aumentar a resistência ao vento sem 
ter que adicionar amarras extras ao navio.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/4e42ad76755ceaa7108d
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O presente projeto de fim de curso tem 
por objetivo investigar detonações utilizando 
o método Smoothed Particle Hydrodynamics 
(SPH). O estudo é de pesquisa básica, porém 
motivado por aplicações duais – civis e 
militares –, como detonações submarinas e 
cargas ocas. As simulações foram realizadas 
com o software LAMMPS que conta com 
um pacote de SPH integrado. Dois casos de 
detonação foram simulados: detonação no 
vácuo e detonação no ar. Em ambos os casos, 
apenas o efeito da expansão dos gases pós-
detonação foi investigado – simplificação 
denominada detonação artificial –, usando 
a abordagem bidimensional. As propriedades 
avaliadas nas simulações foram a massa 
específica e a pressão. As partículas foram 
dispostas inicialmente numa região circular, 
usando duas configurações diferentes: uma 
baseada numa malha cartesiana e a outra 
numa malha radial. Foram construídos 
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gráficos de pressão e massa específica em função da distância para 
diferentes instantes de tempo, como também a variação temporal 
dessas duas propriedades a distâncias fixas. Um estudo sobre a 
influência do comprimento de suavização no cálculo das propriedades 
também foi realizado. Os resultados obtidos foram comparados com 
os dados da literatura e o espaçamento cartesiano se mostrou mais 
preciso, apesar do comprimento de suavização constante imposto pelo 
LAMMPS ser um fator limitante. Já na detonação no ar, empregou-
se apenas a configuração inicial das partículas baseada na malha 
cartesiana. Foram construídos gráficos de pressão por tempo para 
diferentes distâncias e de pressão máxima por distância. Além disso, 
também foi discutido o efeito do comprimento de suavização constante 
e sua influência nos resultados.

O comportamento dos resultados obtidos foi comparado com 
correlações disponíveis na literatura e foi possível gerar resultados 
coerentes com o intervalo de valores esperados para uma detonação.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/4901804b475700e37767
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Como é esperado que o mercado mundial 
de álcoois superiores cresça em um futuro 
próximo, o objetivo do presente trabalho é 
conceber, modelar e otimizar uma planta 
viável, tanto técnica quando economicamente, 
para a produção de álcoois superiores 
lineares (n-butanol, n-hexanol e n-octanol), a 
partir do bioetanol.

O processo é baseado em um conjunto de 
três reações catalisadas por hidroxiapatita, 
que ocorrem simultaneamente em um 
reator PBR isotérmico, que opera à pressão 
atmosférica. A operação unitária de extração 
líquido-líquido, que utiliza benzeno como 
solvente, é eficaz e remove mais de 95% 
da água na corrente de saída do reator. 
Posteriormente, cinco colunas de destilação 
são utilizadas para purificar os componentes, 
incluindo um sistema de PSD devido à mistura 
azeotrópica formada pelo etanol e benzeno.

Modelagem do sistema utilizando o 
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software MATLAB indica que a razão de reciclo de n-butanol que 
maximiza o valor presente líquido (VPL) da planta é aquela capaz de 
gerar uma razão de 0,4 butanol/etanol na entrada do reator. Para 
atingir tal objetivo, é utilizado um reator de 76 m2 capaz de converter 
80% do etanol na mistura de álcoois superiores e água.

A simulação rigorosa do processo com o auxílio do software ASPEN 
HYSYS verificou a viabilidade de tal configuração. A análise econômica 
preliminar da planta foi feita a partir do fluxo de caixa descontado 
da mesma, obtendo um VPL de $ 123 milhões para uma produção a 
partir de 100 kton/ano de bioetanol hidratado.

Uma análise de sensibilidade mostrou que a viabilidade do processo 
não é afetada por variações drásticas nos preços de n-octanol, 
n-butanol ou no preço do catalisador. Por outro lado, uma queda 
superior a 26% no preço do n-hexanol ou um aumento de 41% no 
preço das matérias primas utilizadas faz com que o investimento não 
seja mais rentável.

Palavras-chave: Alcoois superiores; otimização; extração líquido-líquido; 
Pressure Swing Distillation; Aspen HYSYS®

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/425f9eebc53011d7324d
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O diagnóstico de erosões de solos é 
importante em áreas rurais utilizadas para 
atividades agrícolas e também em áreas 
de ocupações urbanas. Ocorrências de 
erosões se manifestam em áreas de maior 
vulnerabilidade potencial dos solos por 
sua natureza intrínseca e frágil. Também 
estão associadas à inclinação e geometria 
do terreno. Seus efeitos ocorrem pela 
concentração e escoamento de águas de 
chuva. 

A escolha do tema – Erodibilidade de 
Solos - se prende ao fato de observações 
de campo terem mostrado na região entre 
Japeri e Miguel Pereira manifestações de 
erosões atípicas e de grande extensão 
ao longo da rodovia. Esse fato despertou 
interesse do tema para apresentação em 
forma de monografia. 

Além do fato de poder contribuir, nesta 
pesquisa, para estabelecer procedimentos 
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rotineiros de execução de ensaios de erodibilidade em atividade de 
campo visando agregar à caracterização geotécnica esta peculiaridade 
dos solos desta região. 

O estudo apresentado foi realizado na região de baixada do 
município de Miguel Pereira, no Estado do Rio de Janeiro, e teve 
como finalidade realizar ensaios de erodibilidade em solos no campo. 
Para isto, foi selecionada uma área de fácil acesso na região, com 
ocorrências de erosões, onde foi escolhido um local para execução 
de ensaios de campo. 

O propósito foi criar uma rotina de ensaios de erodibilidade 
adaptados para campo e analisar, ao final, o grau de erodibilidade do 
solo ensaiado. 

A rotina de ensaio e os equipamentos utilizados foram adaptados 
para campo, com a finalidade de ter resultados imediatos para 
identificação do nível de erodibilidade do solo. Os ensaios utilizados 
na área selecionada foram: Erosão, Agulha, Torrão e Desagregação. 

Palavras-chave: Erosão; Ensaios de Campo; Erodibilidade de solos.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/4e929370259698da5631
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A ocorrência de um aquecimento anômalo 
de até 8°C em um intervalo de 4 horas, às 
21h do dia 02 de agosto de 2011 na cidade 
do Rio de Janeiro-RJ, detectada por várias 
estações meteorológicas e comunicada 
a comunidade científica pela empresa 
Climatempo, foi o gatilho da investigação 
para esta pesquisa.

O ciclo diurno de temperatura costuma 
ser caracterizado de forma que as 
temperaturas mais baixas e mais altas 
podem ser observadas no início da manhã 
e a tarde, respectivamente. Entretanto, 
algumas perturbações na atmosfera podem 
alterar esse ciclo, como por exemplo, a 
passagem de sistemas frontais. Porém, 
além dos fenômenos meteorológicos mais 
convencionais, têm-se o Heat Burst (HB), que 
é caracterizado pelo aumento repentino da 
temperatura do ar simultaneamente com a 
diminuição da umidade. Além disso, o HB é de 
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natureza noturna e está associado com a dissipação de tempestades.
Desta forma, este trabalho buscou avaliar a ocorrência deste 

fenômeno, com ênfase na análise detalhada dos dados observacionais 
em superfície de estações meteorológicas da rede AlertaRio e INMET, 
dados METAR dos aeroportos Tom Jobim e Santos Dumont, além de 
sondagem do aeroporto Tom Jobim, bem como nos aspectos sinóticos 
e de mesoescala associados a ele. Posteriormente, foi feita uma 
climatologia de cerca de 15 anos, para verificar a frequência desses 
aquecimentos. Para finalizar, foi feita uma investigação por modelagem 
numérica através do WRF, para melhor compreender a dinâmica e a 
termodinâmica deste evento.

Os resultados confirmaram o fenômeno como HB, bem como a 
frequência de ocorrência desses aquecimentos anômalos de forma 
não tão rara, embora nem sempre intensa. Isso sugere que, de acordo 
com a literatura, este fenômeno é altamente dependente de cada 
localização geográfica, não possuindo fronteiras fixas de taxas de 
aquecimento.

A modelagem numérica apresentou uma excelente ferramenta 
para caracterizar este fenômeno, sequer detectado por reanálises 
disponíveis.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/46439af779798e74e447
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Técnico em Segurança do Trabalho

Com o surgimento da máquina e por sua vez 
a “grande explosão” da Revolução Industrial, 
se inicia uma busca por aprimoramento 
dos processos e produtos, aproveitando ao 
máximo o potencial do Homem-Máquina sem 
que fossem levados em consideração fatores 
fisiológicos, características individuais e 
consequências decorrentes de condições 
inadequadas de trabalho. A mudança de foco, 
visando o homem como peça fundamental do 
sistema de produção, gradualmente, alterou 
conceitos, surgindo o cuidado de adequar o 
equipamento e o ambiente de trabalho ao 
homem.

Seguindo essa linha de raciocínio esse 
projeto apresenta opções que auxiliem os 
trabalhadores em sua vida laboral, fazendo 
com que o transporte e movimentação 
de cargas reduzam o esforço exercido, 
minimizando os impactos acarretados pela má 
postura e o esforço físico de cada indivíduo. 
Espera-se ainda que as empresas possam 
acolher e adotar as ideias apresentadas 
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Palavras-Chave: : Ergonomia, Segurança do Trabalho, Normas Regula-
mentadoras

nesse projeto e que ainda possam buscar novas metodologias como 
forma de minimizar os acidentes e / ou doenças ergonômicas e ainda 
trazendo aumento na sua produtividade.

http://portalservicos.crea-rj.org.br/rest-api/crea/commons/arquivo/4698997939824a90ac41
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PROTÓTIPO DE CONE DE SEGURANÇA 
PARA ÁREAS DE RISCO

Pode-se notar que atualmente nas escolas 
do nosso país a segurança não está muito 
presente devido a diversos fatores como: 
precariedade da estrutura, falta de verba para 
reparos básicos etc. Visto que a violência nas 
escolas tem se tornado uma atitude cotidiana.

Como os atentados que estão acontecendo 
freqüentemente. Só nesse ano de 2019 já 
foram evitadas três tentativas de atentado 
nas escolas e infelizmente um atentado 
que ocorreu em Suzano no estado de 
São Paulo, deixando 10 mortos e mais 
de 20 pessoas feridas, incluindo alunos, 
professores e funcionários da escola. Com 
isso o grupo esteve pensando em um projeto 
que proporciona-se mais segurança para as 
escolas e que fosse prático e muito funcional. 
Então surgiu a idéia de fazer um Dispositivo 
Automatizado de Segurança Móvel.

Este dispositivo tem como objetivo principal 
dar mais segurança para as escolas de uma 
maneira simples, prática e muito eficiente. 
Esse sistema irá evitar a entrada de qualquer 
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instrumento metálico como facas, armas, soco inglês, canivetes e entre 
outros objetos que possam colocar em risco a vida dos alunos e das 
demais pessoas dentro das escolas.

A estrutura tem mobilidade pelo fato de ser móvel, então pode-se 
transportá-la para diversos lugares com praticidade. Seu sistema de 
segurança conta com sensores de alta sensibilidade e precisão a metais 
(com freqüência sensora de 30 cm, podendo ser regulada em 3 níveis), 
ferrosos e não ferrosos, acompanhado de sinais luminosos, e sonoros, 
que serão acionados posteriormente o sensor detectar alteração em seu 
campo magnético devido a presença de um metal. Por fim, o projeto 
conta com uma cancela automática, que será acionado simultaneamente 
ao sinal sonoro e ao luminoso.

Seu sistema operacional é composto por um Arduínomega que é uma 
plataforma de prototipagem eletrônica que é programada facilmente 
pelo computador e tem função de fazer a parte automatizada do projeto 
com o objetivo de fazer a parte independente, facilitar a prototipagem, 
implementação do controle interativo do projeto, e é capaz de receber 
sinais de sensores e intermediá-las com luzes, atuadores, travas etc.

Como dito, o arduíno receberá o sinal eletromagnético do sensor, 
passará essa mensagem para o relé que tem função produzir modificações 
súbitas que no momento em que é alimentado por uma corrente (Fonte) 
aciona um eletroímã que faz a mudança de posição de outro par de 
contatores, que irá acionar o sinal sonoro, luminoso e também a trava 
automática. Diante de idéias, surgiu a realização do projeto.

Veja na íntegra

https://novoportal.crea-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/PROTOTIPO-DE-CONE-DE-SEGURANCA_VIII-TCT.pdf
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