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Valorizar, unir e criar

Esta publicação dos trabalhos científicos e tecnológicos laureados pelo 
Prêmio Oscar Niemeyer é a consolidação do esforço coletivo promovido pelo 
CREA-RJ e pelas instituições de ensino participantes para revelar o que de me-
lhor foi realizado no âmbito de suas monografias, dissertações e teses de con-
clusão de curso de 2010.

Ao todo, participaram 20 instituições de ensino de todo o estado do Rio de 
Janeiro. Foram oito da rede pública e doze da rede particular, abrangendo as 
regiões Metropolitana, Serrana, Sul, Norte e Baixada Fluminense. O empenho 
de cada departamento e seus professores foi decisivo para esta seleção, que 
apresenta 81 trabalhos dentro das categorias Graduação de Nível Superior e 
Médio-Técnico (62), Mestrado (9) e Doutorado (10).

A certeza dos docentes na capacidade de seus alunos e no potencial cientí-
fico e tecnológico de cada trabalho faz dessa primeira edição do Prêmio Oscar 
Niemeyer um passo indelével na aproximação dos futuros profissionais com o 
seu Conselho e com a sociedade.

Ao CREA-RJ só cabe agradecer o comprometimento de todos os setores 
envolvidos, desde os seus próprios funcionários e conselheiros aos professores, 
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coordenadores de cursos e os reitores das instituições, que apoiaram integral-
mente todo o processo de seleção, entrega de documentos e divulgação.

Nosso agradecimento maior, entretanto, é, sem dúvidas, direcionado a to-
dos os autores dos trabalhos que compõem estes Anais. Louvamos o interesse 
individual pela área tecnológica e pela criação científica, pois acreditamos que 
nossas profissões são fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico e 
o crescimento de nossa nação.

E por isso esta premiação tem o nome do arquiteto Oscar Niemeyer. Porque, 
além da homenagem em si, ela carrega em seus objetivos o interesse maior pelo 
qual Niemeyer sempre lutou: o conhecimento a serviço da justiça social e da 
qualidade de vida para todos.

Assim, ao estreitar suas relações com a vida acadêmica, o CREA-RJ tem 
uma grande expectativa para as próximas edições desta premiação. Espera-
mos uma participação em número cada vez maior de instituições de ensino 
e de trabalhos selecionados, pois estar próximo daqueles que estão compro-
metidos com a construção de um futuro mais justo é o maior prêmio que o 
Conselho pode conquistar. A

Agostinho Guerreiro
Presidente do CREA-RJ
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Apresentação

Muito me agrada escrever esta breve apresentação destes Anais de Traba-
lhos Premiados, organizado e confiado ao público pelo CREA-RJ. Tal satisfação 
não se deve tão-somente ao fato de o prêmio instituído por esse Conselho levar 
o meu nome – uma lembrança que muito me sensibilizou.

A razão principal reside na iniciativa de se reunirem as informações básicas 
sobre trabalhos realizados por jovens alunos vinculados a 20 instituições de 
ensino superior e médio-técnico, compreendendo monografias, dissertações 
de mestrado e teses de doutoramento concluídas no decorrer do ano passado. 
Para o êxito desse empreendimento, que vale como uma riquíssima amostra do  
estado da arte dos conhecimentos de natureza científica e tecnológica produ-
zidos por tais entidades na conjuntura atual, se fizeram indispensáveis a capaci-
dade de mobilização e competência de seus docentes e gestores.

Os resumos dos 81 trabalhos aqui coligidos nos permitem apreciar a ri-
queza dos caminhos percorridos na contemporaneidade por pesquisadores 
brasileiros (alguns iniciantes nesse campo cheio de desafios), nas áreas de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Poderão estes servir de estímulo a no-
vas aventuras, a projetos capazes de fazer avançar a realização de obras do 
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mais amplo interesse social e converter em ato(s) o potencial contido nessa 
juventude interessada em se qualificar naquelas áreas. E tal qualificação – es-
pero – poderá ser atingida se esses moços aliarem o gosto pela pesquisa e pela 
experimentação técnica (ou tecnológica) ao cultivo da leitura – não apenas 
de textos técnicos, mais compatíveis com o seu domínio de formação, mas 
também de obras de outras áreas de conhecimento que possam ampliar a sua 
compreensão da vida, dos problemas que afetam a sociedade, deste mundo 
injusto que cabe a todos nós modificar.

Parabenizo os autores destes trabalhos e os seus orientadores, reconhe-
cendo como souberam decerto cultivar a sua intuição criadora. A mesma in-
tuição que se tem revelado capaz de desvendar os segredos da própria vida 
e do ser humano, cuja precariedade existencial deve comover a todos nós. 
Essa é a minha mensagem final, seguida dos votos de que esta publicação 
venha a prosseguir, com a mesma qualidade, nos próximos anos. A

Oscar Niemeyer
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Correlação fenotípica, análise descritiva e 
de trilha em caracteres morfoagronômicos 
de pinhão-manso ( Jatropha curcas)

A espécie Jatropha curcas L., pertencente à fa-
mília Euphorbiaceae, e conhecida popularmente 
como pinhão-manso, se constitui em uma das es-
pécies mais promissoras para a produção de bio-
combustíveis. Esta caracteriza-se por ser rústica, de 
fácil cultivo e boa adaptabilidade às mais diversas 
condições edafoclimáticas, além de apresentar óleo 
de alto rendimento e excelente qualidade para a fa-
bricação de biodiesel. O pinhão-manso ainda care-
ce de informações técnicas básicas para a obtenção 
de genótipos superiores, uma vez que os materiais 
hoje plantados são geneticamente desconhecidos e 
desuniformes. O presente trabalho teve como ob-
jetivos conhecer a variabilidade genética existente 
entre os genótipos da Coleção de Germoplasma da 
UFRRJ, bem como entender, através das análises de 
correlação fenotípica, a relação entre os caracteres 

Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro 

– UFRRJ

Autoria: Marcus Vinicius 

Magro Reis

Orientador: Pedro 

Corrêa Damasceno 

Junior

Avaliador: Alexandre 

Ravelli

Graduação em Agronomia
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morfoagronômicos aqui descritos, e também estudar o efeito direto e indireto 
destes sobre a produção de sementes. Para tal, 54 genótipos precoces para pro-
dução de sementes foram caracterizados para altura de plantas (ALT), diâmetro 
de caule (DIC), número de ramos por planta (RAP), comprimento de entrenó 
(COE), número de frutos por planta (FRU), número de sementes (SEM), número 
de sementes por fruto (SEF), número de frutos por ramo (FRR), peso por semente 
(PSE) e produção (PRO = SEM x PSE), sobre a variável principal produção de se-
mentes. Constatou-se que existe variabilidade genética relativamente alta para 
os caracteres relacionados a produção (FRU, SEM, FRR e PRO), com exceção de 
PSE, e menor variabilidade genética para os caracteres morfológicos (DIC, ALT e 
SEF). Pela correlação fenotípica foi possível concluir que as características ALT, 
DIC, COE e RAP apresentaram baixa ou nenhuma correlação com a produção, 
enquanto as características relacionadas diretamente com a produção (FRU, 
SEM e FRR) apresentaram alta correlação fenotípica com a produção de semen-
tes, com exceção apenas da variável PSE. O diagnóstico de multicolinearidade 
constatou grau de colinearidade fraca entre as variáveis estudadas. A análise de 
trilha demonstrou que somente a característica SEM apresentou alto efeito dire-
to sobre a produção, enquanto as variáveis FRU e FRR apresentaram alto efeito 
indireto sobre a produção de sementes. De forma geral, inferiu-se que a melhor 
estratégia para o aumento da produção nos genótipos da Coleção de Germo-
plasma da UFRRJ é a seleção direta nos genótipos que apresentam as maiores 
médias para SEM, bem como a seleção indireta para o aumento de PRO, nas 
variáveis FRU e FRR. As características morfológicas pouco contribuíram para 
o aumento da produção, portanto, não são recomendadas em seleção indireta 
visando a maximização da produtividade. A
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Deficiência de macronutrientes e 
boro em Catharanthus roseus

As plantas são importantes para obtenção de 
vários fármacos. Na espécie Catharanthus roseus 
(L.) G. Don, popularmente conhecida como vin-
ca, destacam-se os alcalóides vincristina, vinblas-
tina e ajmalicina, todos importantes para indústria 
farmacêutica, os dois primeiros são utilizados no 
tratamento de leucemia e a ajmalicina é um antihi-
pertensivo. O presente trabalho tem como objetivo 
caracterizar os sintomas visuais de deficiência de 
macronutrientes e boro em plantas de vinca, e suas 
implicações no seu crescimento. O experimento foi 
realizado em casa de vegetação localizada na uni-
dade experimental da UENF. O delineamento expe-
rimental adotado foi blocos casualizados com oito 
tratamentos: completo, -N, -P, -K, -Ca, -Mg, -S e – B, 
com quatro repetições. A unidade experimental foi 
composta por vasos com capacidade de oito litros 

Universidade Estadual 

do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro – UENF

Autoria: Monique 

Carriello Gama

Orientadora: Marta 

Simone Mendonça 

Freitas

Avaliadores: Silvaldo 

Felipe da Silveira, 

Claudia de Melo 

Dolinski, Jamil Mendes 

Jasmin, Eliemar 

Campostrini e Bruna 

Bernardes de Castro

Graduação em Agronomia
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de areia e cinco plantas por vaso. As plântulas foram, inicialmente, irrigadas 
uma vez por dia com solução completa e 55 dias após a germinação, iniciou-se 
a aplicação dos tratamentos. Verificaram-se, até 72 dias após o início da apli-
cação dos tratamentos, que a omissão dos nutrientes N, P, K, Mg, S e B, resul-
taram em alterações morfológicas, traduzidas como sintomas característicos de 
deficiência nutricional de cada nutriente, manifestando-se na seguinte ordem: 
P, N, Mg, K, S e B. Para o Ca os sintomas visuais nas folhas não ficaram eviden-
ciados durante o período de avaliação. Os sintomas visuais nas folhas foram: 
–N: Clorose generalizada e queda prematura das folhas. –P: Folhas velhas com 
coloração verde-clara e posterior necrose. –K: Clorose marginal nas folhas mais 
velhas e pontos necrosados. –Ca: Não apresentou sintoma visual nas folhas. 
–Mg: Clorose marginal nas folhas velhas, a partir do ápice, avançando em dire-
ção à parte central. –S: Clorose nas folhas novas. –B: Folhas novas com aspecto 
coriáceo e ondulação nos bordos, superbrotações. As plantas deficientes em N, 
P e K apresentaram menor altura e produção de massa seca e as plantas defi-
cientes em B apresentaram maior produção de massa seca, número de folhas 
e raízes grossas. A
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Efeito da inoculação com diferentes estirpes 
de rizóbio na nodulação, fixação biológica de 
nitrogênio e na produtividade em feijão-caupi

O feijão-caupi é uma espécie rústica, bem adaptada 
a diferentes condições ambientais e possui capacidade 
de se associar a bactérias fixadoras de N2 atmosférico, 
os rizóbios. Os objetivos desse trabalho foram selecionar 
estirpes de rizóbios e verificar a eficiência agronômica 
dessas estirpes para inoculação em feijão-caupi. Este es-
tudo foi realizado em casa de vegetação e em campo, 
na Embrapa Agrobiologia, em Seropédica-RJ e em duas 
áreas agrícolas, em Santa Luzia do Paruá-MA, na região 
de Pré-Amazônia e em uma propriedade particular em 
Paudalho-PE, localizado na Zona da Mata, respectiva-
mente. O delineamento experimental utilizado, em to-
dos os experimentos, foi o de blocos ao acaso com seis 
repetições. Os tratamentos utilizados no experimento 
em casa de vegetação foram: BR 3262, BR 3267, INPA 
03-11B, UFLA 03-84 (recomendadas à cultura), a estirpe 
BR 3299, um controle isento de inoculante e adubação 

Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro 

– UFRRJ

Autoria: Régia Maria 

Reis Gualter

Orientador: Robert 

Michael Boddey

Co-orientador: Gustavo 

Ribeiro Xavier

Avaliadores: Marcos 

Gervásio Pereira, 

Everaldo Zonta e Lúcia 

Helena Cunha dos Anjos

Mestrado em Agronomia
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com N e uma testemunha nitrogenada sem inoculação (100 mg N/vaso), em interação 
com as cultivares de feijão-caupi, IPA 206, BRS Guariba e BRS Marataoã. Nos experi-
mentos em campo foi utilizada a cultivar BRS Guariba e os tratamentos foram: BR 3299, 
BR 3262, INPA 03-11B, um controle isento de inoculante e adubação com N (S/I) e um 
tratamento nitrogenado (80 kg de N/ha) sem inoculação. Em casa de vegetação, aos 55 
dias após o plantio (DAP) foram avaliados número e massa seca de nódulos e massa 
da parte aérea seca das plantas de feijão-caupi. Aos 30 e 50 dias após a emergência 
(DAE) das plantas as variáveis avaliadas em campo foram: nodulação, massa seca da 
parte aérea, eficiência relativa e acúmulo de N na parte aérea, e produção e compo-
nentes produtivos de feijão-caupi aos 65 DAE. No experimento em casa de vegetação 
a estirpe INPA 03-11B promoveu maior número de nódulos na cultivar BRS Marataoã 
em relação às demais cultivares. Quanto à massa seca dos nódulos foi observado valor 
inferior da estirpe INPA 03-11B na cultivar BRS Guariba. Com relação à massa seca 
da parte aérea, as cultivares BRS Marataoã e IPA 206 apresentaram valores superiores 
a cultivar BRS Guariba. Em campo, quanto ao número e massa seca de nódulos, as 
estirpes BR 3299 e BR 3262 foram superiores aos demais tratamentos nos 30 e 50 DAE, 
nas áreas dos agricultores, em região de Pré-Amazônia e na propriedade particular em 
Zona da Mata. Para a massa seca da parte aérea, eficiência relativa e acúmulo de N 
na parte aérea, a BR 3299 foi superior aos demais tratamentos aos 30 DAE nos três 
experimentos. Para a produtividade de grãos todas as estirpes responderam de maneira 
positiva à inoculação, com destaque para a BR 3299, onde foi verificada aumentos de 
500, 1087 e 236 % em relação ao controle (S/I) e de 1, 17 e 17 % em comparação ao 
tratamento nitrogenado (80 kg de N). Dessa forma, a inoculação das estirpes resultou 
em incrementos favoráveis à produção do feijão-caupi, sendo que a estirpe BR 3299, 
mostrou-se excelente para ser recomendado para a cultura. A
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Diversidade de fungos micorrízicos arbusculares 
e de bactérias fixadoras de nitrogênio 
simbióticas em áreas de mineração de bauxita 
com diferentes idades de revegetação

Para o adequado manejo e uso dos diferentes 
recursos de um determinado ecossistema, o conhe-
cimento de como ocorrem os processos ecológicos 
é de fundamental importância. Dentro desse con-
texto, a biodiversidade, a ciclagem de nutrientes e 
o fluxo de energia apresentam papéis regulatórios 
importantes. Resultados recentes mostram que há re-
lação entre diversidades de plantas e produtividade 
de biomassa nos ecossistemas. Além da fertilidade 
do solo, temperatura, latitude, precipitação, herbi-
voria, interações competitivas, separação espacial e 
temporal da utilização de recursos, a interação entre 
espécies pertencentes a diferentes grupos funcionais 
e a diversidade de microrganismos participam na 
determinação da diversidade vegetal. Atualmente, 
ecossistemas naturais são conhecidos por possuírem 
componentes interligados localizados acima e abaixo 

Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro 

– UFRRJ
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do solo, sendo que efeitos regulatórios são estabelecidos entre as populações de 
cada componente. Neste trabalho buscou-se aprimorar protocolos de extração 
de DNA e avaliar a diversidade de fungos micorrízicos arbusculares e de bactérias 
simbióticas fixadoras de nitrogênio em áreas com diferentes idades de revegeta-
ção após a exploração de bauxita, bem como, relacionar a diversidade destes 
microrganismos com a diversidade de plantas. Foi observado que a adição de 
polivinilpolipirrolidona, polivinilpirrolidona, e de carvão ativado proporcionou 
obtenção de produtos de extração de DNA de qualidade suficiente para realiza-
ção de reações de amplificação de DNA. Observou-se, também, elevada diversi-
dade de bactérias simbióticas fixadoras de nitrogênio nas diferentes áreas, e esta 
foi mais elevada em áreas revegetadas a mais tempo. Glomus macrocarpum foi a 
espécie de fungo micorrízico arbuscular predominante entre as 13 espécies en-
contradas. Os resultados mostram que as práticas de revegetação adotadas nestas 
áreas estão permitindo o estabelecimento de comunidade de fungos micorrízicos 
arbusculares no solo. Entretanto, o nível de riqueza e o número de esporos ainda 
estão baixos, principalmente nas áreas revegetadas após o ano de 2000. Não foi 
observada correlação para os valores do índice de Shannon entre as comunida-
des de plantas e de fungos micorrízicos arbusculares. Entretanto, conforme suge-
rido por outros autores, a relação diversidade acima e abaixo do solo mostrou ser 
dependente da composição da comunidade de plantas. A
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Conexão híbrida

Na cidade do Rio de Janeiro uma situação ur-
bana bastante freqüente é a presença de uma forte 
fronteira entre a favela e o asfalto. Faixa essa, local 
de despejo de lixo, de periculosidade elevada, de 
abandono, mas principalmente, de conexão entre 
esses dois tecidos.

Por se tratar de um contato, de uma ambi-
güidade marcante, esse local gera um grande 
desafio na implantação de um projeto. E é tra-
tando dessas dificuldades que o edifício mostra 
seu potencial.

Onde, atualmente, está localizado um estacio-
namento privativo em um lote que beira uma pe-
dreira no bairro do Catete, será introduzido um ob-
jeto que, encostado e estruturado a essa encosta, 
cria uma ligação física entre a Rua Santo Amaro e a 
favela de mesmo nome.

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro – 

UFRJ

Autoria: Bruno 

Schnellrath

Orientadora: Sonia Hilf 

Schultz

Co-orientadora: Maria 

Lucia Pecly

Colaboradora: Andrea 

Borde

Avaliadoras: Maria 

Paula Albernaz e Denise 

Barcellos Pinheiro 

Machado

Graduação em Arquitetura e Urbanismo



Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ • 2011

18

De modo a não ge-
rar uma escadaria line-
ar, onde se apresentam 
cenas de abandono e 
confrontos armados, o 
objeto acopla diferentes 
usos de maneira a per-
mitir uma ativação do 
local durante todas as 
horas do dia.

Compondo o pro-
grama junto a circula-
ção, estariam um alber-
gue de baixo custo, uma 
“movelaria” existente no 

terreno e um centro comunitário onde se aplicaria o conceito do anti-programa, 
permitindo uma variação de usos em função da necessidade.

Através de uma pequena via de pedestre existente na favela, faz-se a ligação 
entre os dois pontos estruturando o edifício. A
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Unidade de Pronto Atendimento Padrão

Este é um projeto arquitetônico conceitual da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) padrão, 
que busca a sua implantação a partir de um siste-
ma construtivo totalmente diferente do que é utili-
zado atualmente, pois estas unidades não podem 
ser resolvidas como um equipamento improvisado 
em conteineres.

Estabelecimentos de saúde são muito complexos 
e caros, exigem, além das questões funcionalidade, 
uma grande preocupação com as inúmeras normas 
de saúde. Sendo assim, as questões estéticas aca-
bam ficando em segundo plano.

Outro aspecto pertinente em edifícios hospitala-
res é o dinamismo destes espaços que se caracteriza 
pela necessidade de constante adaptação aos avan-
ços médicos e técnicos e às mudanças nos perfis 
dos usuários e de sistemas organizacionais.
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No caso das UPÁ s, pelo fato de apresentarem uma classificação por portes 
(I, II, e III), sua arquitetura tem que ser extremamente flexível para que possa 
atender a qualquer uma destas demandas em qualquer tipo de terreno.

Considerando todos os aspectos citados aliados a necessidade de implanta-
ção destes estabelecimentos em larga escala, buscou-se um sistema construtivo 
sustentável, racional, flexível, com custo reduzido e que permita uma monta-
gem rápida, mas que seja de qualidade para promover conforto e a recuperação 
rápida dos pacientes a partir da idéia de humanização pregada pela política de 
qualificação da atenção à saúde no SUS (QUALISUS). A
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Um aeroporto proporcional a uma grande cidade: 
projeto arquitetônico para o Aeroporto de Macaé

Objetivos do projeto:
Este projeto tem como objetivo promover a 

ampliação do terminal de passageiros de Macaé, 
pois está pequeno para o fluxo atual. Além disso, 
pretende-se criar um símbolo para o município, 
empregando o máximo de tecnologia local.

A motivação para a realização deste projeto:
Desde a instalação da Petrobras em Macaé, 

este município vem crescendo economicamente e 
a previsão é de que as demandas para o local au-
mentem. Outro fator é o PIB de Macaé estar entre 
os dez maiores do Brasil. A
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Centro de socialização e qualificação penal

“(...) Os objetivos e metas oficiais das prisões e 
das penas nela cumpridas são:

Punição retributiva do mal causado pelo de-• 
linqüente;
Prevenção da prática de novas infrações, • 
através da intimidação do condenado e de 
pessoas potencialmente criminosas;
Regeneração do preso, no sentido de trans-• 
formá-lo de criminoso em não criminoso.

Chama a atenção o fato de as duas primeiras se-
rem de caráter punitivo, enquanto a terceira de cará-
ter regenerativo. As metas punitivas são objetivos das 
prisões desde que estas foram concebidas, enquanto 
a metas regenerativa passou a fazer parte do contex-
to prisional somente a partir do século XIX. Outro as-
sunto que nos convém observar é o fato de as metas 
punitivas e regenerativas serem conflitantes. (...)
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Verificamos, portanto que nosso sistema, que claramente prioriza a utilização das 
metas punitivas é falho, já que é de conhecimento geral que grande parte dos conde-
nados em nosso sistema prisional, freqüentemente retorna ao cárcere pouco tempo 
depois de sair dele. Entretanto tal dado não causa consternação na sociedade, muito 
pelo contrario, esta recebe tais dados com extrema tranqüilidade. À nossa sociedade 
causa mais consternação, uma fuga ou uma tentativa de motim por melhores condi-
ções, onde logo depois do ocorrido, abrem-se inquéritos para procurar os culpados, 
porém nunca ninguém procura um culpado por um retorno de um ex-detento.

Dado o exposto o acima, procuramos então com este proposto inverter a or-
dem de prioridade do nosso sistema prisional. A prioridade será a regeneração, e 
a punição será o cerceamento da liberdade de ir e vir, restringindo a vivencia do 
preso a área da prisão, selecionando para esta uma localização bastante isolada. 
Será oferecido ao detento um “mundo” dentro da prisão mais parecido com o 
“mundo” fora dela, para que quando saia consiga se readaptar melhor.” A



a
r

q
u

i
t

e
t

u
r

a
25

Projeto de requalificação ambiental e urbanística 
da Praia da Chácara – Angra dos Reis – RJ

“(...) No início dos anos 2000, um projeto de or-
dem federal conhecido como Projeto Orla realizou 
em conjunto estudos e formulou diagnósticos para 
diferentes trechos da orla do país. O objetivo desses 
estudos é exatamente traçar diretrizes para o uso e 
ocupação do dolo nestas áreas baseadas nas ca-
racterísticas paisagísticas e territoriais de cada área. 
Angra dos Reis foi um dos municípios que realizou 
estes estudos em conjunto com o Governo Fede-
ral, formulando assim uma espécie de Plano Diretor 
para sua orla. Dentro deste plano foi destinada à 
Praia da Chácara a implementação do parque urba-
no concebido nos anos 90.

Objetivando a recuperação desta importante 
faixa da orla do centro de Angra dos Reis, o projeto 
apresentado a seguir é exatamente a retomada do 
projeto deste parque para a cidade, parque este que 
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tornar-se-á um grande espaço público destinado ao lazer e turismo de cunho 
ecológico (ecoturismo).

(...) Finalizando, o PRAU – Praia da Chácara é um projeto que busca 
aliar desenvolvimento econômico e urbanístico com preservação ambiental, 
mostrar que é possível trabalhar estas questões que para muitos são encara-
das como antagônicas.” A
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Revitalização do Hotel Nacional

“No Rio de Janeiro o paradoxo entre o novo, em 
crescente ebulição, e o velho, em constante depre-
ciação, torna-se cada vez mais presente. São Conra-
do funciona como uma pequena amostra da cidade 
e suas dicotomias; rico e pobre, mar e montanha, 
mansões e favelas.

O projeto tem por objetivo devolver um bem à 
cidade. Assinado por Oscar Niemeyer, com jardins 
de Burle Marx e com obras de arte de Caribé e Ces-
chiatti, o Hotel Nacional é mais do que um edifício 
abandonado, é uma construção de grande porte, 
como poucas na cidade, com capacidade de agru-
par diversas possibilidades. Trata-se de um ícone na 
paisagem e um exemplo da arquitetura moderna.

Rodeado por edifícios de classe alta e áreas 
favelizadas como a Rocinha e o Vidigal, a renova-
ção deste equipamento tem relevância acentuada 
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por seu potencial de influência a sua volta, geran-
do uma renovação na imagem da região.

(...) Mais do que devolver vida a um imóvel 
abandonado, a proposta de revitalização do Hotel 
Nacional pretende promover uma integração maior 
entre os espaços segregados, refletindo todas as mu-
danças que ocorreram a sua volta. Espera-se fazer 
uma gradação entre os espaços públicos e privados 
do edifício, criando uma interação entre esse con-
texto tão peculiar e os novos usos propostos para o 
edifício. A praia é sem dúvida, o espaço mais pú-
blico e democrático no bairro, e seu uso constante 
acabou por criar um eixo, passando pela Avenida 
Aquarela do Brasil, aonde o fluxo pedonal é intenso. 
Pretende-se usufruir deste contato do pedestre para 
atrair usos que enriqueçam a vida no bairro.” A
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Arena Antunes

“(...) O tema do projeto proposto consiste em 
uma Arena Esportiva com a proposta inicial de utili-
zação do espaço não só para fins esportivos, como 
jogos de futebol profissional e possíveis Campeo-
natos Amadores, como também para fins culturais 
e educacionais. Esta Arena proposta levará o so-
brenome do cliente Arthur Antunes Coimbra, em 
homenagem aos já falecidos irmão Antunes, que 
jogou um bom tempo no Fluminense, e seu pai, Sr. 
Antunes. Logo será batizada de Arena Antunes.

(...) A intenção é formar um novo conceito de 
Arena. E esse conceito consiste inicialmente na 
funcionalidade da Arena. Esta não terá finalidades 
apenas esportivas, terá diferentes atividades para re-
aproximar moradores de diferentes regiões, ou seja, 
dar mais opções de lazer e cultura para os moradores 
do Recreio, da região da baixada de Jacarepaguá e, 

Universidade Gama 

Filho – UGF

Autoria: Victor Filipe 

Moreira Monteiro

Orientadora: Cristina 

Malafaia

Avaliador: Gustavo Jucá

Graduação em Arquitetura e Urbanismo



Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ • 2011

30

aproveitando a Av. das 
Américas, trazer mora-
dores que se localizam 
em bairros vizinhos, ou 
até daqueles que vem 
de mais longe. Sendo 
assim, não haverá qual-
quer tipo de restrição 
por parte dos freqüen-
tadores da Arena. Esta 
será para uso de todos.

Fazer com que determinado espaço nunca fique ocioso, dando utilidades 
a ele senão em todos, mas na maioria dos dias da semana, seria o conceito 
chave do projeto e um ponto a ser levado com suma importância. Logo, a área 
projetada por debaixo das arquibancadas será explorada ao máximo para se 
implantar todo o programa de atividades.” A
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Por dentro de Copacabana: descobrindo 
os espaços livres do bairro

Este trabalho apresenta critérios e parâmetros de 
análise de um bairro, através da análise morfológica 
dos espaços livres de edificação realizada a partir de 
formulação conceitual e de pesquisa de campo. Uti-
liza como estudo de caso o bairro de Copacabana, 
localizado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. 
Este bairro teve seu maior período de expansão, tan-
to de ocupação horizontal como de adensamento 
vertical, nas décadas de 1940 a 1960, e apresen-
ta em sua morfologia espaços livres privados no 
interior das quadras de forma bastante distinta da 
grande parte dos bairros da cidade. Para sua análise, 
foram aplicados critérios tendo como foco questões 
como: tipologias edilícias das quadras; análise do 
sistema de espaços livres públicos e privados; rela-
ções morfológicas e dimensionais entre as edifica-
ções e entre estas e os espaços livres de edificação, 
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e uso e apropriação dos 
espaços livres privados 
intraquadras. Depois de 
conceituados, esses cri-
térios foram aplicados 
com maior detalhe a 
cinco quadras selecio-
nadas, tendo sido possí-
vel traçar um perfil mor-
fológico detalhado do 
bairro em questão. A
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A Imagem da degradação urbana: 
Lapa, Rio de Janeiro

Este trabalho estuda a imagem e a forma da de-
gradação urbana focando-se na cidade do Rio de Ja-
neiro, com o intuito de compreender os fatos urbanos 
que causaram a estagnação e o descaso do desenvol-
vimento urbano da antiga capital do Brasil. Aqui se 
aprofunda a importância da imagem urbana, revela-
dora da configuração espacial de uma cidade, que nos 
permite ao olhar as paisagens obter, através de regis-
tros gráficos, uma interpretação científica da cidade. 
Também tentaremos compreender como a degrada-
ção urbana se pode constituir como uma oportuni-
dade para a mudança, uma vez que a aprendamos a 
gerir, revertendo algo que de outra forma pode afetar 
diretamente a na nossa própria sobrevivência.

O Rio de Janeiro conhecido como a ‘cidade mara-
vilhosa’ apresenta na sua realidade fortes contradições 
que são bem marcadas na sua paisagem. A cidade, 
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situada em uma exuberante geografia, apresenta tendências opostas para o seu 
futuro. Se por um lado, podemos encontrar um crescimento baseado em grandes 
investimentos, por outro lado, vemos uma cidade estagnada e abandonada que 
rejeita as mudanças. Nesse sentido, analisaremos a área central do Rio de Janei-
ro por ser não só um dos lugares onde está mais patente a degradação urbana, 
mas também onde pela sua configuração espacial, melhor poderemos encontrar 
elementos que nos permitam identificar as diferentes contradições na criação da 
cidade ao longo dos tempos.

Neste texto apresentam-se algumas definições de ‘degradação urbana’ e 
as suas diversas facetas nas grandes cidades. Aprofundam-se conceitos como 
abandono, envelhecimento, destruição, gentrificação, ruína, resíduos e desper-
dícios, margens e fronteiras, sem teto, cortiços, vazios, desordem, medo, hetero-
topias, etc. Todas estas características foram observadas e identificadas em um 
setor do bairro da Lapa e de Santa Teresa, que pelas suas condições decadentes 
e por ser um lugar dinâmico e diverso foi escolhido como o objeto de estudo. A 
análise foi feita através de desenhos, croquis e mapas (feitos pelo autor), fotogra-
fias e textos históricos que contextualizaram o atual estado da cidade.

Em conclusão, será apresentada a degradação urbana, como oportunidade para 
mudar o estado atual da cidade, já que o degradado permite entrever as essências da 
matéria, estimulando as nossas possibilidades de ação para criar diversas mudanças 
futura. As mudanças poderão gerar melhorias para o setor sem perder o caráter origi-
nal do bairro, evitando futuras perdas da população e dos usos próprios da Lapa. A
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A poética das diferenças na obra de Robert 
Venturi e Denise Scott Brown

Este texto busca mostrar a ligação estreita da 
obra de Robert Venturi e Denise Scott Brown com a 
chamada Poética das Diferenças, vertente significa-
tiva do pensamento Pós-estruturalista voltado para 
a Crítica de Arte e Filosofia da Cultura. A obra des-
tes arquitetos é apresentada em relevantes pontos 
de oposição ao Pensamento Moderno em arquitetu-
ra, quais sejam a presença do grotesco, a ênfase no 
significado (em oposição à ênfase no significante), 
a clara adesão ao conceito de “Pensamento Fraco” 
e à utilização de estratégias de Desconstrução. Esta 
obra, em que pese ser em grande parte vinculada 
à tradição do meio leste americano e suas raízes 
arquitetônicas históricas e vernaculares, apresenta-
se sem limites geográficos, históricos ou culturais, e 
pode, em uma leitura mais aberta, servir de orien-
tação para sua aplicação em qualquer lugar, com 
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outras raízes e tradições, desde que bem conheci-
das e exploradas. Tanto na teoria como em sua obra 
construída, relacionada com arquitetura do edifício 
e da cidade, Venturi e Scott Brown testemunham o 
enfrentamento de questões extremamente atuais, as 
quais são abordadas nesta tese. A reconsideração 
da poética arquitetônica por eles ensejada, na qual 
o “feio e comum” substitui o “heróico e original” 
dos antigos mestres, que contempla as diferenças 
de cultura, gênero, idade, que não apenas permite 

o ornamento, mas o faz a mais importante característica do edifício, em suma, 
sua proposta de uma revisão “arqueológica” do saber e do fazer arquitetônicos, 
pode ser de grande utilidade para o arquiteto hoje, face às contradições profun-
das em que vive o mundo de espectro global em que vivemos. A
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A concepção de Palmas (1989) e 
sua condição moderna

No âmbito do pensamento urbanístico contempo-
râneo, o tema “cidades-capitais planejadas no Brasil”, 
tende a conduzir nosso foco à emblemática experi-
ência da construção de Brasília, além de referências 
à Goiânia (1936), e ainda Belo Horizonte (1897). No 
entanto, pouco se sabe sobre a intitulada “última capi-
tal planejada do século XX”: Palmas, capital do estado 
do Tocantins, localizada na região norte do país. Na 
pesquisa, buscamos situar a sua concepção nas dis-
cussões próprias do campo do urbanismo ao final da 
década de 1980, especialmente marcadas por um mo-
mento histórico singular para a arquitetura e o urbanis-
mo, qual seja, a crítica aos rígidos pilares modernistas 
e a emergência de um pensamento contemporâneo 
classificado por alguns autores como pós-moderno. 
Especialmente na Europa e nos Estados Unidos, tra-
vava-se um intenso debate na tentativa de caracterizar 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro – 

UFRJ

Autoria: Ana Beatriz 

Araujo Velasques

Orientadora: Lilian 

Fessler Vaz

Avaliadoras: Lucia M. 

S. A. Costa e Rachel 

Coutinho

Doutorado em Urbanismo



Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ • 2011

38

aquele novo momento histórico, a partir do qual as repercussões sobre o urba-
nismo assumiriam uma dimensão fundamental. Trazendo essa discussão para a 
realidade brasileira, resgatamos a experiência do projeto de Palmas, a partir da qual 
destacamos as seguintes questões: como o partido dessa nova cidade-capital refle-
tiria este momento, que, para alguns autores, se configurava em uma transição pa-
radigmática, enquanto que, para outros, representava uma continuação em outras 
condições? Que contribuições a concepção de Palmas apresenta ao pensamento e 
à prática do urbanismo no final do século XX? Através do seu contexto histórico e 
dos princípios assumidos na proposta, buscamos compreender como essa experi-
ência se situa no seu tempo e no seu lugar. A
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Pesquisa e desenvolvimento de hardware e 
software de uma plataforma para controle 
e automação de eventos esportivos

O esporte tem atraído muito o interesse da mídia 
nos últimos tempos, um dos fatores que pode ter 
contribuído de forma significativa para isso é o fato 
do Brasil ter sido escolhido para sediar a Copa do 
Mundo de Futebol, em 2014, e logo em seguida, 
as Olimpíadas em 2016. Com isso a prática de es-
portes tem sido muito procurada e valorizada. Um 
dos esportes que vem ganhando reconhecimento 
no Brasil são os saltos ornamentais. Atualmente as 
competições realizadas em âmbito nacional e es-
tadual não possuem qualquer tipo de dispositivo 
digital no controle da competição. O gerenciamen-
to da competição é realizado de forma totalmente 
manual, em que a probabilidade de erro humano é 
muito grande, aumentando o tempo gasto na reali-
zação do evento. No cenário internacional, algumas 
competições possuem um sistema de controle, que 
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é similar a um teclado com fio, com uma interface de difícil operação, na qual 
a aquisição das notas segue para o sistema, sem erros. Este trabalho apresenta o 
desenvolvimento de um sistema de controle para eventos esportivo, composto 
por uma interface homem máquina com uma porta de comunicação wireless, 
compacta, com funções programáveis, pois em uma competição tem-se a par-
ticipação do árbitro geral, juiz guia (auxiliar de árbitro geral), juízes da competi-
ção e eventualmente juízes em avaliação, todos participando ao mesmo tempo, 
cada um com uma função distinta e com suas respectivas responsabilidades, e 
um sistema programado em linguagem de alto nível que pode ser utilizado em 
um netbook, em que os dados adquiridos pelas unidades de entrada de dados 
(UED) serão processados e supervisionados. O sistema será capaz de gerenciar 
toda a competição, sendo, no final do evento, gerado um relatório com todas 
as notas, médias dos saltos e classificação dos atletas participantes, de forma 
rápida e segura. Essas informações são armazenadas em um banco de dados e 
são analisadas pela equipe técnica para poder verificar os pontos fracos de cada 
atleta e melhorar os atletas competidores, aumentando as chances de medalhas 
nas Olimpíadas de 2016. A
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Modelo para verificação da sustentabilidade de unidade 
de conservação baseado nos princípios da lógica Fuzzy: 
um estudo de caso da Estação Ecológica de Tamoios, RJ

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo para 
avaliação da sustentabilidade da Unidades de Con-
servação, baseado nos princípios da lógica fuzzy, 
que teve como objetivo a avaliação das principais 
pressões e ameaças sofridas na Unidade de Conser-
vação através da visão de especialistas, membros 
do comitê gestor da Unidade de Conservação e de 
stakeholders (atores sociais). O modelo foi aplicado 
à Estação Ecológica de Tamoios, localizada nos mu-
nicípios de Angra dos Reis e Parati, RJ, onde foram 
evidenciada como principais pressões e ameaças 
a modificação do regime sendo representada pela 
introdução de fauna e flora exótica, a reposição do 
desperdício e tratamento sendo representada pela 
disposição de resíduos, a extração de recursos sen-
do representada pela pesca e a transformação do 
território e construção sendo representada pela ur-
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banização. Diante dessas caracterizações da UC e os objetivos estabelecidos no 
plano de manejo da ESEC Tamoios, conclui-se que a unidade de conservação 
deve fortalecer sua gestão, através do aumento da fiscalização e o incentivo da 
implantação de projetos sócio-ambientais, sendo estes avaliados pelo método 
proposto no presente trabalho. A
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Interação com alvos por GPS e RFID

O conhecimento da localização de um termi-
nal móvel em qualquer instante implicaria uma 
variedade de aplicações. Por exemplo, sabendo-se 
as coordenadas de um dado pedestre ou veículo 
otimizaria o processo de tomada de decisão em 
situações de emergência. Sendo assim, no contex-
to desses e de outros Serviços Baseados em Loca-
lização (LBS), propõe-se uma alternativa de posi-
cionamento urbano de leitores RFID baseada no 
aparelho, independente de sinais oriundos de um 
Sistema de Navegação Global por Satélites (GNSS) 
e que atende às metas estabelecidas pela Comis-
são Federal de Comunicações dos Estados Unidos 
(FCC) na fase II de seus serviços de emergência 911 
ampliados (E911). Para o cálculo da posição do ter-
minal móvel consideram-se 4 algoritmos. A nova 
técnica Cell-ID Modificada aqui proposta e 3 abor-
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dagens clássicas: Cell-ID, Vizinho mais Próximo e Trilateração. Modelou-se, 
para todos estes algoritmos, a propagação dos erros de cada medida efetuada 
pela posição final do leitor RFID do usuário envolvido obtendo-se fórmulas 
analíticas pela primeira vez. Calculou-se para cada algoritmo a máxima pro-
pagação de erros possível como uma função de parâmetros urbanos e das 
acurácias das medições envolvidas. Além disso, para os algoritmos Cell-ID e 
Cell-ID Modificado, calculou-se o alcance ótimo das etiquetas RFID, definido 
como sendo aquele correspondente à melhor acurácia. Realizaram-se simula-
ções em regiões urbanas de uma cidade brasileira empregando-se as fórmulas 
deduzidas. Considerando que as etiquetas RFID possuem alcance ótimo e co-
ordenadas conhecidas com 2m de acurácia, obteve-se 23m de acurácia para 
a posição do leitor do usuário através do algoritmo Cell-ID Modificado. Assu-
mindo que o alcance das etiquetas RFID pode variar de 20m em magnitude, 
obteve-se acurácias melhores que 47m com o algoritmo Cell-ID Modificado. 
Acurácias melhores que 6m para a Trilateração foram obtidas, considerando 
que a acurácia da estimativa de distâncias é melhor que 2m. De modo a va-
lidar a alternativa apresentada, realizaram-se experimentos empregando-se 2 
etiquetas RFID e 1 leitor RFID. Os resultados dos experimentos foram compa-
tíveis com o que se obteve nas simulações realizadas. Além disso, as fórmulas 
deduzidas são gerais no sentido de que elas são válidas para outras redes de 
sensores e não apenas para uma composta por dispositivos RFID. A
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Estrutura básica de um sistema de geoinformações 
ambientais: área de proteção ambiental e recuperação 
urbana do Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro

Este trabalho apresenta a construção de uma 
estrutura básica de sistema de geoinformações am-
bientais, utilizando a Área de Proteção Ambiental 
e Recuperação Urbana do Alto da Boa Vista como 
área piloto. Destinado aos fins geoinformacionais 
correlacionados à Cartografia Temática, este proje-
to utiliza fontes públicas de informação geográfica 
para compor uma estrutura básica que subsidie as 
demandas de produtos de geoinformação como: 
percepção tridimensional da área objeto, mapas 
de declividade, mapas hipsométricos e mapas 
contendo a representação de indicadores socio-
econômicos e de vulnerabilidade ambiental. Este 
projeto objetiva o estabelecimento de uma meto-
dologia básica de implantação de sistemas deste 
tipo, que possa ser referência ao emprego desta 
mesma solução em qualquer unidade de preserva-
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ção ambiental brasileira. Os principais dados básicos utilizados são oriundos 
das principais fontes públicas de informações geográficas, como DSG, IBGE, 
INPE, ICMBio, etc. As conclusões analisam questões práticas que se associam 
ao uso de dados públicos e disponíveis ao acesso amplo, e tratam ainda dos 
cuidados que se deve ter, em casos similares a este, no tratamento de diferen-
tes fontes de informação. A
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Estudo dos processos e projeto de uma 
estação de tratamento de água

Água pura, no sentido rigoroso do termo não 
existe na natureza, pois sendo um ótimo solven-
te, denominada também como solvente universal, 
nunca é encontrado no estado de absoluta pureza. 
Portanto, a água possui uma série de impurezas e 
especificidades que vão lhe conferir características 
físicas, químicas e biológicas.

A água encontrada na natureza (água bruta) é o 
que introduz o desenvolvimento deste trabalho. Serão 
exploradas as suas características e apresentaremos os 
resultados obtidos em uma ETA, a água tratada.

A qualidade da água depende basicamente des-
sas características, as quais, por sua vez irão influir no 
grau de tratamento a que deverá ser submetida. As 
características mencionadas acima como físicas, quí-
micas e biológicas representam respectivamente as 
interligações – poluição, contaminação e impureza.
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A poluição é a alteração das características ecológicas do meio, isto é, das 
características físicas, químicas e biológicas de modo a torná-lo nocivo aos 
seres que o habitam.

A contaminação é a introdução, no meio de elementos em concentra-
ções nocivas a saúde do homem, tais como organismos patogênicos, subs-
tâncias tóxicas, etc.

Por fim, as impurezas tem significado muito relativo, pois depende das ca-
racterísticas das substâncias poluidoras e do seu teor face aos usos específicos 
para os quais a água se destina.

Serão apresentadas neste trabalho, as principais fases do tratamento de 
água em uma ETA, evidenciando a importância de cada uma dentro do siste-
ma de tratamento. A
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Gestão de resíduos sólidos da construção 
civil no município de Belford Roxo – RJ

Introdução: A construção civil é parte importan-
te no desenvolvimento econômico e social de um 
país. Por outro lado, é um setor produtivo que gera 
grandes impactos ambientais, quer seja pelo consu-
mo dos recursos naturais, ou geração de resíduos. 
Atualmente, estima-se que no Município de Belford 
Roxo a geração de resíduos da construção civil esta 
em torno de 2.000 toneladas por dia, mas apenas 3% 
desse total são destinados a locais licenciados (se-
cretaria do Meio Ambiente de Belford Roxo). As pes-
quisas têm mostrado que 90% dos resíduos gerados 
na construção civil são potencialmente recicláveis 
quando segregados na fonte geradora. Diante dessa 
realidade surge um grande desafio: conciliar uma ati-
vidade produtiva dessa magnitude com as condições 
que conduzam a um desenvolvimento sustentável, 
menos agressivo ao meio ambiente, com um plano 
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de gestão desses resíduos sólidos gerados na cadeia produtiva da construção ci-
vil. Objetivo: Apresentar um diagnóstico da gestão dos resíduos da construção 
civil no município de Belford Roxo no Estado do Rio de Janeiro. Métodos: As 
informações apresentadas foram obtidas através de pesquisa bibliográfica e pes-
quisa a diversas obras em andamento de categoria diversas, no município de 
Belford Roxo. Analisou-se o volume de resíduos gerados em cada obra e o conhe-
cimento dos profissionais envolvidos, sobre o destino dos resíduos e a legislação 
vigente sobre a gestão dos resíduos da construção civil. Resultados: Nas visitas e 
entrevistas as obras pesquisadas, foi possível observar a carência de conhecimen-
to, por parte dos construtores e operários, da legislação vigente e dos serviços, 
embora deficiente, oferecido pela prefeitura para remoção dos resíduos gerados 
na construção verificou-se também que no município de Belford Roxo não existe 
empresas privada para retirada de resíduos da constrição civil o que levam os 
construtores a descarta os resíduos em áreas clandestinas como foi. Conclusão: 
Não existe no município de Beldord Roxo um aterro especifico para receber re-
síduos da construção civil e não há por parte da prefeitura uma fiscalização que 
atenda as necessidades atuais, o que diagnosticamos na cidade de Belford roxo é 
que, até hoje, em 2010, a resolução CONAMA não é cumprida. A
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Modelagem numérica de coluna da nave 
lateral da Basílica da Sagrada Família 
de Gaudi – Barcelona – Espanha

Antoni Gaudí tinha uma ampla preocupação 
estrutural na concepção de seus projetos. É explo-
rando essa visão que esse trabalho se insere, ao 
estudar o comportamento estrutural de uma das 
colunas da Basílica da Sagrada Família, considera-
da como sua maior obra.

A coluna escolhida situa-se na nave lateral e tem 
a função de receber e transmitir as cargas da facha-
da lateral, da varanda do coro e da cobertura. No 
corpo deste trabalho, estão descritas a evolução da 
geometria desse elemento e as diversas condições 
de projeto de Gaudí. Após esse embasamento inicial, 
as soluções construtivas são expostas e a capacidade 
resistiva da peça é analisada parcialmente. Verifica-se 
nessa etapa, o comportamento da sua parte externa, 
executada em pedra, quando sujeita a flambagem e 
ao carregamento da cobertura e peso próprio. A
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Análise experimental do pilar misto de aço 
concreto submetido à compressão simples

Neste trabalho apresenta-se uma análise do 
comportamento mecânico do pilar misto de quan-
do submetido à compressão simples. Foram en-
saiados corpos de prova de seção circular de 10cm 
de diâmetro e 40cm de altura. Os corpos de prova 
de são os classificados como preenchidos, ou seja, 
o concreto encamisado em um tubo de aço de 
3,75mm de espessura.

Analisaram-se, simultaneamente, corpos de prova 
em concreto armado de dimensões e área de aço idên-
ticas àquelas do pilar misto. Isto para que fosse alcança-
do um objetivo bem definido, demonstrar as diferenças 
de desempenho entre os dois modelos unicamente 
pelo fato das configurações dos arranjos de materiais 
empregados (aço e concreto) serem diferentes.

Estes dois tipos de corpos de prova apenas simu-
lam peças estruturais reais, mas, mesmo em propor-
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ções menores (tanto em tamanho como em quantidade de material emprega-
do), os resultados obtidos mediante a estes ensaios forneceram bons resultados 
sobre o provável comportamento mecânico das peças estruturais reais repre-
sentadas por estes dois modelos.

Portanto, este trabalho concentra-se na análise comparativa entre estes dois 
ensaios de compressão. Obtendo-se informações sobre o comportamento me-
cânico dos dois tipos de pilares simulados através destes corpos de prova e 
comparar os desempenhos dos mesmos. A
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Modelagem de um sistema integrado de planejamento e 
controle fisico e financeiro de obras de construção civil

Este trabalho é resultado da iniciativa de se de-
senvolver um sistema de planejamento e controle 
capaz fornecer as informações necessárias para se 
otimizar os processos construtivos, podendo ser 
implementado e aperfeiçoado dinamicamente du-
rante a execução de obras de construção civil, se 
tornando um banco de informações para planeja-
mentos futuros. Baseado na compatibilização de 
diferentes renomadas técnicas de planejamento e 
controle físico e financeiro de projetos, adaptadas à 
construção civil de forma a viabilizar sua utilização, 
o sistema possibilita a obtenção de resultados de 
elevada precisão sem a necessidade da dedicação 
e conhecimento técnico e de operação de sistemas 
computacionais complexos como os que são comu-
mente utilizados por grande parte das construtoras. 
Por meio do controle de tempo e de custos e do 
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armazenamento destas informações em um banco de dados simplificado, o 
sistema que apresenta flexibilidade para ser facilmente manipulado, não ape-
nas viabiliza o re-planejamento em tempo de execução do empreendimento 
no qual o mesmo foi implantado, como também permite o aperfeiçoamento 
das previsões temporais e orçamentárias para os próximos lançamentos, cons-
cientizando o planejador sobre quais os principais pontos críticos na forma de 
construir da sua empresa, permitindo a elaboração de novos planos de obra 
com muita mais segurança e confiabilidade. A
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Edifício comercial eco-sustentável

Diante da eminente escassez de recursos natu-
rais, todas as esferas da sociedade tem se mobili-
zado para minimizar os impactos da ação humana 
sobre o meio ambiente. Sendo a construção civil 
uma das maiores geradoras de danos à natureza, 
cabe aos profissionais desta modalidade da Enge-
nharia, buscar soluções que adéquem à atividade 
construtiva à nova realidade. Uma das soluções 
encontradas até então é a construção sustentável, 
também conhecida como construção verde, tema 
central deste trabalho. Este estudo engloba uma 
gama de etapas de elaboração de um prédio co-
mercial eco-sustentável, desde a fase de projeto, 
onde são definidos os primeiros passos necessá-
rios a sustentabilidade, até detalhes como a possi-
bilidade de destino final dos resíduos gerados pela 
sua demolição. Fatores analisados pelos órgãos 
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certificadores de edificações são aqui estudados e implementados ao prédio, 
sempre buscando torná-lo o mais sustentável possível. Entre estes fatores es-
tão a eficiência energética, o contorto térmico, a gestão de água e resíduos e 
o uso racional de recursos naturais. A
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Avaliação de proposições matemáticas 
para interpretação do comportamento 
de solos residuais não saturados

Nas últimas décadas, teorias têm sido formuladas 
para interpretar o comportamento de solos não satura-
dos e estas têm se mostrado coerentes com resultados 
experimentais. Paralelamente, várias técnicas de campo 
e de laboratório têm sido desenvolvidas. No entanto, a 
determinação experimental dos parâmetros dos solos 
não saturados é cara, morosa, exige equipamentos es-
peciais e técnicos experientes. Como resultado, essas 
teorias têm aplicação limitada a pesquisas acadêmicas e 
são pouco utilizados na prática da engenharia. Para su-
perar este problema, vários pesquisadores propuseram 
equações para representar matematicamente o compor-
tamento de solos não saturados. Estas proposições são 
baseadas em índices físicos, caracterização do solo, em 
ensaios convencionais ou simplesmente em ajustes de 
curvas. A relação entre a umidade e a sucção matricial, 
convencionalmente denominada curva característica de 
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sucção do solo (SWCC) é também uma ferramenta útil na previsão do comportamento 
de engenharia de solos não saturados. Existem muitas equações para representar ma-
tematicamente a SWCC. Algumas são baseadas no pressuposto de que sua forma está 
diretamente relacionada com a distribuição dos poros e, portanto, com a granulome-
tria. Nestas proposições, os parâmetros são calibrados pelo ajuste da curva de dados 
experimentais. Outros métodos supõem que a curva pode ser estimada diretamente 
a partir de propriedades físicas dos solos. Estas propostas são simples e conveniente 
para a utilização prática, mas são substancialmente incorretas, uma vez que ignoram a 
influência do teor de umidade, nível de tensões, estrutura do solo e mineralogia. Como 
resultado, a maioria tem sucesso limitado, dependendo do tipo de solo. Algumas ten-
tativas têm sido feitas para prever a variação da resistência ao cisalhamento com rela-
ção a sucção matricial. Estes procedimentos usam, como uma ferramenta, direta ou 
indiretamente, a SWCC em conjunto com os parâmetros efetivos de resistência c̀  e . 
Este trabalho discute a aplicabilidade de três equações para previsão da SWCC (Gard-
ner, 1958; van Genuchten, 1980; e Fredlund e Xing, 1994) para vinte e quatro amostras 
de solos residuais brasileiros. A adequação do uso da curva característica normalizada, 
proposta por Camapum de Carvalho e Leroueil (2004), também foi investigada. Os 
parâmetros dos modelos foram determinados por ajuste de curva, utilizando técnicas 
de problema inverso; dois métodos foram usados: algoritmo genético (AG) e Leven-
berq-Marquardt. Vários parâmetros que influenciam o comportamento da SWCC são 
discutidos. A relação entre a sucção matricial e resistência ao cisalhamento foi avaliada 
através de ajuste de curva utilizando as equações propostas por Öberg e Sällfors (1995, 
1997), Vanapalli et al (1996), Vilar (2007) e Futai (2002); oito resultados experimentais 
foram analisados. Os vários parâmetros que influênciam a forma da SWCC e a parcela 
não saturadas da resistência ao cisalhamento são discutidos. A
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Aplicabilidade de cinzas de resíduo sólido 
urbano para base de pavimentos

Neste trabalho apresenta-se a caracterização e 
avaliação de Cinzas Volantes, obtidas da incinera-
ção de Resíduo Sólido Urbano (RSU) em usinas ge-
radoras de energia elétrica, para sua utilização em 
camadas de base de pavimentos rodoviários, através 
da mistura destas cinzas com um solo argiloso não-
laterítico regional. Foram realizados ensaios de ca-
racterização química, física e mecânica para o solo 
argiloso não-laterítico puro e para o mesmo com a 
adição de diferentes teores de cinza volante (20 e 
40%), bem como o dimensionamento mecanístico-
empírico para uma estrutura típica de pavimento. 
As misturas com inserção de cinzas apresentaram 
um comportamento mecânico compatível com as 
exigências de um pavimento de baixo volume de 
tráfego. A cinza volante de RSU reduziu a expan-
sibilidade do solo estudado apresentando um au-
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mento substancial no valor de CBR. Os resultados obtidos foram satisfatórios, 
sendo dependentes do teor de cinza, ressaltando o emprego positivo da cinza 
volante de RSU para aplicação em camadas de base de pavimentos rodoviários, 
eliminando problemas atuais de disposição de resíduos em lixões e aterros sani-
tários, dando um fim mais nobre a este material. A
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Análise da influência da presença de veículos de 
grande porte no comportamento aerodinâmico 
e aeroelástico de estrutura de ponte

Estruturas de pontes flexíveis são freqüente-
mente suscetíveis à ação dinâmica do vento, apre-
sentando os chamados fenômenos aeroelásticos 
causados pela interação entre as forças inerciais, 
elásticas e as aerodinâmicas. A ocorrência desse 
tipo de oscilação pode gerar danos estruturais e 
desconforto aos usuários.

Tradicionalmente, o estudo dos efeitos dinâ-
micos do vento em estruturas era feito apenas por 
meio de experimentos em túneis de vento. Atual-
mente, utilizam-se também análises com modelos 
numéricos por meio da fluidodinâmica computa-
cional (CFD – Computational Fluid Dynamics).

Utilizando uma ferramenta computacional em 
Dinâmica dos Fluidos, avaliam-se, no presente 
trabalho, os efeitos do vento no comportamento 
aerodinâmico da ponte Rio-Niterói, quando esta 
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tem seu perfil não aerodinâmico alterado pela presença de veículos de grande 
porte. A comparação entre registros de grandes oscilações da ponte sugere 
que a alteração do seu perfil pela presença de veículos de grande porte pode 
contribuir para tornar mais intensa a oscilação induzida pelo desprendimento 
cadenciado de vórtices.

Primeiramente, apresentam-se os resultados para as estruturas em repouso 
sob a ação do vento. Consideram-se os perfis da ponte, de dois tipos de veícu-
los e do conjunto ponte mais veículo. Na seqüência, apresentam-se os resul-
tados para a seção da ponte, com e sem veículo, em movimento, em termos 
das histórias no tempo de amplitude de vibração em função das velocidades 
de vento. Os resultados obtidos para a seção dos veículos e para a ponte sem 
veículo, tanto em repouso quanto em movimento, compararam-se bem com os 
respectivos resultados experimentais. Isto permitiu a avaliação do comporta-
mento aerodinâmico da ponte com os veículos, atestando que este perfil contri-
bui para o aumento das vibrações com a ação do vento. A
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Implementação de uma honeynet 
utilizando máquinas virtuais

O presente trabalho trata da implementação 
de um sistema que se destina a funcionar aco-
plado a um projeto de segurança em redes de 
computadores, colaborando para garantir um 
bom nível de segurança a uma rede que se pre-
tende proteger. Para a concretização do sistema, 
foi construída uma honeynet virtual em uma má-
quina do Laboratório de Redes da SE-8 (Subseção 
de Computação) do Instituto Militar de Engenha-
ria. Dentro deste ambiente virtualizado foram 
instalados vários serviços e realizou-se ataques à  
Honeynet com os respectivos registros pelas fer-
ramentas específicas de monitoramento.

O software de virtualização utilizado foi o 
VMware Server em máquina Linux cuja distri-
buição é o Ubuntu Server. Como ferramenta de 
monitoramento e detecção de ataques utilizou-se 
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o Snort em conjunto com o Guardian, que foi responsável por tomar as 
medidas de reação. A
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Blogics! Implementação e avaliação de uma 
ferramenta educacional para o aprendizado 
colaborativo de circuitos lógicos

A retenção de alunos, especialmente de mu-
lheres, nos cursos relacionados à Computação é 
um problema ainda sem solução. Com o objetivo 
de minimizá-lo, foi desenvolvido Blogics!, uma 
ferramenta de simulação para o aprendizado 
colaborativo de circuitos lógicos a ser utilizada 
no curso de Introdução à Engenharia com Wea-
rable Computing. A ferramenta foi avaliada em 
um estudo de caso sob as perspectivas de seu 
potencial como instrumento de aprendizagem 
e das dinâmicas de colaboração que iniciantes 
utilizam para projetar os circuitos em quadros 
interativos. Este trabalho descreve os processos 
de implementação e avaliação, bem como sua 
fundamentação teórica. A
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Briquetagem de resíduos de grãos: estudo 
da viabilidade técnico-econômica

Atualmente, com a nova tendência de preocupa-
ção ambiental, os meios sustentáveis de produção 
de energia têm ganhado cada vez mais espaço. A 
geração de calor a partir da queima de biomassa é 
uma prática quase tão antiga quanto a humanidade, 
porém a utilização de biomassa residual do agro-
negócio como fonte energética é um procedimen-
to bem mais recente e pouco difundido. Os grãos 
provenientes da lavoura apresentam sujidades que 
inviabilizam sua comercialização ou armazenagem 
imediata, tais como impurezas e matérias estranhas. 
Este resíduo é separado do produto por máquinas 
de limpeza, e quando considerado inadequado 
para a alimentação animal é deixado ao tempo em 
terrenos baldios descobertos, sem nenhum reapro-
veitamento. Foi então que surgiu a alternativa de se 
compactar este material na forma de briquetes, um 
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produto substituto à lenha como fonte combustível para geração de calor. A 
atividade em si deve remunerar o investidor da maneira que ele espera, pois 
para que a prática se propague é necessário que a mesma seja atrativa financei-
ramente. Sendo assim, o trabalho detalhou o processo de briquetagem de uma 
fábrica, situada na região norte do estado do Paraná, que prensa resíduos de 
milho, soja e trigo, levantou seus custos e indicadores econômicos, no intuito de 
se saber se o negócio praticado tem sido de fato rentável ou não. Para uma vida 
útil de 10 anos do empreendimento e uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 
do investidor de 10% ao ano foi encontrado um Valor Presente Líquido (VPL) 
de R$ 98.793,73, um Índice do Valor Atual (IVA) de 1,01 e uma Taxa Interna de 
Retorno (TIR) de 11,77% ao ano. Sendo assim, percebeu-se que o negócio da 
briquetagem para este caso é economicamente viável. A
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Projeto para instalação de uma 
indústria de banana passa

A banana é a principal fruta produzida e con-
sumida no Brasil. O mercado interno para banana-
passa é muito promissor por ser este um produto 
com boa aceitação sensorial, alto valor nutritivo e 
ter apelo de produto próximo ao natural, que pode 
ser consumido como fruta desidratada, ou ser 
empregado como ingrediente em formulações de 
outros produtos. Desta forma este projeto visou a 
instalação de uma indústria de banana passa para 
utilizar como matéria-prima esta fruta de abundan-
te aquisição. A ECONANA Indústria e Comércio de 
Alimentos LTDA. (nome fictício) se fosse implanta-
da teria como objetivo entrar no mercado comer-
cializando o produto caracterizado como “Banana 
Passa”, em embalagens de 50, 100 e 200g. Para o 
desenvolvimento de todo o projeto várias etapas 
foram realizadas, tais como: análise de mercado, 
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plano de marketing, avaliação dos recursos humanos necessários, plano do 
controle de qualidade a ser feito, plano operacional, balanço de massa e ener-
gia de todo o processo, bem como o dimensionamento de todos os equipa-
mentos. A viabilidade econômica demonstrou que o projeto é viável com 
tempo de retorno de 2,8 anos. A
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Viabilidade técnica e econômica na 
elaboração de produto a base de surimi, 
sob o enfoque da economia solidária

A produção e comércio de produtos derivados 
de pescado contribuem para a atividade econômi-
ca, no emprego e na geração de renda. Este trabalho 
tem como objetivos o estudo da viabilidade técnica 
da produção de surimi (polpa de peixe lavada) e de 
seu derivado (almôndega); a aceitação sensorial do 
produto; e a viabilidade econômica de um empre-
endimento econômico solidário de beneficiamento 
de pescado no município de Macaé/RJ. O surimi foi 
preparado conforme método descrito pela Associa-
ção Japonesa de Surimi com o peixe Goete (Cynos-
cion jamaicensis), em três ciclos de lavagens, com 
agitação, na proporção de 3:1 (água 10�C: carne), 
sendo: 0,5% NaHCO3/10 min; 0,2% ácido lático/5 
min e 0,3% NaCl/10 min, seguido de redução do 
excesso de água, refino e adição de crioprotetores 
(4% sorbitol e 0,5% tripolifosfato de sódio). Na fa-
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bricação de almôndegas foi utilizado surimi, condimentos naturais e gelatina 
incolor, sendo cada unidade com peso aproximado de 25g e armazenadas sob 
congelamento (-18�C). No teste sensorial afetivo de escala hedônica estruturada 
de 7 pontos, realizado com 44 provadores não treinados, foram oferecidas duas 
unidades de almôndegas. A avaliação sensorial da almôndega de surimi obteve 
índice de aceitabilidade de 78,86%, sendo considerado de boa aceitação. O 
estudo de viabilidade econômica do empreendimento considera o uso de uma 
unidade de beneficiamento de pescado instalado por um órgão público (UFRJ), 
sendo comparados os modelos de Cooperativismo, Micro e Pequena Empresa 
(Sistema Simples Nacional) e Microempreendedor Individual (MEI), calculando 
os seus respectivos custos variáveis, fixos e tributários. Considerando o valor de 
venda de R$11,00/kg de almôndega e o caso hipotético de um empreendimen-
to com 10 integrantes ser incubado por um órgão público, o resultado aponta o 
modelo do MEI como a melhor alternativa para o empreendimento econômico 
solidário de beneficiamento de pescado. A
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Desenvolvimento de simuladores de movimentos 
em escala com atuação pneumática

Neste projeto, foram desenvolvidos dois simula-
dores de movimentos com atuação pneumática, uma 
Plataforma Stewart e um Simulador Vertical (4-Post 
Rig). A primeira consiste em duas placas hexagonais, 
uma fixa (base) e uma móvel (topo), acopladas por 
seis cilindros pneumáticos por meio de juntas uni-
versais. A segunda consiste em quatro cilindros fixos 
com suas hastes terminadas em uma base para o 
apoio das rodas de um veículo em escala.

O projeto das plataformas de simulação foi 
feito usando o programa SolidWorks. Neste, fo-
ram realizados desenhos tridimensionais de cada 
componente e então, estes foram encaixados em 
ambiente virtual. O principal requisito levado em 
consideração no projeto foi o tamanho, que de-
veria ser compatível com os veículos em escala a 
serem testados. Uma vez com o projeto definido, 
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foram especificados e comprados os componentes necessários para a monta-
gem dos sistemas. Além dos elementos de construção (material da base, topo, 
juntas, cilindros, válvulas e outros componentes), também foram especifica-
dos os elementos do sistema de processamento de dados. Este sistema conta 
com as placas de aquisição/processamento de dados e o programa LabView, 
ambos da National Instruments. Para alimentar o sistema também foi especi-
ficado um compressor de ar.

Construídas as plataformas, foram implementados modelos matemáticos 
no MatLab, para realizar simulações do comportamento do sistema e então, 
compará-los com os resultados obtidos nas bancadas em um teste experi-
mental. Também foi usada a ferramenta de simulações do SolidWorks, o 
CosmosMotion, para realizar estas comparações. A
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Construção de um sistema CSS para deposição de 
células solares de CdS/CdTe sem quebra de vácuo

As células solares de CdS/CdTe constituem hoje 
uma importante fração das vendas de fotovoltaicos 
no mundo. A otimização desses dispositivos, em 
termos de eficiência e método de fabricação, com 
o objetivo de reduzir os custos, está sendo investi-
gada em vários centros de pesquisa, em razão da 
demanda, nos últimos anos, de uma fonte de ener-
gia limpa e confiável.

Este trabalho envolveu a construção de um sis-
tema de deposição de CdS e de CdTe, tratamento 
a vapor de CdCl2 e deposição de ZnTe sem quebra 
de vácuo e a comparação das células solares assim 
fabricadas com as produzidas anteriormente, com 
quebra de vácuo, no Laboratório de Filmes Finos do 
Instituto Militar de Engenharia (LFF-IME).

O sistema construído envolveu a movimentação 
por rotação do substrato para as regiões de deposi-
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ção, o que permitiu a produção de células solares em um tempo relativamente 
curto, da ordem de 120 min. Este tempo foi consideravelmente menor que o 
necessário para produzir células solares do mesmo tipo com quebra de vácuo.

O novo sistema permitiu que os substratos fossem posicionados na região de 
deposição depois que os blocos de grafite da fonte e do substrato já estivessem 
aquecidos, o que levou a uma alta taxa inicial de nucleação e, consequen-
temente, à formação de filmes densos e contínuos, adequados para a produ-
ção de células de alta eficiência. O efeito do oxigênio também foi avaliado, 
mostrando-se benéfico tanto para a produção de filmes mais compactos como 
para a produção de células com tensão de circuito aberto maior que 700 mV, 
na configuração vidro/ITO/CdS/CdTe/C:CuTe/Ag.

Por outro lado, o maior valor de eficiência obtido foi 4,9% para uma célula 
solar com área de 1 cm2, valor próximo ao obtido com quebra de vácuo no 
LFF-IME e bem menor que o observado em outros centros de pesquisa. Uma 
das possíveis causas para a baixa eficiência foi a deterioração das fontes de 
matéria-prima, que levou a baixas densidades de corrente (~ 15 mA.cm-2) e 
baixos fatores de preenchimento (~ 45%).

A troca frequente das fontes e a otimização da espessura das camadas, 
da concentração de O2 durantes as deposições e da preparação do contato 
traseiro, deverão levar a uma eficiência maior das células produzidas pelo 
novo sistema. A
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Análise econômica de um projeto de produção de um 
campo de gás para demanda de geração de energia

O governo federal tem tomado iniciativas nos 
últimos anos com o objetivo de aumentar a partici-
pação do gás natural, uma fonte de energia conside-
rada limpa, na matriz energética brasileira. Dentre 
estes incentivos pode-se citar a redução de alíquo-
tas e o oferecimento de facilidades tributárias e de 
financiamento. A produção deste recurso energéti-
co também tem sido incentivada com objetivo de 
reduzir a dependência externa de países vizinhos. 
Este cenário tem dado partida ao desenvolvimento 
de projetos que utilizam o gás natural como fonte 
de energia nas diversas indústrias, dentre elas a in-
dústria de geração de energia elétrica.

Este trabalho realiza uma análise técnico-eco-
nômica de um projeto de produção de um campo 
de gás natural composto por frações leves, conhe-
cido como gás seco, cuja produção tem por objeti-
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vo suprir a demanda de uma Usina Termoelétrica (UTE) hipotética. Utilizou-se 
o declínio hiperbólico para previsão de produção do campo de gás e foram 
considerados diferentes valores do expoente de declínio (n) para avaliação 
econômica dos cenários de produção. 

Com base em um indicador econômico, Valor Presente Líquido (VPL), co-
mumente utilizado para avaliar a viabilidade técnico-econômica de projetos 
de exploração e produção de recursos naturais, sugeriu-se uma curva de pro-
dução mínima a ser considerada no contrato de comercialização (compra e 
venda) e de transporte de gás natural. A
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Tectônica do sal e exploração do pré-
sal nas bacias de margem leste

Durante algumas décadas houve muitas especu-
lações sobre a existência de reservatórios de hidro-
carbonetos abaixo de uma espessa camada de sal 
na margem leste brasileira, porém as limitações da 
tecnologia impossibilitaram a confirmação destes, o 
que não significa que abandonou-se esta idéia, pelo 
contrário, vários estudos foram realizados na região 
e no ano de 2005 houve a confirmação da presen-
ça de óleo e gás de alta qualidade, média de 28˚ 
API, na área hoje nomeada de pré-sal. Este trabalho 
teve por objetivo, mostrar que o conhecimento da 
geotectônica da camada de sal foi imprescindível 
para o desenvolvimento desta área, pois tornou-se 
possível compreender a interferência desta na ca-
mada subjacente. Superado o desafio de transpor 
esses evaporitos, existiam ainda outros problemas 
como a caracterização dos reservatórios, pois não 
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há registros de perfuração em carbonatos microbianos, o que dificulta a previ-
são do comportamento destes, e a existência de alto teor de gás carbônico no 
seu interior, que está diretamente relacionado com a definição da tubulação 
a ser utilizada. Deste modo concluiu-se que apesar dos avanços adquiridos, 
vários prospectos descobertos, alguns em avaliação, outros em fase de testes de 
longa duração e o campo de Baleia Franca, situado na Bacia do Espírito Santo, 
em produção, ainda é necessário a realização de projetos com a finalidade de 
desenvolver a camada pré-sal para produção em escala comercial. A
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Estudo do gás natural, e a sua utilização 
em veículos automotores

Neste Trabalho foi realizado um estudo do Pro-
cessamento e do Tratamento do Gás natural além 
de esclarecer dúvidas recorrentes sobre sua com-
posição, transporte e utilização como combustível, 
assim como a sua transformação de gás natural para 
gás natural veicular, um combustível que por ter 
queima completa, não produz resíduo contribuindo 
para o equilíbrio ambiental, algo muito popular e 
crescente nos dias atuais.

Em suma pode ser considerado que o GNV se 
apresenta como um combustível que pelos seus 
benefícios específicos, incluindo sua queima lim-
pa, tende a ter vida longa em sua utilização a ní-
vel nacional. A
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Produção de biodiesel por rota etílica: 
perspectivas de oferta e demanda

Ao considerar o processo produtivo do biodie-
sel através da transesterificação por rota etílica, 
este projeto tem o objetivo de verificar se haverá 
integração das cadeias produtivas do biodiesel e 
etanol no Brasil a médio prazo, sob a perspectiva 
de oferta e demanda. Para isso, o trabalho conta 
com análise do setor de biocombustíveis do país e 
modelo de previsão de demanda com horizonte de 
vinte anos. São avaliados quatro cenários de pro-
jeção do consumo de biodiesel, confrontando-o 
com a demanda adicional de etanol para supri-
mento da cadeia produtiva do biodiesel e produ-
ção de etanol no país. A
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Avaliação da aplicabilidade do sistema MRP 
(Planejamento das Necessidades dos Materiais) 
no planejamento e controle da produção

Este trabalho avaliou como as ferramentas que 
operacionalizam o planejamento e controle da pro-
dução (PCP) devem ser utilizadas para aperfeiçoar 
permanentemente a eficácia e a eficiência das ativi-
dades da programação e controle da produção. Fo-
ram estudadas técnicas para a previsão de deman-
da, as atividades e elaboração do programa mestre 
de produção, que são necessárias para o funcio-
namento da principal ferramenta desse estudo: O 
planejamento das necessidades de materiais (MRP) 
e como é construída a lista detalhada de materiais, 
através da explosão das necessidades. Desta forma 
conclui-se que essas ferramentas utilizadas com 
base na visão futura das necessidades, é possível 
calcular o quanto e quando se deve obter de cada 
item, de forma que não haja falta e nem sobra no 
suprimento das necessidades da produção. A
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A importância da adoção da prática do reúso da água 
nos Empreendimentos Comerciais (estudo de caso do 
condomínio arquitetônico denominado Downtown)

Vivemos desde a Revolução Industrial uma ex-
ploração desordenada dos recursos naturais e o 
descarte aleatório dos resíduos in natura; os proces-
sados e os ainda os não processados, na natureza.

Convivemos com um crescimento populacional, 
com uma globalização e com os processos de in-
tegração de economias ao conceito de “aldeia glo-
bal”, a transformação das sociedades e com elas os 
hábitos de consumo seculares de uma determinada 
região ou de um povo.

A água quando não tratada e poluída, passa a ser 
um veículo de graves doenças através de micro e ma-
cro organismos maléficos, mas gerenciada do modo 
correto, exerce um importante papel nas cidades.

Os resultados decorrentes da economia de água 
propiciam benefícios para as cidades que se abaste-
cem daquele recurso e quando é levantadas ques-
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tões de Proteção aos Recursos Hídricos, a necessidade do controle e do uso da 
água, a crescente demanda e poluição nos centros urbanos, a heterogeneidade 
na distribuição dos recursos hídricos e no abastecimento d’água nas cidades 
brasileiras, são as mais preocupantes.

Estas dificuldades motivaram a comunidade acadêmica, agentes públicos 
e empresas a desenvolverem programas de conservação da água visando mi-
nimizar o consumo excessivo de água potável em grandes instalações prediais 
através de aumentos gradativos dos custos do fornecimento d’água. A
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Aumento na performance da entrega através da gestão 
da qualidade em empresa de jornal de grande porte

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa 
qualitativa e exploratória baseada em um proces-
so de distribuição em uma empresa do segmento 
de jornais situada no Rio de Janeiro. A elaboração 
deste trabalho pretende analisar através de levanta-
mento de dados, que as atividades relacionadas à 
qualidade tornam-se fatores estratégicos para exce-
lência organizacional. Embasado na literatura de di-
versos autores, tais como: Paladini (2008), Carvalho 
e Laurindo (2007), a verdadeira função do controle 
de qualidade é analisar, pesquisar e prevenir a ocor-
rência de problemas e defeitos já que a excelência 
de um produto, ou serviço está diretamente ligada 
à satisfação total do consumidor. Na empresa estu-
dada foram identificados alguns problemas relacio-
nados à distribuição dos jornais, pois as atividades 
de distribuição, com base nos entregadores terceiri-
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zados, geravam alguns desvios operacionais e problemas para companhia, tais 
como: insatisfação de clientes e perda da carteira de assinantes. Por isso, serão 
explicados diversos fatores que levam os distribuidores a cometerem falhas de 
entrega, analisando os motivos que promovem estes desvios e as possíveis for-
mas de solucioná-los. Desta forma, métodos de estratégia, qualidade e indica-
dores de desempenho são fundamentais para contornar os problemas e obter 
a melhoria contínua da organização estudada. Pois através destes métodos, 
pretende-se fazer com que a organização não perca seus clientes. A
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Otimização da distribuição logística em uma 
empresa reparadora de turbinas aeronáuticas

O presente trabalho de pesquisa apresenta, 
a partir do uso de modelos de Programação Ma-
temática, baseada no aprendizado nas disciplinas 
de Pesquisa Operacional, Processos Estocásticos e 
Transporte e Logística, o entendimento e controle 
do processo para melhorar a eficiência da distribui-
ção logística de motores nas oficinas de reparo.

Esta empresa reparadora possui cinco grandes 
clientes contratantes, e em sua rede possui três 
principais oficinas de reparo de motores aero-
náuticos, sendo estas posicionadas globalmente. 
Estudos preliminares indicaram que as turbinas 
eram enviadas às oficinas sem um critério de de-
cisão definido, e isto proporcionando despesas 
logísticas sem controle.

Ao final deste trabalho, com o auxilio do uso de 
modelos de Programação Matemática, buscou-se 
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identificar e corrigir os problemas logísticos que são críticos para atingir as 
expectativas do cliente. A
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Estudo e análise da cogeração de energia

A crescente demanda energética no mundo 
visa uma racionalização do uso de energia da me-
lhor forma possível. Neste trabalho visa fazer uma 
análise para possível implantação de um algorit-
mo computacional para sistema de cogeração de 
energia. Capaz de analisar a viabilidade econômica 
para investir em projetos de cogeração. Para isso, 
foi necessário o conhecimento sobre os sistemas de 
cogeração, os equipamentos utilizados nestes pro-
jetos e as características do sistema de distribuição 
de energia elétrica existente. Essa implementação 
mostra a comparação entre os custos operacionais 
sem cogeração e com as alternativas de cogeração. 
A análise da viabilidade econômica de sistemas de 
cogeração considera os parâmetros mais relevan-
tes do projeto como o tipo de equipamento a ser 
utilizado e sua eficiência térmica, o custo do com-
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bustível e as tarifas da concessionária de eletricidade. Fatores como tempo de 
funcionamento diário, preço e características do combustível utilizado e custo 
de instalação são muito importantes nesta análise. A
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Excelência Competitiva: a execução das 
estratégias nas empresas que visam durar

Os sistemas vivos se recriam continuamente, 
mediante a transformação ou a reorganização de 
seus componentes, para sobreviver em ambientes 
altamente competitivos e complexos, sujeitos a ra-
dicais mudanças estruturais e culturais. Para serem 
competitivas, as empresas dependem de estraté-
gias que transformem recursos e competências 
em vantagens competitivas para gerar valor sus-
tentável para as partes interessadas. O derradeiro 
objetivo de uma organização é a sua perenidade. 
Este trabalho investiga exaustivamente modelos de 
gestão de maior aceitação em meios acadêmicos 
e empresariais e apresenta um modelo denomina-
do Excelência Competitiva, que traz uma proposta 
convergente para redefinir o escopo dos capitais 
organizacionais, tangíveis e intangíveis, nas dimen-
sões de Processos, Pessoas, Tecnologia, Mercado e 
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Parcerias, e uma perspectiva para avaliação de resultados – Recompensas SOI 
(Sociedade, Organização e Indivíduos) – que considera a geração de prospe-
ridade no entorno social e benefícios ao meio ambiente, assim como o com-
partilhamento do sucesso com stakeholders. Considerando a sustentabilidade 
uma característica de sistemas dinâmicos capazes de se manter equilibrados 
e a maturidade competitiva como a capacidade de sustentar o crescimen-
to da organização por meio das Recompensas SOI, apresentam-se práticas 
que apoiam um modelo para diagnóstico de maturidade em gestão, de modo 
a explorar as especializações, fomentar a colaboração, servir de referencial 
para identificar e diagnosticar objetivos estratégicos estruturantes dos projetos 
empresariais e acelerar o desenvolvimento do conhecimento prático sobre 
competitividade organizacional. A



e
n

g
e

n
h

a
r

i
a

99

Caramuru

Termopares são sensores de temperatura larga-
mente utilizados ao redor do mundo, em função de 
sua simplicidade, confiabilidade, faixa de operação 
e baixo custo de construção. O processo de calibra-
ção de termopares pelo método dos pontos fixos, 
realizado pelo Laboratório de Termometria do In-
metro, provê a rastreabilidade na medições de tem-
peratura com termopares no país.

Neste trabalho será apresentado o Caramuru, 
software desenvolvido para automatizar o processo 
de calibração de termopares por pontos fixos, pro-
porcionando agilidade e confiabilidade às calibra-
ções a serem realizadas. A
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Rádios cognitivos: principais características, 
conceitos e funcionalidades

O espectro eletromagnético é um recurso limi-
tado e que se torna escasso devido ao licenciamen-
to de faixas de frequência pelas autoridades com-
petentes para diferentes atividades e tecnologias. 
Entretanto, embora o espectro esteja quase todo 
reservado, na maior parte do tempo e dos lugares, 
apenas uma pequena fração dessas frequências está 
sendo usada para comunicação. Um rádio cogniti-
vo é um dispositivo de rádio definido por software 
capaz de mudar seus parâmetros de transmissão e 
recepção de acordo com informações sobre o meio 
no qual se encontra, sobre o comportamento do 
usuário e condições de utilização da rede, a fim de 
garantir uma maior eficiência e uma menor interfe-
rência entre os dispositivos, proporcionando assim 
uma melhor experiência ao usuário. Podemos defi-
nir o funcionamento básico de um rádio cognitivo 
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através do ciclo “observar, decidir e agir”. Basicamente, observa o ambiente a 
sua volta representado pelas faixas que estão ociosas no espectro de frequên-
cias, decide como e sobre quais faixas atuar, e começa sua transmissão, agindo. 
Visto que rádios cognitivos se baseiam no conceito de rádio definido por sof-
tware, a maior parte de suas funções de dispositivo de comunicação sem fio 
são realizadas por software rodando em circuitos eletrônicos de uso geral, por 
tanto, fazendo uso de plataformas de hardware digitais e analógicas para isso. 
Esse trabalho se baseia no ciclo “observar, decidir e agir” para a apresentação 
do tema, além de discutir questões importantes relacionadas à segurança e às 
plataformas mais utilizadas por rádios cognitivos, mostrando também as atuali-
dades em torno do tema e suas tendências futuras.
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Mecanismo de comercialização de energia renovável

Neste trabalho vamos estudar diferentes técni-
cas de repartição de cotas de um Fundo que será 
concebido pelo resultado financeiro da venda de 
um contrato, lastreado em energia renovável, no 
ambiente de comercialização livre (ACL). Para 
tanto, proporemos um portfólio de três perfis de 
geração de energia renovável: pequenas centrais 
hidrelétricas (PCH’s), parques eólicos e usinas de 
cogeração a partir de bagaço de cana-de-açúcar 
(Biomassa). Esses perfis sofrem em função da forte 
sazonalidade de seus insumos (vazão, vento e safra 
da cana-de-açúcar) e dessa forma, a comercializa-
ção individualizada de contratos no ACL torna-
se bastante arriscada, em grande medida devido 
à alta volatilidade dos preços de curto prazo nos 
períodos de indisponibilidade dos recursos. Entre-
tanto, esses três perfis apresentam relevante com-
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plementaridade ao longo do ano e um portfólio composto por eles é capaz 
de mitigar o risco de compra no curto prazo. Um Fundo financeiro formado 
pelo lucro da venda de um contrato no ACL, lastreado pelos perfis de geração 
dos seus cotistas, pode então ser constituído e gerido de maneira ótima. Assim 
sendo, o objetivo deste trabalho é estudar diferentes formas de repartir as co-
tas (resultados) desse Fundo de maneira a incentivar os cotistas a não sair da 
coalizão. A proposta deste trabalho representa um caminho alternativo para 
a inserção no ACL, de maneira sustentável e competitiva, das três principais 
fontes de energia renovável do Brasil. A
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As inovações tecnológicas em reatores nucleares

Nos dias de hoje, a energia elétrica é essen-
cial para o desenvolvimento da humanidade, e, 
em consequência disso, o homem está sempre 
em busca de novas formas de obtê-la em gran-
de quantidade, utilizando o mínimo possível de 
matéria-prima, sem agredir o meio-ambiente. 
Uma das formas mais promissoras para que esta 
energia seja obtida é através de reatores nuclea-
res. O objetivo deste trabalho é apresentar uma 
descrição de algumas das pesquisas que estão 
sendo realizadas na atualidade para que sejam 
desenvolvidos novos tipos de reatores nucleares. 
São elas: o ITER, o Terra Power, o Focus Fusion, o 
LIFE e a quarta geração de reatores de fissão. Es-
tas pesquisas têm, cada uma delas desenvolven-
do uma tecnologia diferente das outras, o mesmo 
objetivo, que é o desenvolvimento de um reator 
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nuclear capaz de gerar maior quantidade de energia do que a gerada pelos 
reatores atuais, utilizando menor quantidade de combustível e gerando a 
menor quantidade possível de resíduos tóxicos, que podem ser utilizados 
para a confecção de armas nucleares. O trabalho apresenta um breve histó-
rico que descreve os fatos mais importantes ocorridos na história da energia 
nuclear, assim como os conceitos básicos acerca das suas principais carac-
terísticas. Também são descritos os conceitos fundamentais relacionados à 
física de plasmas, juntamente com uma experiência prática para melhor en-
tender alguns destes conceitos. Em seguida, são descritos o funcionamento 
e a história por trás das pesquisas apresentadas. A
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Avaliação experimental do padrão HomePlug

Este trabalho analisa o desempenho da trans-
missão de dados através da fiação elétrica de uma 
residência. A comunicação de dados através do 
canal elétrico tem como principal vantagem a in-
fraestrutura pré-existente, todavia depara-se com 
problemas como a atenuação e o ruído. Neste 
contexto, o principal padrão de redes sem novos 
fios é o HomePlug. O objetivo deste trabalho é a 
avaliação do desempenho do padrão HomePlug 
sob a presença de ruído impulsivo na rede. Fo-
ram realizados testes de vazão máxima da rede 
mediante a inserção destes ruídos. Os resultados 
mostram a viabilidade de se implantar uma rede 
PLC interna baseada nesta tecnologia. A
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Determinação de parâmetros longitudinais e transversais 
e estudo da potência natural de linhas de transmissão

Neste trabalho é apresentado o cálculo de parâ-
metros elétricos de uma linha de transmissão, que 
compõem tanto a impedância longitudinal quanto 
a admitância transversal da mesma. Consideran-
do determinadas hipóteses simplificadoras, foram 
calculados os parâmetros: resistência, indutância e 
capacitância. Com os resultados obtidos para uma 
linha trifásica, com comprimento de 300 km, con-
siderando-a idealmente transposta e com plano de 
simetria vertical, com tensão nominal de 230 kV, a 
matriz primitiva foi obtida.

Utilizando-se o método de redução de Kron, 
a matriz foi reduzida e em seguida transformada 
para o domínio dos modos, utilizando-se a ma-
triz de Clarke. Com a transformação modal foi 
possível analisar cada modo, homopolar e não 
homopolar, como um sistema de três circuitos 
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monofásicos independentes. A partir disto calculou-se a potência natural 
da linha.

Realizou-se uma análise da potência natural da linha, levando em conside-
ração o modo não homopolar para uma frequência de 60 Hz. Nesta análise 
variaram-se as seguintes características da linha: diâmetros dos condutores fase, 
altura dos condutores, distância horizontal entre as fases. Para cada variação 
observou-se o comportamento dos parâmetros elétricos em função destas al-
terações, resultando na modificação da potência natural, com isso foi possível 
verificar alguns conceitos da potência natural elevada (LPNE). A
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Sistema de automação de baixo custo desenvolvido 
com CLP baseado em microcontrolador 
e com supervisório em HTML

Tendo em vista a necessidade do Homem em 
tornar sua moradia, ou seu ambiente de trabalho, 
funcional, seguro e confortável, o sistema de au-
tomação de baixo custo com CLP baseado em mi-
crocontrolador e com supervisório em HTML é um 
projeto eletrônico aplicado na automação predial, 
que visa a proporcionar o controle e supervisão de 
variáveis digitais e analógicas. O CLP baseado em 
microcontrolador possui a função de executar um 
programa desenvolvido em linguagem C que efetua 
diversas tarefas, tais como acionamento de lâmpa-
das, bombas, portões, controles de temperatura e 
nível, além da geração de alarme e da possibilidade 
de integração com outros sistemas. Ademais, leitu-
ras e escritas no campo podem ser feitas através de 
um dispositivo remoto que se comunica com o CLP 
via rede Ethernet, permitindo aquisição de dados à 
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distância, ocasionando uma economia de cabos e calhas. No que tange à su-
pervisão, o projeto é dotado de uma interface homem máquina (IHM) formada 
por um display de cristal líquido (LCD), proporcionando ao usuário o recebi-
mento de diversas informações referentes ao processo. Além disso, uma página 
HTML foi implementada como sistema supervisório, utilizando um browser em 
um laptop que se comunica com o CLP via Ethernet, permitindo assim o mo-
nitoramento de variáveis do processo em uma interface gráfica amigável e de 
baixo custo. Finalmente, todo o projeto foi testado em um sinótico simulando 
um condomínio de casas, para testar sua funcionalidade e flexibilidade. A
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Reconhecimento automático de locutor robusto a 
ruídos acústicos ambientais de espectros coloridos 

Esta dissertação apresenta duas propostas para 
reconhecimento automático de locutor robus-
to a ruídos acústicos ambientais e situações de 
descasamento de condições entre treinamento e 
teste. No desenvolvimento da pesquisa foram de-
finidos tipos de ruídos que podem corromper os 
sinais de voz. Este estudo proporcionou também 
a proposta de representação e geração de ruídos 
acústicos com diferentes distribuições e espectros 
coloridos. Esta geração foi adotada na montagem 
dos sinais de treinamento que foram utilizados na 
definição dos modelos de locutor. No desenvolvi-
mento do trabalho, foi também descrito um novo 
método de estimação para o expoente da densi-
dade espectral de potência. Com este expoente 
foi possível compreender a cor dos espectros dos 
ruídos ambientais.
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Os resultados dos experimentos de identificação de locutor, demonstraram 
que os modelos propostos tiveram desempenho superior aos modelos de refe-
rência apresentados na literatura. A identificação de locutor obteve aumento de 
até 55% nas taxas de acertos em relação ao modelo GMM (gaussian mixture 
model) convencional. Os diferentes experimentos comprovaram a robustez pro-
porcionada pelos métodos propostos. Assim, estes métodos de reconhecimento 
de locutor robusto são bastante promissores para emprego em sistemas sujeitos 
a ruídos acústicos ambientais como também em situações de descasamento de 
condições entre treinamento e teste. A
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Espectroscopia de infravermelho por 
transformada de Fourier

O trabalho destina-se a desmistificar e exem-
plificar o funcionamento do instrumento de espec-
troscopia de infravermelho por transformada de 
Fourier, com a finalidade de tornar a técnica item 
de fácil entendimento para usuários e pessoas que 
tenham interesse, além de apresentar alguns defei-
tos simples de serem solucionados, como alinha-
mento e verificação de diagnóstico. A
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Aquisição e processamento de dados 
para sistema de navegação inercial

Para o controle de um veículo autônomo, é de 
fundamental importância o conhecimento de sua 
atitude. No caso de veículos aéreos, esta informa-
ção é crítica para determinação dos parâmetros de 
realimentação da malha de controle. Em aerona-
ves tripuladas, o roll, pitch e yaw podem ser obti-
dos através da orientação pelo referencial inercial, 
normalmente o solo, ou de instrumentos tais como 
um horizonte artificial ou uma bússola, mas todos 
dependentes da interação do piloto. Para as não-
tripuladas, torna-se necessária a utilização de um 
dispositivo eletrônico capaz de medir grandezas fí-
sicas relacionadas com este objetivo. O dispositivo 
que concentra estes sensores é chamado de UMI 
(Unidade de Medida Inercial). A UMI contém sen-
sores inerciais que medem aceleração linear e velo-
cidade angular, entre outros dados físicos. Através 
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da leitura e fusão destes dados é possível, então, obter a informação de atitude 
que, aplicada ao histórico do vôo, pode ajudar a determinar a posição relativa 
a um local inicial, bem como alimentar a malha de controle com os dados 
necessários ao controle dos atuadores, de forma que a aeronave possa ser esta-
bilizada ou manobrada para seguir uma trajetória pré-determinada, cumprindo 
assim o papel da substituição do piloto. Este trabalho busca a criação de uma 
plataforma básica para realizar esta função, efetivamente construindo um AHRS 
(Attitude and Heading Reference System) nacionalizado. A



e
n

g
e

n
h

a
r

i
a

119

Lignificação em Struthanthus vulgaris Mart.

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a lignifica-
ção do caule jovem da erva de passarinho (Struthan-
thus vulgaris Mart.), visando identificar a presença 
de lignina, sua composição e deposição em teci-
dos. Esta espécie uma hemiparasita escandente da 
família Loranthaceae. Seu estudo foi principalmente 
fundamentado na sua condição de crescimento e 
plasticidade anatômica. Para isso, diferentes amos-
tras de caule com extrativos, sem extrativos e pré-
tratadas com NaOH 1% foram analisadas através da 
microespectroscopia no infravermelho, permitindo 
estimar a composição da lignina considerada do 
tipo Guaiacílica: Siringílica. Para análises por micro-
espectrometria, microscopia óptica em campo claro 
e fluorescência, foram utilizados cortes transversais 
de 20 a 30 m de espessura ao natural e tratados 
com NaOH 1% durante 1 hora. Foi realizado teste 
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histoquímico de Wiesner que permitiu evidenciar a existência de lignina na 
epiderme, nas calotas de fibras do floema e nos vasos condutores, assim como 
em células adjacentes. A
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Desenvolvimento de dispositivo de baixa taxa de 
deformação para ensaio de corrosão sob tensão

Os dutos flexíveis são estruturas utilizadas no 
transporte de óleo e gás na indústria offshore. Du-
rante este processo, gases corrosivos , como H2S e 
CO2, presentes na composição do fluido transporta-
do permeiam através da barreira polimérica do duto, 
gerando um ambiente agressivo no espaço anular. 
Neste local, são encontradas estruturas de aço car-
bono conhecidas como armaduras de tração do 
tubo flexível. A presença de concentrações eleva-
das de H2S nos campos do pré-sal, aliada as tensões 
residuais e de serviço, pode possibilitar a ocorrência 
do fenômeno de corrosão sob tensão na presença 
de sulfetos podendo levar a falha das armaduras de 
tração. Com o intuito de avaliar qualitativamente o 
comportamento do aço utilizado em relação a este 
fenômeno, o presente trabalho propõe o desenvol-
vimento de um dispositivo de teste de baixa taxa de 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica 

Celso Suckow da 

Fonseca – CEFET

Autoria: Ingrid Braun 

Poloponsky e Paloma 

Pereira da Silva Coelho

Orientador: Paulo Pedro 

Kenedi

Graduação em Engenharia Industrial Mecânica



Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ • 2011

122

deformação com flexão de quatro pontos para amostras retiradas de armaduras 
de tração de um duto, que irá permitir a obtenção de dados para o material em 
condições críticas de serviço. A
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Destacador pneumático de 
bandejas vazadas de papelão

Devido ao crescimento da produção mundial, 
houve também o aumento da necessidade de uma 
maior produção de embalagens para produtos, e 
para que isso aconteça é essencial a criação de sis-
temas que agilizem a produção. E é com este intuito 
a semi-automatização do processo de destacamen-
to de bandejas vazadas de papelão, que são acessó-
rios utilizados no interior das caixas de papelão para 
acomodar e transportar de forma correta diversos 
tipos de objetos, principalmente fabricados em vi-
dro, como garrafas de bebidas. Este equipamento 
trará um crescimento efetivo no processo de desta-
camento, com uma estimava de ser oito vezes mais 
produtivo em relação ao processo atual de destaca-
mento manual. O sistema utilizado para realizar o 
processo de destacamento foi o pneumático, devi-
do ao seu rendimento em relação ao espaço ocupa-
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do pelo mesmo. O destacador pneumático de bandejas vazadas de papelão é 
um equipamento capaz de destacar vários tipos de bandejas vazadas papelão, 
pois possui um sistema de substituição de matrizes que possibilita uma grande 
flexibilidade de produção. A
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Estudo de viabilidade para instalação de 
um sistema de ventilação por circuito 
fechado para motores de laminação

O objetivo deste trabalho é viabilizar a implanta-
ção de um sistema de ventilação por circuito fecha-
do para motores de um laminador, comparando-o 
com um sistema existente de circuito aberto. O 
trabalho propõe a alteração do sistema visando a 
preservação da vida útil dos motores bem como a 
diminuição das paradas no processo devido manu-
tenção pois, no sistema atual, o ar conta com muitas 
impurezas ao passar por dutos subterrâneos onde, 
em contato com poças d’água, provenientes de len-
çol freático, carrega consigo gotículas. Além disso, o 
ar carrega também gotículas de óleo que ficam im-
pregnadas no concreto por infiltração e particulados 
vindos da atmosfera e do longo caminho percorri-
do pelo ar. O sistema proposto tem sua instalação 
acima dos motores, reduzindo consideravelmente o 
caminho a ser percorrido pelo ar. Conta ainda com 
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filtros mais eficientes e em menor quantidade facilitando e reduzindo a manu-
tenção, além de trocadores de calor ar/água do tipo aletado e a instalação de 
uma torre de resfriamento para a troca térmica da água. A
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Projeto de um freio aerodinâmico para a 
munição 120 mm em trajetória descendente

O paraquedas é um sistema de freio aerodinâmi-
co utilizado no meio civil e militar para lançamento 
de cargas e tropas, pouso de aeronaves e sistema 
de freio para munições. Especialmente para este tra-
balho, o paraquedas terá a função de freio para a 
munição iluminativa do morteiro 120 mm.

No decorrer do trabalho, é estudada a influência 
dos parâmetros básicos de um paraquedas no seu 
coeficiente de arrasto, tais como comprimento e 
quantidade de linhas de suspensão, interferência da 
carga carregada, presença de ápice, porosidade do 
tecido e sua geometria, para que o projeto do mes-
mo se adeque às características necessárias para a 
finalidade a que se destina.

A determinação das influências se dá através 
de três testes consecutivos em túnel de vento, nos 
quais ocorrem mudanças na configuração de cada 
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um, a fim de corrigir problemas de confiabilidade dos dados obtidos e de 
limitações experimentais.

Como parte final do trabalho, o comportamento de vôo do paraquedas 
em dimensões reais foi analisado através de uma trajetografia, em que um 
módulo inercial foi lançado como carga para modelos de geometria cônica 
de gomos e em cruz. Desta análise observou-se o comportamento vertical 
durante a queda desde o instante do lançamento até sua abertura e posterior 
estabilização. Características do comporta-mento lateral também foram ana-
lisados através do estudo dos ângulos provenientes da rotação do corpo e da 
dispersão em relação ao ponto de lançamento.

Após os experimentos, concluiu-se que apesar dos modelos de geometria 
cônica em gomos apresentarem maior coeficiente de arrasto que o em cruz, 
o último apresenta um comportamento mais estável e uma menor dispersão, 
sendo portanto mais indicado para a aplicação militar, no que tange freamento 
e estabilização de munições iluminativas. A
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Modelagem teórica e análise fluidodinâmica de 
sistema automotivo. E análises de tecnologias 
aeronáuticas aplicadas ao desenvolvimento 
de veículos de auto-desempenho

Este trabalho apresenta inicialmente um estudo 
da Mecânica do Contínuo, onde faremos um estudo 
cinemático e Dinâmico. Posteriormente faremos o 
estudo teórico de um modelo automobilístico sim-
plificado, onde modelaremos sua função corrente 
e seu campo de velocidades utilizando a teoria 
potencial, depois pela discretização do método de 
Prandtl calcularemos o Arrasto total e as espessuras 
de suas camadas-limite; e fazemos uma análise flui-
dodinâmica utilizando o Ansys CFX 12.0, software 
de simulação numérica CFD (Em português Dinâ-
mica dos Fluidos Computacional) do modelo tridi-
mensional e compararemos os resultados validando 
a simulação numérica como um preciso método de 
análise aerodinâmica., ou seja, serão analisados os 
efeitos de um escoamento aplicado ao carro primei-
ramente com o cálculo teórico baseado na literatura 
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existente, e posterior simulação numérica e compararemos os resultados. Vali-
daremos também fenômenos aerodinâmicos, e ao fim faremos uma análise de 
tecnologias aeronáuticas, que estão sendo aplicadas no desenvolvimento de 
veículos de auto-desempenho. A
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Central hidrelétrica para pequenas residências rurais

Este trabalho abordou a viabilidade técnica 
da utilização da BFT (Bomba Funcionando como 
Turbina) e motores assíncronos trabalhando como 
gerador nas pCHs (pico Centrais Hidrelétricas) em 
substituição às turbinas e geradores elétrico síncro-
nos, como uma alternativa economicamente viá-
vel para geração de energia elétrica para pequenas 
rurais ou residenciais, com enfoque no pico gera-
ção. O trabalho apresenta uma fonte alternativa de 
energia e também uma fonte primária para popu-
lação carente que não dispõe de energia elétrica 
nas proximidades de suas casas, assim possibilita 
um pouco mais de conforto, seja gerando uma pe-
quena potência para alimentar uma geladeira ou 
talvez uma única lâmpada. O trabalho leva inicial-
mente em consideração um pequeno estudo da 
região, por meio de cálculo de vazão de um pe-
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queno riacho a fim de descobrir seu potencial hidráulico que pode ser usado 
para gerar energia elétrica. Após os cálculo de potencial hidráulico poderá ser 
dimensionada uma BFT para transformar essa energia hidráulica em energia 
mecânica, e por sua vez o motor funcionando como gerador para poder gerar 
energia elétrica. A escolha da BFT no lugar de turbina se deu devido seu baixo 
custo, pois as bombas são fabricadas em série e tem um preço mais acessível 
ao pequeno proprietário que possua em sua propriedade uma disponibiliza-
ção de um pequeno curso d’água. A
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Determinação do coeficiente de difusão 
de sais em líquidos não newtonianos pelo 
Método de Dispersão de Taylor

Um dos grandes desafios para a indústria do pe-
tróleo é a perfuração em domos salinos. Para proje-
tar a perfuração em formações desse tipo é funda-
mental analisar o impacto do fluido empregado na 
perfuração da região salina (27) e, para realizar tal 
análise, é fundamental conhecer o coeficiente de 
difusão do sal da formação neste fluido.

O objetivo do trabalho é projetar um experi-
mento que forneça o coeficiente de difusão de sais 
em líquidos, não somente em um tempo razoável 
mas também com precisão, para poder determinar 
o coeficiente de difusão de diferentes sais em flui-
dos de perfuração.

Optou-se pela utilização do Método de Disper-
são de Taylor, que analisa a dispersão de um mate-
rial solúvel em um solvente escoando laminarmen-
te em um tubo de seção circular. Ao usar o perfil 

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de 

Janeiro – PUC-Rio

Autoria: Paula Mey de 

Aguiar e Sousa

Orientador: Paulo 

Roberto de Souza 

Mendes

Avaliadores: Marcelo 

Dreux, Hans Ingo Weber 

e José Alberto dos Reis 

Parise

Graduação em Engenharia Mecânica



Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ • 2011

134

de velocidade característico do fluxo laminar para realçar a dispersão de um 
pulso de soluto causada pela difusão molecular isolada (devido ao gradiente 
de concentração), uma dispersão significativa do pulso inicialmente concentra-
do é alcançada em pouco tempo. Medindo-se a dispersão pode-se chegar ao  
coeficiente de difusão D.

O trabalho contou com uma vasta pesquisa bibliográfica, que ajudou a des-
crever o princípio teórico do experimento. A montagem experimental é deta-
lhada, assim como os procedimentos a serem seguidos nos testes. Mostra-se os 
testes realizados para a validação do experimento e seus resultados. O experi-
mento poderá ser utilizado pela Petrobras em breve.

O experimento se mostrou satisfatório para o fim ao qual se destina: coefi-
cientes são obtidos em testes de cerca de duas horas. A
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Modelagem e simulação numérica do processo de 
transferência de Calor por condução numa placa 
fina representando um componente eletrônico

Esse é um trabalho científico que tem por obje-
tivo principal a modelagem matemática e a simu-
lação do processo (não linear) de transferência de 
calor num micro processador, buscando a obtenção 
da distribuição de temperaturas neste.

O modelo matemático será construído a partir 
das estruturas básicas da condução de calor clássi-
ca e de informações colhidas na literatura especia-
lizada, especialmente as informações referentes à 
geração interna de calor e à condutividade térmica 
dos dispositivos.

O conhecimento do comportamento térmico 
de um dispositivo eletrônico é um passo funda-
mental para o controle otimizado e seguro deste 
dispositivo.

O problema matemático descrevendo o proces-
so de condução de calor é representado por uma 
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equação diferencial parcial a qual será numericamente simulada, utilizando o 
método de diferenças finitas, com o auxílio do programa Matlab®. A
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Influência do tratamento de vibração nas tensões 
residuais geradas na soldagem a laser de aços ARBL e IF

O tratamento de alívio de tensões por vibra-
ções é uma nova tecnologia, ainda em desenvol-
vimento, que possui uma série de vantagens sobre 
os métodos térmicos. No presente trabalho, foram 
analisadas as tensões residuais superficiais gera-
das na soldagem a laser de aços ARBL bifásico e 
IF, ambos utilizados na indústria automobilística. 
As tensões foram medidas por difração de raios-X, 
pelo método do sen2. As tensões residuais ge-
radas na soldagem das amostras apresentaram-
se trativas em todos os pontos medidos. Após a 
soldagem, as amostras foram submetidas aos tra-
tamentos de vibração mecânica e shot peening. 
No tratamento de vibração, a faixa de frequência 
aliada ao tempo de excitação da peça foi funda-
mental para os resultados obtidos. Em algumas 
amostras, houve redução significativa das ten-
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sões. O tratamento de shot peening introduziu tensões compressivas de mé-
dia magnitude nas amostras. As juntas soldadas foram ainda caracterizadas 
por microscopia óptica. A
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Mestrado em Engenharia Mecânica e Tecnologia 

Estudo comparativo da vida em fadiga de 
aços fundidos e forjados de alta resistência 
para utilização em acessórios de linhas de 
ancoragem de plataformas offshore

O presente trabalho é parte de um programa de 
pesquisa que focaliza o desenvolvimento de meto-
dologia capaz de fornecer previsão de vida residual 
em fadiga dos aços da classe IACS W22 (2009) Grau 
R4 usado na fabricação de amarras e acessórios de 
linhas de ancoragem de plataformas de petróleo. 
As sociedades classificadoras estabelecem que as 
linhas de ancoragem devam ser inspecionadas pe-
riodicamente, mas a única maneira de avaliar a vida 
residual em fadiga é através dos testes em escala 
real, simulando a vida de serviço em fadiga até a 
falha. Este ensaio em escala real requer facilidades 
específicas que envolvem custos elevados e um pe-
ríodo muito longo para completar o programa. As-
sim, tenta-se desenvolver programas que permitam 
substituir estes ensaios em escala real, de forma a 
tornar viável esta predição, com mais frequência, 
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menores custos e prazos. Considerando que o aço Grau R4 pode ser fabricado 
por diferentes rotas, como laminação, forjamento e fundição, dependendo da 
geometria do componente, o trabalho foi conduzido por meio de ensaios de 
flexão rotativa para obtenção de curvas S-N usando corpos-de-prova específi-
cos para cada rota de fabricação de aços Grau R4. Os ensaios de tração e mi-
crodureza foram executados após o carregamento cíclico em ensaios de fadiga 
para acúmulo de dano, buscando verificar uma relação entre ciclos de vida em 
fadiga e propriedades mecânicas.

Os resultados revelaram que os corpos-de-prova de aço forjado tiveram 
maior limite de fadiga comparativamente com os corpos-de-prova de aço fundi-
do. Em altas tensões, os corpos-de-prova de aço fundido demonstraram possuir 
maior número de ciclos de vida em fadiga, e, em ambas as rotas de fabricação, 
nenhum indício de existência de relação entre dano acumulado em fadiga e 
degradação das propriedades mecânicas foi observado. A
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Estudo experimental e numérico da migração de 
íons no solo do aterro municipal de Volta Redonda

A técnica de aterros para disposição de resídu-
os sólidos é a mais difundida e aceita no Brasil. Os 
mecanismos de decomposição da matéria orgâni-
ca, a influência da composição no comportamento 
da massa de lixo, a eficiência na atenuação de sua 
carga contaminante, tipos de tratamento e os riscos 
ambientais são aspectos relevantes que não foram 
ainda completamente explorados. Neste trabalho, 
utiliza-se a técnica da simulação computacional 
aliada a experimentos direcionados, com o objetivo 
de se adequar uma ferramenta de cálculo para aná-
lise dos impactos ambientais causados pela depo-
sição de lixo urbano no Aterro Municipal de Volta 
Redonda. O desenvolvimento da pesquisa se deu 
através da adequação do modelo MPHMTP para a 
simulação a partir de dados experimentais, com o 
objetivo de avaliar a migração dos íons inorgânicos 
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Cl-, Na+, K+ e Ca2+ contidos no lixiviado produzido pelo próprio aterro para o 
solo do mesmo. Para tanto foram realizados ensaios de coluna com a utilização 
do solo do Aterro Municipal de Volta Redonda e três diferentes soluções con-
taminantes; lixiviado do Aterro Municipal de Volta Redonda, gesso agrícola e 
água deionizada e destilada. Os resultados obtidos através destes ensaios foram 
comparados com o perfil numérico obtido através da simulação computacio-
nal, utilizando-se o modelo MPHMTP. A
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Desenvolvimento de sistemas de inspeção 
por técnicas radiográficas na análise de 
perda de adesão em dutos compósitos

Neste trabalho foi estudada a viabilidade do 
emprego da técnica de radiografia computadoriza-
da (RC) na detecção de descontinuidades no ade-
sivo polimérico empregado na união entre trechos 
de dutos com matriz de resina epóxi com reforço 
em fibra de vidro, desenvolvendo ainda um padrão 
para avaliação da sensibilidade radiográfica. Os 
testes foram realizados em laboratório, em corpos 
de prova de diferentes diâmetros, com vários tipos 
de descontinuidades na região do adesivo, com-
parando os resultados obtidos com as imagens de 
radiografia convencional. Após a validação, foram 
executadas radiografias com a técnica de RC em um 
circuito hidráulico para verificar a detectabilidade 
de descontinuidades para juntas com a presença 
de fluido no interior da tubulação, simulando uma 
condição de funcionamento. Foram realizados ain-
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da ensaios radiográficos adicionais inserindo elementos no adesivo que atuam 
como agentes de contraste e utilizando a técnica de magnificação, utilizando 
uma fonte de raios X de microfoco. Os resultados obtidos com a técnica de RC 
mostraram as mesmas indicações que as imagens de radiografia convencional, 
com redução da exposição em até 85%. Os resultados das imagens do circuito 
hidráulico mostram que é possível detectar defeitos mesmo com a presença de 
fluidos na tubulação, sendo de grande importância para a inspeção de dutos 
em funcionamento. A
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Análise da instabilidade das armaduras de dutos 
flexíveis pelo método de elementos finitos

Linhas flexíveis são estruturas feitas de muitas 
camadas independentes (metálicas e poliméricas) 
que trabalham em conjunto fornecendo resistência 
e estanqueidade sem afetar sua flexibilidade ne-
cessária. Estas estruturas sob certas condições de 
carregamento podem exibir deflexões localizadas 
tanto na direção radial quanto na lateral quando 
submetidas à alta compressão axial durante a ins-
talação ou operação. Neste trabalho, uma análise 
de elementos finitos foi realizada para prever a res-
posta mecânica do riser sob tração, compressão 
e torção. Ademais, a carga crítica de flambagem, 
para qualquer tipo de forma (lateral e radial), tam-
bém pode ser estimada. O modelo de elementos 
finitos desenvolvido é uma combinação com-
plexa de elementos de vigas e molas que simula 
uma análise axissimétrica. Além disso, apenas um 
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arame de cada armadura de tração é simulado, levando a um menor custo 
computacional, sem influenciar na resposta final. Comparações com mode-
los analíticos e experimental foram realizadas para a resposta mecânica do 
riser sob carregamento axissimétrico para validar o modelo, e bons resulta-
dos foram obtidos. Infelizmente, existe pouca informação na literatura sobre 
as propriedades de dutos flexíveis associadas com este mecanismo de falha, 
então nenhuma comparação com este fenômeno pode ser feita diretamente. 
Entretanto, a carga crítica de flambagem encontrada através do modelo de 
elementos finitos é consistente com a carga gerada nas terminações do riser 
durante sua instalação em águas profundas. A
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Sobre a dinâmica não linear do balanço paramétrico

O presente trabalho aborda o estudo do roll pa-
ramétrico em ondas regulares e irregulares. Inicial-
mente, é desenvolvido um modelo matemático para 
a predição dos movimentos do navio em ondas no 
domínio do tempo. O navio é modelado como um 
sistema de equações não lineares acopladas em seis 
graus de liberdade, onde as não linearidades são 
incorporadas no amortecimento em roll e princi-
palmente na restauração. Na validação do modelo 
foram simuladas numericamente condições de res-
sonância paramétrica em ondas regulares de proa 
para quatro tipos de navio. Os resultados numéri-
cos, em geral, corroboram os experimentos tanto 
na predição da ocorrência como das amplitudes 
do roll paramétrico. Adicionalmente, através de três 
abordagens diferentes para a obtenção dos limites 
de estabilidade as não linearidades do modelo são 
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exploradas. São evidenciados comportamentos tipicamente não lineares como 
influência de condições iniciais, saltos nas respostas, bifurcações, etc. Final-
mente, uma metodologia para a simulação da ressonância paramétrica em mar 
irregular é proposta e avaliada numericamente, que se mostra capaz de repro-
duzir o caráter não ergódico do roll paramétrico irregular. A
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Estudo da influência da granulometria do 
RDX na viscosidade da composição B

A Composição B é um alto explosivo constituí-
do por RDX, TNT e cera de abelha, empregado no 
carregamento de granadas e cabeças de guerra. A 
qualidade da Composição B depende fortemente 
do tamanho e da forma das partículas de RDX, da 
pureza do TNT e da qualidade da cera de abelha. 
Para obter grãos de RDX com tamanho e forma sa-
tisfatórios, é importante conhecer e controlar o me-
canismo de recristalização deste componente.

No presente trabalho, pretende-se produzir Com-
posições B com diferentes valores de viscosidade, a 
partir do controle da distribuição granulométrica do 
RDX empregado em sua fabricação. Em particular, 
deseja-se desenvolver um processo de cristalização 
de RDX em escala laboratorial, tal que a distribuição 
granulométrica do produto obtido resulte na produ-
ção de Composição B com viscosidade inferior à da 
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Composição B Bofors, visando à aplicação em carregamento de granadas pela 
IMBEL (Indústria de Material Bélico do Brasil).

Os experimentos de recristalização permitiram verificar a forte influência da 
taxa de resfriamento sobre a distribuição granulométrica dos cristais de RDX. 
A adição de água após o resfriamento provocou precipitação adicional sob a 
forma de finos, aumentando o desvio padrão nos experimentos de resfriamento 
rápido e gerando distribuições bi-modais quando o resfriamento foi lento.

Utilizando-se um viscosímetro construído no escopo deste trabalho, 
verificou-se que a presença de finos melhora a viscosidade da Composi-
ção B. Portanto, o melhor método de recristalização para o RDX foi o de 
recristalização com resfriamento controlado e com adição de água ao final 
do resfriamento. A
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Estudo do equilíbrio de fases do sistema 
etanol e CO2 via Método Acústico

O estudo do comportamento das fases em equi-
líbrio do sistema composto de etanol e dióxido de 
carbono é de grande importância para estudos so-
bre a produção de biodiesel via reação enzimática 
em meio de CO2 supercrítico.

A metodologia baseada no acompanhamento 
do sinal de ultra-som (método acústico) foi utili-
zada para a construção da curva do ponto de bo-
lha do sistema etanol + CO2 em três temperaturas  
entre 40 e 50˚C.

A modelagem termodinâmica também é uma 
importante ferramenta no desenvolvimento dos 
processos de separação. Foram utilizados os dados 
experimentais de equilíbrio líquido-vapor obtidos 
para ajustar os parâmetros de interação binária de 
alguns modelos termodinâmicos. É apresentada 
uma avaliação sobre a capacidade de correlacionar 
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os dados experimentais aos dados calculados pelos modelos termodinâmicos: 
equação de estado cúbica de Peng-Robinson com as regras de mistura quadrá-
tica e Mathias-Klotz-Prausnitz (MKP) e as equações de estado SAFT Convencio-
nal e modificada (ConvexBody). Observou-se que o modelo de Peng-Robinson 
com regra de mistura MKP apresentou melhor desempenho em representar os 
dados medidos e em predizer a solubilidade do etanol em CO2 supercrítico nas 
condições investigadas. A
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Dimensionamento de uma estação de 
reciclagem de água cinza utilizando a tecnologia 
biorreator com membranas (BRM)

Os recursos hídricos são bens valiosos que fa-
zem parte da maioria das atividades produtivas 
que o homem desenvolveu, cumprindo importante 
papel biológico e social, já que não há vida sem 
água. Neste contexto, a crescente escassez mundial 
de água potável é uma preocupação iminente neste 
novo milênio. Para combater essa escassez, vários 
países vêm tentando explorar fontes alternativas. 
Entre as soluções em estudo, uma tem se destaca-
do nas últimas décadas: a utilização de água cinza 
tratada para reuso em fins não-potáveis tais como 
irrigação de áreas, descarga sanitária, lavagem em 
geral, água de construção civil, dentre outras. Além 
do incentivo do governo para a descentralização do 
tratamento de esgoto, a economia de água gera uma 
grande economia na receita de um condomínio. No 
presente projeto relatório foi realizado o dimensio-
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namento de uma estação de reciclagem de água cinza para um condomínio 
com 1600 habitantes. A tecnologia escolhida para a estação de tratamento foi 
a BRM, ou seja, biorreatores de membrana que é o acoplamento direto de um 
sistema de micro ou ultrafiltração a um reator biológico, eliminando a sedimen-
tação tradicional, gerando um tempo de residência menor e um efluente mais 
limpo. Essa tecnologia foi escolhida, pois é muito robusta e possui uma grande 
eficiência. A água será tratada devido as normas da ABNT e usada novamente 
em descarga vasos sanitários, assim diminuindo o consumo total de água de 
33%. O investimento feito no processo é de cerca de R$ 305.000,00 tendo 
um payback no Rio de Janeiro de 8 meses e em São Paulo de 4, ou seja, é um 
investimento economicamente viável e uma ótima forma de economizar com a 
conta de água, ajudando assim o meio ambiente. A
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Graduação em Engenharia de 

Avaliação do comportamento mecânico de misturas 
asfálticas elaboradas com cimento asfáltico de 
petróleo modificado por asfalto natural (CAP TLA)

O presente trabalho apresenta resultados de 
ensaios de laboratório realizados com misturas 
asfálticas elaboradas com agregados de seixo 
rolado e CAP TLA (Trinidad Lake Asphalt), rela-
cionando-as com as misturas dotadas de CAP 
convencional (50-70). As características foram 
traçadas segundo a dosagem Marshall e compa-
radas com outras misturas compostas por agrega-
dos tradicionalmente empregados em serviços de 
pavimentação, como a brita. Dessa forma, será 
avaliada a utilização do CAP TLA para melhorar 
as características mecânicas das misturas execu-
tadas com agregados não convencionais. A
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Conciliando flexibilidade e eficiência no 
desenvolvimento do ambiente declarativo Ginga-NCL

Um sistema de TV Digital (TVD) é definido por 
um conjunto de especificações que determinam as 
tecnologias envolvidas na codificação, transmissão, 
recepção e apresentação de conteúdos, incluindo 
a especificação da aplicação (programa não-linear), 
seus vários objetos de mídia e metadados relacio-
nados. Nesse cenário, o suporte a aplicações é re-
alizado por uma camada intermediária de softwa-
re, ou middleware, posicionada, no ambiente de 
recepção, entre o código das aplicações e a infra-
estrutura de execução (plataforma de hardware e 
sistema operacional). O projeto e implementação 
de um middleware para receptores de sistemas de 
TVD trazem uma série de desafios. Entre eles estão: 
a eficiência na utilização de recursos, usualmente 
escassos no dispositivo receptor; o suporte à evolu-
ção dinâmica das funcionalidades do middleware; 
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o suporte à recuperação de falhas em tempo de execução; os mecanismos para 
gerência de localização de recursos, permitindo o uso da mesma sintaxe de 
autoria em ambientes distintos de recepção; o suporte a edição ao vivo de pro-
gramas nãolineares, ou seja, das aplicações; a definição de uma infra-estrutura 
de transporte assíncrono de aplicações interativas e comandos de controle e; o 
controle do ciclo de vida das aplicações interativas, permitindo que aplicações 
possam ser iniciadas, pausadas e retomadas em qualquer ponto de sua duração, 
sem perder o histórico de sua evolução. As soluções da maioria dessas questões 
presentes nos sistemas existentes apresentam algumas limitações importantes, 
e em alguns casos nem mesmo existem, sendo o problema apenas contornado. 
O presente trabalho propõe soluções alternativas para as questões levantadas, 
e as incorpora na especificação do middleware declarativo Ginga-NCL e em 
sua implementação de referência. O middleware Ginga-NCL e sua linguagem 
declarativa NCL foram adotados pelo SBTVD-T em 2007. No início de 2009, 
Ginga-NCL e NCL se tornaram parte dos padrões ISDB-TB e parte da recomen-
dação ITU-R BT 1699. Ainda no início de 2009, Ginga-NCL e NCL tornaram-se 
a Recomendação ITU-T H.761 para serviços IPTV. A
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Plano de consultoria para uma empresa 
na área de Qualidade, Saúde, Meio 
Ambiente e Segurança do Trabalho

Este Projeto Integrador explora, de forma inte-
grada, todas as bases desenvolvidas no Programa 
do Curso de Formação de Técnicos de Segurança 
do Trabalho (TSTs), SENAC – Petrópolis/RJ, Grupo 
03, ano 2010.

Cumprindo o estabelecido nos Regulamentos e 
Normas o trabalho desenvolvido pelos alunos nos 
diferenciados campos, não é simples apresentação, 
mas real avaliação do conhecimento adquirido.

A criação de uma empresa fictícia (a “Art Mó-
veis Ltda.”), baseada numa já existente se fez mis-
ter, na medida da dificuldade encontrada (entre 
os empresários), em abrir as portas aos alunos, 
particularmente com receios referentes à divulga-
ção e à fiscalização.

Trata-se de uma oportunidade ímpar para que se 
possa avaliar, elaborar e participar do processo de 
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gestão da política de Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Traba-
lho dentro da organização, visando construir procedimentos de emergência em 
casos de acidentes e incidentes, eliminar ou reduzir os impactos ambientais a 
partir da identificação de situações de risco das atividades produtivas e utilizar 
ferramentas de informática.

Em síntese, propicia uma significativa base conceitual e favorece a re-
flexão sobre como se dá o processo de ensino e aprendizagem, além de 
oportunizar vivências. A
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Anteprojeto de lei para criação do PRECADE: 
Prevenção Contra Acidentes Domésticos e na Escola

Este trabalho é um Anteprojeto de Lei para 
formação da cidadania prevencionista para to-
das as crianças e adolescentes na rede de ensino 
obrigatório do estado do Rio de Janeiro, com o 
direito à segurança e como dever de todos, pois 
se a lei existir esta tarefa poderá ser realizada 
também pelas Universidades com o engajamen-
to de seus pesquisadores, e entendendo a ocor-
rência de acidentes infantis como uma questão 
de cidadania cujo enfrentamento vai além de 
maiores cuidados e atenção por parte dos res-
ponsáveis pelas mesmas. A direção a ser seguida 
é a de uma sociedade sabedora de seus deveres 
em relação à segurança e prevenção de aciden-
tes com suas crianças e adolescentes, e com isso 
diminuir o tempo de compreensão dos adultos, 
pois estarão contribuindo para uma sociedade 
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responsável, consciente e prevencionista. Portanto, é uma proposta para 
que possamos ter uma sociedade com menos acidentes provocados pela 
falta da cultura de prevenção. A
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Tecnologia, segurança e custo reduzido 
com telefonia coorporativa

Este trabalho aborda alguns conceitos básicos 
sobre a estrutura em ambiente de redes de dados 
e uma gama de conectividade entre diferentes 
tecnologias, tendo como foco a implementação 
de uma central Telefônica com uma rede local, 
disponibilizando a comunicação de voz entre o 
cliente remoto e o servidor. Utilizando os concei-
tos básicos da rede de dados e das Centrais Tele-
fônicas, foi realizado um estudo de caso demons-
trando na prática a possibilidade da comunicação 
de voz entre uma rede local, podendo ser dentro 
do mesmo espaço físico e de forma remota, com 
uma Central Telefônica utilizando recursos digi-
tais. Finalmente a apresentação das considera-
ções finais e idéias para a continuação de futuras 
pesquisas em ambientes de rede de comunicação 
de voz utilizando a tecnologia IP. A

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia Fluminense 

– IFF

Autoria: Marcos Aurélio 

Pessanha Chagas e 

Vinícius Nunes Carvalho

Orientadores: Marco 

Antonio G. T. da Silva e 

Ozéas dos Santos Leite

Avaliadoras: Suzana da 

Hora Macedo e Suélly 

Lima dos Santos

Tecnológico em Sistemas de Telecomunicações



Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ • 2011

164



165

Geoprocessamento aplicado ao mapeamento de Áreas 
de Preservação Permanente em São José de Ubá-RJ

O presente trabalho tem como objetivo mapear 
as Áreas de Preservação Permanente (APPs) de de-
clividade superior a 45 graus, em torno das nascen-
tes e das faixas marginais dos canais fluviais do mu-
nicípio de São José de Ubá no Noroeste Fluminense. 
O município, com população próxima a 7 mil IBGE 
(2010), possui as principais atividades econômicas 
ligadas ao meio rural e apenas 24,05% da sua área 
com floresta. Para o mapeamento, foram utilizadas 
as seguintes fontes de dados: cartas topográficas 
1:50.000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) e Modelos Digitais de Elevação (MDEs) 
do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), do 
projeto Topodata realizado pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Advanced Space-
borne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
(ASTER). Esses dados foram tratados em um Sistema 
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de Informações de Geográficas (SIG), o que permitiu a confecção dos mapas 
de APPs, assim, possibilitando a análise comparativa entre os produtos gerados. 
Os resultados alcançados demonstraram que as APPs de faixa marginal de rios 
representam entre 8% a 10% da área municipal, as APPs de declividade repre-
sentam entre 0,06% e 0,38%, e as APPs de nascentes representam entre 0,80% 
a 0,93%. Em geral, os MDEs de maior resolução espacial geraram APPs com 
área total maior. A
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Os “espaços de incerteza”, a “desterritorialização 
subjetiva” e o “pacto da conservação”: 
perspectivas de uma geografia socioambiental 
das áreas naturais protegidas

O trabalho aborda as áreas protegidas, especifi-
camente a baixa (ou precária) institucionalização de 
algumas Unidades de Conservação de Proteção In-
tegral – UCPI fluminenses, conforme denominação 
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
– SNUC. A institucionalização se refere ao território 
e à gestão, focalizando no território, concernente à 
regularização fundiária (domínio) e a consolidação 
do território (posse) da área sob especial proteção.

O trabalho tem por objetivo demonstrar a com-
plexidade envolvida na posse e domínio público de 
algumas UCPI, propondo um recorte analítico em 
seqüência, representado pelos “espaços de incer-
teza (geojurídica)”, pela “desterritorialização sub-
jetiva” (ou latente) e pelo “pacto da conservação”, 
reunido numa geografia socioambiental das áreas 
naturais protegidas. Os espaços de incerteza são as 

Universidade Federal 

Fluminense – UFF

Autoria: Evandro Bastos 

Sathler

Orientador: Luiz Renato 

Vallejo

Avaliadores: Jacob 

Binsztok, Sandra Baptista 

da Cunha e Jorge Luiz 

Barbosa

Doutorado em Geografia



Prêmio Oscar Niemeyer de Trabalhos Científicos e Tecnológicos do CREA-RJ • 2011

168

áreas com algum tipo de uso e/ou ocupação previamente à decretação de uma 
UCPI. Estes espaços de incerteza são divididos numa tipologia, adotada confor-
me o uso e a ocupação: “tradicional”, “agropastoril”, “urbana”, “turística” e “di-
versa”. A desterritorialização subjetiva se apresenta como um cenário conflituo-
so nos espaços de incerteza, representado pela interrupção de parte da relação 
com o lugar e ante a necessidade de deixar o lugar em tempo e forma incerta. 
O pacto da conservação se apresenta como um conjunto de alternativas para 
minimizar os conflitos verificados nestes espaços de incerteza.

São analisadas catorze UCPI sob a jurisdição do Estado do Rio de Janeiro, 
identificando e mapeando os espaços de incerteza, especialmente no Parque Es-
tadual da Serra da Tiririca – PESET, como estudo de caso. Os espaços de incerteza 
são analisados na busca por processos de desterritorialização subjetiva e avaliadas 
as possibilidades de aplicação de algum mecanismo do pacto da conservação.

A pesquisa é conduzida sob duas perspectivas: a de ampliação do modelo 
de proteção do ambiente através de espaços territoriais especialmente protegidos 
para além do SNUC, na forma de um sistema de áreas naturais protegidas, abran-
gendo, além das Unidades de Conservação, as Áreas de Preservação Permanente 
e as Reservas Legais, entre outras; e dos atores envolvidos na conservação destes 
espaços territoriais, trazendo o posseiro para o cenário da conservação formal do 
ambiente, através de uma modalidade de área protegida denominada Reserva 
Legal de Proteção Integral da Natureza – RLPN, análoga às Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural – RPPN. É proposto, ainda, um projeto de lei que estabe-
lece uma nova forma de aquisição da propriedade, denominada neste trabalho 
“usucapião ecológica”, reservada ao posseiro que instituir RLPN em todo o rema-
nescente de vegetação nativa na posse além do mínimo exigido legalmente. A
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Avaliação das condicionantes geológicas 
para os movimentos de massa gravitacionais 
na região de Mangaratiba – RJ

Ao estudo de movimentos de massa deve-se 
sempre associar estudos relativos aos seus agentes 
condicionantes, visando a prevenção deste tipo de 
desastre natural. A metodologia empregada na pes-
quisa uniu descrição dos acidentes com petrografia 
e dados estruturais produzindo uma análise inte-
grada de seis acidentes de proporções relevantes 
ocorridos em Mangaratiba, litoral sul fluminense. 
O objetivo do estudo foi a caracterização de pa-
drão para o desencadeamento dos movimentos, 
avaliando suas condicionantes geológicas. A geolo-
gia da região é parte do Segmento Central da Faixa 
Ribeira, caracterizado por um complexo cinturão 
de dobramentos e empurrões. É dominada por um 
corpo ígneo granítico que ocorre na parte central da 
cidade dominando a partes mais altas de seus mor-
ros. As rochas encaixantes são orto e paragnaisses 
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polideformados de alto grau metamórfico que dominam as áreas mais interio-
ranas. Levantamentos de campo permitiram concluir que a combinação das 
características dos litotipos rochosos envolvidos nos deslizamentos (fraturas e/
ou foliações), interferem na qualidade dos materiais avaliados. Isso, associado 
à geomorfologia e a ação de agentes intempéricos, formam o arcabouço de 
condicionantes que favorecem a deflagração do desprendimento desses mate-
riais. No acidentes da BR-101 (associados a gnaisses), os níveis de alteração das 
rochas são mais intensos. As rochas mostram-se potencialmente mais fáceis de 
serem degradadas em função da existência de forte padrão estrutural (foliações) 
que provoca grande anisotropia no seu conjunto. Na área litorânea, observa-se 
que os movimentos associam-se a litotipos isotrópicos, fortemente fraturados 
em planos que favorecem a formação de blocos e matacões à meia encosta, 
quase sempre já movimentados (presença de tálus). Portanto, acabamos por 
ter padrões distintos para cada um dos dois grupos de escorregamentos, sendo 
essa característica definida por fortes condicionantes geológicas. Para ambos, a 
pluviosidade agrega positivamente ao desencadeamento destes MMGs. A
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