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APRESENTAÇÃO 

A obra intitulada “Evoluções das ciências exatas no mundo contemporâneo 

vol.01”, publicada pela Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora, 

apresentam um conjunto de vinte e um capítulos que visam abordar assuntos 

relacionados com a área das ciências exatas. A seguir são apresentados os trabalhos 

que compõem os capítulos desta obra.  

Assim, o livro apresenta seguintes temáticas que envolvem, por exemplo, uma 

comparação dos resultados das propriedades elásticas de fibras com seção circular e 

hexagonal, visando analisar o comportamento das tensões em um elemento de 

volume representativo (EVR) para fibras com geometrias não circulares, como é o caso 

das fibras naturais. Este trabalho é apresentado em duas etapas. Então, é apresentado 

um estudo sobre a viabilidade de aproveitamento de produtos feitos a partir do queijo 

tipo muçarela, com o objetivo de mostrar seu potencial enquanto coproduto alimentício 

em função de seus constituintes nutricionais que, vias de regra, são disperdiçados nas 

indústrias de laticínios. Para tanto, foram procedidas análises da composição do 

escaldo do muçarela em termos de acidez, PH, e glicídeos (conforme BRASIL, 2005); 

proteínas totais (método de Kjeldahl); percentual de gordura pelo método de Bligh-

Dyer, pH (peagâmetro) e acidez titulável (método de Dornic). 

Temas como a proposição de um novo algoritmo de controle de 

congestionamento para o TCP, baseado na previsão de perda de pacotes, usando a 

média móvel ponderada. O algoritmo proposto foi compilado dentro do código fonte do 

NS2 simulator. Três diferentes cenários de rede foram realizados a fim de verificar o 

funcionamento do algoritmo proposto e compará-lo com as versões clássicas do TCP 

em termos de perda de pacotes, taxa de transferência e latência, entre outros. 

Os trabalhos apresentados nesta coletânea permitem, assim, analisarmos 

sobre questões sociais enfrentadas atualmente, e como podemos lidar com os 

desafios encontrados. Dessa forma agradecemos todos os autores pelo esforço e 

dedicação colocados em seus trabalhos e esperamos poder contribuir com a 

comunidade científica que se interessa por temas relacionados com as ciências 

exatas e que o livro auxilie nas temáticas discutidas. 

 

 

Boa leitura! 

Prof. Dr. Anderson Catapan 
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CAPÍTULO 01 

DETERMINAÇÃO DE PROPRIEDADES MECÂNICAS DE MATERIAIS COMPSITOS 
REFORÇADOS POR FIBRAS DE VIDRO POR MEIO DE MÉTODO NUMÉRICO E 
ELEMENTOS FINITOS 

César Tadeu Nasser Medeiros Branco 
Mestre em engenharia mecânica e doutorando pela UFSC 
 Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 
Endereço: R. Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira, s/n. Florianópolis-SC  
E-mail: engmbcesar@gmail.com 
 
Jullyane Milena Silva de Figueiredo 
Mestranda em engenharia mecânica pela UFSC 
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 
Endereço: R. Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira, s/n. Florianópolis-SC 
 E-mail: jullyane.figueiredo17@gmail.com 
 
Roberto Tetsuo Fujiyama 
Doutor em Engenharia Metalúrgica e de Materiais 
 Instituição: Universidade Federal do Pará 
Endereço: Rua Augusto Corrêa, n° 01. Belém-PA  
E-mail: fujiyama.ufpa@gmail.com 
 
RESUMO: Predição de propriedades elásticas de materiais compósitos reforçados 
por fibras unidirecionais já vem sendo estudada há muito tempo. Entretanto, com o 
advento de fibras naturais aplicados em compósitos, as análises ainda são recentes 
por conta da irregularidade da seção transversal das fibras naturais. O presente 
trabalho apresenta uma comparação dos resultados das propriedades elásticas de 
fibras com seção circular e hexagonal, visando analisar o comportamento das tensões 
em um elemento de volume representativo (EVR) para fibras com geometrias não 
circulares, como é o caso das fibras naturais. Este trabalho é apresentado em duas 
etapas. A primeira analisa as propriedades  elásticas de um compósito de fibras de 
vidro e uma matriz de epóxi considerando o compósito como um elemento de volume 
representativo, sendo a fibra de vidro de seção  transversal circular e hexagonal. O 
elemento de volume representativo apresenta dimensões microscópicas, tanto a 
matriz quanto o filamento da fibra de vidro. As fibras de vidro e a matriz epóxi foram 
consideradas como materiais homogêneos e isotrópicos e com módulo de elasticidade 
e coeficiente de Poisson definidos pela literatura. As propriedades elásticas foram 
calculadas de forma analítica pelo método de homogeneização numérica. Na segunda 
etapa deste trabalho é feita uma investigação por meio da análise de elementos 
finitos. Deste modo, foi criado um elemento com fibras circulares e hexagonais. A 
finalidade do trabalho ao simular uma fibra hexagonal foi estudar as propriedades 
elásticas em programas computacionais para fibras que não possuem uma seção 
perfeitamente circular, como as fibras naturais. Os resultados das análises de 
elementos finitos, tanto para a fibra circular quanto para a fibra hexagonal, 
concordaram com os resultados analíticos. Porém, um erro de 10% foi encontrado no 
módulo de cisalhamento longitudinal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Micromecânica; Módulo de elasticidade; Elemento de volume 
representativo; Elementos finitos. 
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ABSTRACT: Prediction of elastic properties of composite materials reinforced by 
unidirectional fibers has been studied for a long time. However, with the advent of 
natural fibers applied in composites, the analyzes are still recent due to the irregularity 
of the cross section of natural fibers. The present work presents a comparison of the 
results of the elastic properties of fibers with circular and hexagonal section, aiming to 
analyze the stress behavior in a representative volume element (EVR) for fibers with 
non-circular geometries, as is the case of natural fibers. This work is presented in two 
stages. The first analyze the elastic properties of a composite of glass fibers and an 
epoxy matrix  considering the composite as a representative volume element, being 
glass fiber with circular and hexagonal cross section. The representative volume 
element has microscopic  dimensions, both the matrix and the fiberglass filament. The 
glass fibers and the epoxy matrix were evaluated as homogeneous and isotropic 
materials with modulus of elasticity and Poisson's coefficient defined at the literature. 
The elastic properties were calculated analytically using the numerical homogenization 
method. In the second stage of this work, an investigation is carried out through finite 
element analysis. In this way an element with circular and hexagonal fibers was 
created. The purpose of the work when simulating a hexagonal fiber was to study the 
elastic properties in computer programs for  fibers that do not have a perfectly circular 
section, such as natural fibers. The results of finite element analysis, both for circular 
fiber and for hexagonal fiber, agreed with the analytical results. However, a 10% error 
was found in the longitudinal shear modulus. 
 
KEYWORDS: Micromechanics; Elastic modulus; Representative volume element; 
finite  elements. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os compósitos são definidos como materiais heterogêneos e multifásicos. 

Conforme Freire et al. (1994), os compósitos são distintos tanto em escala 

microscópica quanto na escala macroscópica. Eles também são multifásicos, onde um 

dos componentes descontínuos (fibra) confere a principal resistência ao material e o 

outro, contínuo (matriz), o meio de transferência do esforço. 

Segundo Gibson (2016), os materiais estruturais podem ser divididos em quatro 

categorias básicas: metais, polímeros, cerâmicos e compósitos. Com propósito à 

utilização de novos materiais para aplicação em indústrias como: automotiva, naval 

e aeroespacial, surge a necessidade de se analisar as tensões entre a fibra e a matriz 

em um  compósito reforçado por fibras sintéticas, para que o material formado resista 

às solicitações mecânicas as quais eles são submetidos. 

Conforme Barbero (2014), o estudo da mecânica de um compósito reforçado 

por fibras é bastante complexo em função de sua característica anisotrópica e 

heterogênea. A análise de tensões desses materiais pode ser feita a nível 

microscópico, a nível laminar e  à nível do laminado. 

Estudos a nível da lâmina ou até mesmo do laminado, já foram desenvolvidos 

em aplicações estruturais em componentes veiculares para fibras unidirecionais 

(BRANCO,  2017a; BRANCO, 2017b). Nesse caso, o material compósito ou laminado 

foi considerado  como um material homogêneo com propriedades elásticas variantes 

nos planos de  orientação do reforço. 

Quando é necessário um grande nível de detalhe, a deformação e a tensão são 

calculadas ao nível do constituinte, isto é, fibra e matriz. Neste caso, é necessário 

descrever a microestrutura, incluindo a forma da fibra e a distribuição geométrica, e 

as propriedades dos materiais dos constituintes. 

Embora já tenham sido feitos grandes trabalhos sobre compósitos poliméricos 

reforçados com fibras com secção circular e com fibras de vidro como reforço, o 

presente trabalho apresenta uma comparação dos resultados das propriedades 

elásticas de fibras com seção circular e hexagonal, visando analisar o comportamento 

das tensões em um elemento de volume representativo (EVR) para fibras com 

geometrias não circulares, como é o caso das fibras naturais. 

Para este fim, o presente trabalho desenvolve um EVR micromecânico 

tridimensional com geometria da fibra de seção hexagonal e circular dispersos em 
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uma ordem hexagonal dentro da matriz. A técnica de homogeneização numérica, 

baseada na análise de elementos finitos, foi utilizada para avaliar as propriedades 

elásticas do elemento, como módulo de elasticidade, Poisson e módulo de 

cisalhamento. Os resultados  dos elementos finitos são comparados com os métodos 

de homogeneização analíticas. O  objetivo é demonstrar a aplicabilidade da técnica de 

homogeneização usando o método de elementos finitos para estimar as 

características mecânicas do material. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Tipo do elemento 

 

O elemento utilizado na análise de elementos finitos foi o SOLID186, que é um 

elemento sólido tridimensional com 20 nós de ordem superior que exibe 

comportamento de deslocamento quadrático, de acordo com a biblioteca de 

elementos do ANSYS 17.2 Academic ®. Ele apresenta três graus de liberdade por nó: 

translações nas direções x (UX), y (UY) e z (UZ). O sólido estrutural homogêneo é 

bem adequado para modelar malhas irregulares, como as produzidas por vários 

sistemas CAD/CAM. O elemento pode  ter qualquer orientação espacial. 

 

2.2 Material compósito reforçado por fibras contínuas e alinhadas 

 

No compósito laminado de fibras unidirecionais, as fibras contínuas e a matriz 

são  orientadas nas direções desejadas e ligadas entre si para formar um laminado, 

conforme a Fig. (1). Embora o laminado de fibras contínuas seja amplamente utilizado, 

o potencial de laminação, ou separação das lâminas, é ainda um grande problema 

porque a força interlaminar é dominada pela matriz. 
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Figura 1. Disposição das fibras para o compósito de fibras unidirecionais. (Pal e Haseebuddin, 2015). 
 

 
 

 

2.3 Material transversalmente isotrópico 

 

Esse tipo de material apresenta um eixo de simetria. Como nos compósitos 

reforçados por fibras unidirecionais, pode ser considerado um eixo de simetria se as 

fibras  estiverem dispostas aleatoriamente no sentido de corte da seção transversal. 

Qualquer plano contendo a direção da fibra é considerado como um plano de simetria. 

Um material transversalmente isotrópico é descrito por cinco constantes. Para 

uma  análise com fibras unidirecionais, conforme ilustrado na Fig. (1), as equações 

para uma análise tridimensional da Lei de Hooke se reduzem à Eq. (1). Para encontrar 

a matriz de compliance, é necessário inverter a matriz de rigidez [C]. 

 

 

 

Em termos de constantes de engenharia, como módulo de elasticidade (E), 

coeficiente de Poisson (𝜈) e módulo de cisalhamento (G), e levando em consideração 

que  as direções 2 e 3 são indistinguíveis, as seguintes relações se aplicam para esse 

tipo de material conforme a Eq. (2). Também, outras duas direções perpendiculares 

no plano 2- 3 podem ser consideradas como eixo, ou seja, o plano 2-3 é isotrópico. 

Dessa forma, pode-se encontrar o valor do módulo do cisalhamento no plano 2-3 

conforme a Eq. (3). 
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2.4 Elemento de volume representativo (evr) 

 

A primeira aproximação para a determinação das propriedades elásticas 

denomina-se elemento de volume representativo (EVR). O EVR consiste em 

elementos cúbicos ou  quadriticos que são usados em aproximações numéricas por 

conta da facilidade em resolver problemas de contorno com essas geometrias, como 

ilustrado na Fig. (2a). Por questões de simetria, o EVR pode ser simplificado para um 

elemento menor como visto na Fig. (2b) e Fig. (2c). Neste trabalho as simulações foram 

realizadas conforme a Fig. (2c). 

 

Figura 2. (a) Elemento de volume representativo, (b) uma parte do EVR e (c) simetria do elemento. 

 
 

Para cada EVR há uma fração volumétrica de fibras (VF). Essa fração é útil para 

a inserção desse valor durante os cálculos analíticos e para o desenho da geometria 

circular e hexagonal. A Eq. (4) mostra a fração volumétrica para o elemento de volume 

representativo com fibras circulares (VFC). 

 

            (4) 

 

Por questões de comparação da geometria da fibra com seção circular, um 

outro elemento de volume representativo foi desenhado com fibras de seção 

hexagonais, conforme a Fig. (2a). A fim de manter a mesma fração volumétrica que 

as fibras com seção circular, foi necessário determinar o raio equivalente entre o raio 

do círculo (Rc) e o raio da seção hexagonal (R6). Em termos práticos, o raio da seção 

hexagonal é dado conforme a Eq. (5) que é obtida pela igualdade entre a área de um 

círculo e de um hexágono. 
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R6 = 1,0996Rc          (5) 

 

2.5 Modelo de uma microestrutura periódica 

 

Segundo Barbero (2014), a determinação analítica das propriedades elásticas 

do material compósito, conforme o método de homogeneização numérica, requer uma 

série  de cálculos. Partindo da Eq. (1), que trata da matriz de rigidez, é necessário 

determinar cada valor de C dentro da matriz. Os valores da matriz de rigidez podem ser 

determinados  pelo bloco de Eq. (6). 

 

 

 

 2.6 Homogeneização numérica 

  

Como mostrado na Figura (2a), o material compósito considerado nessa seção 

tem fibras de seção circulares com comprimento infinito, imersos em uma matriz 

elástica. Em  função da periodicidade, o EVR tridimensional pode ser simulado por 

meio de uma análise de elementos finitos. 

A análise dessa microestrutura produz diretamente um tensor de rigidez 

isotrópico transversal, representado pela Eq. (1), mas agora na Eq. (10) apresenta um 

traço sobre a constante, indicando a tensão e deformação mdia calculada no volume 

do elemento. 
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Uma vez que os componentes do tensor transversal isotrópico são conhecidos, 

as cinco propriedades elásticas do material homogeneizado podem ser calculadas 

conforme  o bloco de Eq. (11). 

 

 
 

 

Segundo Pal e Haseebuddin (2015), a lâmina do material compósito é 

modelada como um meio homogêneo ortotrópico com módulos efetivos que 

descrevem as propriedades médias dos compósitos. Para descrever este meio 

macroscopicamente homogêneo, macro-tensões e macro-deformações são 

encontrados pela média do tensor de tensão e de deformação sobre o volume do EVR. 

As tensões e deformações médias são determinadas conforme a Eq. (12) e Eq. (13). 

 

 

 
3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 3.1 Materiais para a simulação 

  

Foram utilizados dois materiais para a simulação: a matriz de epóxi e a fibra de 

vidro. A matriz de epóxi possui 3,45GPa de módulo de elasticidade, enquanto que a 

fibra  de vidro possui 73,1GPa. Outra propriedade elástica útil para as simulações, é o 
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coeficiente de Poisson que apresenta os valores de 0,35 e 0,22 para a matriz de epóxi 

e para a fibra de vidro, respectivamente. 

Cada constituinte é inserido separadamente em cada elemento do EVR. O EVR 

tem  dimensões de 3x2x1 (altura x largura x espessura). O elemento tem dimensões 

de a2=2 mm, a3=3 mm e a1=1 mm enquanto que a fibra circular tem um raio de 1,00mm 

e a fibra  hexagonal tem raio de 1,21mm. A diferença entre os raios justifica a mesma 

fração volumétrica, com valor de 26%, para ambos os elementos. 

 

3.2 Métodos para os cálculos analíticos 

 

Um fluxograma foi desenvolvido para melhor explicação do procedimento para 

a determinação das propriedades elásticas do compósito de uma maneira analítica, 

conforme a Fig. (3). 

 
Figura 1. Fluxograma para determinação das propriedades elásticas pelo método da 

homogeneização. 

 

 
 
 

 3.3 Condições de contorno para a análise de elementos finitos (aef) 

 

Para o início da simulação, foi necessário aplicar as restrições quanto ao 

deslocamento. Ao todo foram realizadas três simulações, analisando os 

deslocamentos nos três eixos. A Fig. (4) apresenta o elemento de volume 

representativo no eixo  tridimensional. Dessa forma, o bloco de Eq. (14) aplica um 

deslocamento de a1 na face frontal do EVR, engastando o elemento na face oposta. 
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A segunda etapa da simulação consiste em determinar os deslocamentos na 

face lateral do elemento de volume representativo. As condições de contorno são 

dadas conforme a Eq. (15). 

 

 

 

A terceira e última etapa da simulação consiste na determinação dos 

deslocamentos  da face superior do elemento de volume representativo, conforme a 

Fig. (4). As condições  de contorno são dadas segundo a Eq. (16). 

 

 

A Eq. (17) mostra o domínio da geometria no espaço tridimensional, bem como 

o domínio das condições de contorno de acordo com as dimensões do elemento de 

volume  representativo. 
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Figura 2. Geometria homogênea estrutural do sólido SOLID186. 

 
 

 3.4 Métodos para a análise de elementos finitos (aef) 

  
A AEF foi determinada conforme os procedimentos explicitados na seção 2.6 

sobre  homogeneização numérica. O elemento de volume representativo foi simulado 

sob três condições de deslocamento, em conformidade com as condições de contorno 

da seção anterior. Todas as tensões normais e de cisalhamento representam parte 

das tensões médias da integral da Eq. (13), ou seja, o elemento foi simulado sob um 

estado triaxial de tensão. As tensões, tanto no sentido axial quanto no plano, nos 

sentidos de x, y e z, foram  multiplicadas pelo volume do elemento. Por fim, as tensões 

foram integradas ao longo de  todo o volume do elemento e depois divido pelo volume 

total do EVR. 

Cada valor dentro da matriz de rigidez C é calculado de acordo com cada 

subscrito  do componente na matriz quando inseridos nos valores de α e β da Eq. (13), 

assim os resultados das propriedades elásticas são calculados pela Eq. (11). 

 

3.5 Discretização da malha 

 

A malha foi gerada automaticamente pelo programa APDL ANSYS® R17.2 

Academic, com 4 divisões no sentido da espessura do elemento. A fibra circular foi 

dividida em 8 partes e a matriz em 3 e 6 partes, no sentido de x e y, respectivamente. 

A fibra hexagonal foi dividida em 5 partes e a matriz em 6 e 10 partes, no sentido de 

x e y,  respectivamente. Para o EVR com fibras circulares, foram encontrados 3205 

nós e 704 elementos, enquanto que para o elemento de fibras hexagonais, foram 

encontrados 3508  nós e 660 elementos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Fig. (5), mostra os resultados das tensões normais encontradas no elemento 

de volume representativo atuantes nos três sentidos do compósito. 

 
Figura 3. Tensões normais nos elementos simulados em MPa: (a), (b) e (c) para fibra circular e (d), (e) 

e (f)  para fibra hexagonal. 

 

 

A princípio, as tensões das fibras de seção hexagonal são superiores às fibras 

de seção circular, isso porque na fibra hexagonal há um ponto de concentração de 

tensão formado ao lado da geometria. As Figs. (5b) e (5e) mostram que as tensões 

são maiores na interface das fibras com a matriz na direção de x, diferente do que é 
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mostrado na Fig. (5c), onde, na interface, a tensão assume um valor máximo e mínimo 

entre a fibra e a matriz, quando o deslocamento é na direção de y. 

A Tab. (1) mostra os resultados das constantes usadas para a determinação 

das propriedades elásticas pelo método analítico, como: módulo de elasticidade 

transversal e longitudinal, coeficiente de Poisson e módulo de cisalhamento. Cada 

constante foi calculada em uma planilha de dados. 

 
Tabela 1. Constantes para os resultados analíticos. 

S3 0,366606 𝜇m 1277,778 C11 23975,68 
S6 0,310706 a 8272,149 C12 3700,117 
S7 0,05575 b 1726,851 C23 3833,009 
𝜆f 23539,23 c -2,9E+08 C22 8127,996 

𝜆m 2981,481 g 1,3 C44 1830,164 
𝜇f 29259,02 D -1,6E-13 C66 2091,849 

 

A Tab. (2) mostra os resultados analíticos em relação aos resultados 

decorrentes da simulação de elementos finitos aplicados às tensões médias da Eq. 

(10) e Eq. (11), bem como os erros entre os resultados, tanto para o EVR com fibras 

circulares e hexagonais. 

 
Tabela 2. Resultados analíticos da homogeneização e análise de elementos finitos. 

Propriedades 
elásticas 

Resultados 
analíticos 

Resultados da 
AEF - fibra circular Erro 

Resultados da AEF - 
fibra hexagonal Erro 

Módulo de 
elasticidade 

longitudinal - E1 

 
21686,4 MPa 

 
21700,8 MPa 

 
0% 

 
21700,38MPa 

 
0% 

Módulo de 
elasticidade 

transversal - E2 

 
5816,7 MPa 

 
5598,7MPa 

 
4% 

 
5635,9MPa 

 
3% 

Coeficiente de 
Poisson - 𝜈12 0,309 0,309 0% 0,309 0% 

Coeficiente de 
Poisson - 𝜈23 0,462 0,480 4% 0,478 3% 

Mód.de cisalhamento 
longitudinal - G12 

 
2091,8 MPa 

 
1891,1 MPa 

 
10% 

 
1906,18 MPa 

 
9% 

 

Como observado na Tab. (3), os resultados da análise de elementos finitos para 

a fibra circular são bem próximos em relação aos resultados analíticos, determinados 

pelo  método da homogeneização numérica. Constata-se que os valores do módulo 

de elasticidade longitudinal e o coeficiente de Poisson no plano longitudinal, 

apresentam erros de aproximadamente 0%. Para o módulo de elasticidade transversal 
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e coeficiente de  Poisson no plano transversal, a diferença entre os resultados foi de 

4%. Ademais, foi encontrado um erro de 10% para o módulo de cisalhamento 

longitudinal. 

Para as fibras hexagonais foram encontrados erros menores. Os erros foram 

iguais para o módulo de elasticidade na direção longitudinal e para o coeficiente de 

Poisson (𝜈12), tal qual os erros foram bem próximos para as outras constantes, com 

diferença de 1% entre os resultados das fibras circulares. O maior erro entre os 

resultados foi para o módulo de cisalhamento longitudinal, apresentando um valor de 

9% em relação aos valores analíticos. 

No trabalho de Sudheer et al. (2015), os autores realizam uma análise numérica 

e analítica para a determinação das propriedades elásticas, por meio da regra das 

misturas simples e inversa, e por meio de análise de modelos semi-empíricos. No 

mesmo trabalho,  o autor analisa o módulo de cisalhamento a um ângulo de 45° do 

elemento de volume representativo imerso em uma matriz externa. Os resultados da 

análise numérica para o módulo de cisalhamento divergiram drasticamente dos 

resultados analíticos. Nos trabalhos de Devireddy e Biswas (2014) e Pal e 

Haseebuddin (2015), os autores analisaram as propriedades elásticas pelo método da 

homogeneização numérica, e por esse método os resultados das simulações 

apresentam-se aproximados aos resultados apresentados pelos modelos analíticos. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A célula unitária, ou elemento de volume representativo tridimensional 

reforçado por fibras unidirecionais e com um empacotamento em forma de hexágono, 

foi identificada como um bloco de construção básico para determinar as propriedades 

mecânicas gerais do compósito e estimar as propriedades elásticas. A forma do 

empacotamento é utilizada por outros autores como Sudheer et al. (2015) e Pal e 

Haseebuddin (2015), pois aproximam a disposição das fibras dentro da matriz. 

A análise de elementos finitos forneceu um meio implícito de modelagem de 

compósitos poliméricos, contribuindo para uma maior visualização das distribuições 

das tensões entre a fibra e a matriz, para um estado triaxial de tensão. Foram 

desenvolvidas metodologias de homogeneização numérica para a avaliação das 

propriedades elásticas do material compósito e os resultados das simulações 

mostraram-se apropriados aos valores numéricos. 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 61124-61138 jun. 2021 ISSN: 2525-8761 25 

A análise das propriedades elásticas do compósito com fibras de vidro com 

seção hexagonal, representa uma aproximação do que seria uma análise 

microscópica de um compósito reforçado por fibras naturais. Embora as fibras 

naturais não apresentem  propriedades isotrópicas, nem seção transversal regular, o 

trabalho fez uma aproximação  para as propriedades dessas fibras naturais utilizando 

a fibra de vidro. 

Portanto a variação da seção transversal da fibra pelo método de elementos 

finitos,  não apresentam uma grande divergência com os resultados analíticos. Dessa 

forma pode- se usar tanto uma análise numérica quanto analítica para prever as 

propriedades elásticas de compósitos reforçados por fibras de vidro, restando apenas 

uma comparação teórica e experimental para verificar maiores diferenças nas 

abordagens. 
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CAPÍTULO 02 

PROJETO CONCEITUAL DE UM SISTEMA ENROLADOR DE CORREIAS 
TRANSPORTADORAS USANDO FERRAMENTAS CAD/CAE 
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RESUMO: As correias transportadoras são solicitadas a esforços que causam 
desgaste excessivo e precoce na cobertura e nas bordas. Quando o desgaste se torna 
evidente e a camada da correia alcança um limite inferior, ocorre o momento da troca. 
Em uma mineradora no Estado do Pará a troca é feita por um trator puxando a correia 
velha e já passando a correia  nova pelo transportador. Após a troca, a correia fica no 
pátio de operações e espera um outro momento para ser retirada. A partir desses 
fatos, surgiu a necessidade de projetar uma máquina capaz de enrolar essas correias 
e otimizar o descarte do rolo tendendo a reaproveitá-las. Portanto, este trabalho trata 
de cálculos de dimensionamento e seleção de componentes para um enrolador de 
correias transportadoras partindo de suas dimensões para transporte, capacidade 
estrutural e operacional do enrolador. A metodologia de desenvolvimento do trabalho 
foi realizada por meio da definição de parâmetros de funcionamento da máquina e 
análise estrutural dos componentes do enrolador. A etapa de análise estática dos 
componentes da estrutura do enrolador, foi conduzida por meio de simulações 
numéricas, analisando as tensões equivalentes, deslocamento e fator de  segurança, 
que protege a estrutura do limite de escoamento do material. Os componentes,  como 
redutor e motor trifásico, foram selecionados para uma potência de 25hp e as análises 
estruturais são para elementos da máquina como: estrutura de suporte, extensão do 
eixo do redutor, eixo de rotação principal e semi-eixo de acoplamento à máquina. O 
fator de segurança de todos os componentes que foram simulados, apresentaram 
valores  maiores que 1,57 o que garantiu a total integridade dos elementos durante as 
simulações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Enrolador de correias; Correias transportadoras; 
dimensionamento; Fator  de segurança; Elementos de máquina. 
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ABSTRACT: Conveyor belts are subjected to efforts that cause excessive and 
premature wear on the top and edges. When wear becomes evident and the belt layer 
reaches a lower limit, changeover time occurs. In a mining company in the State of 
Pará, the substitution is made by a tractor pulling the old belt and passing the new belt 
through the conveyor. After the substitution, the belt lays in the operations yard and 
waits for another moment to be removed. From these facts, the need arose to design 
a machine capable of winding these belts and optimizing the disposal of the roll and 
reuse them. Therefore, this work deals with engineering design and component 
selection for a belt winder, starting from its transport dimensions, structural and 
operational capacity of the winder. The methodology for developing the work was 
carried out by defining the machine's operating  parameters and structural analysis of 
the components of the belt winder. The static analysis step of the components of the 
winder structure was conducted through numerical simulations, analyzing the 
equivalent stresses, displacement and safety factor, which protects the structure from 
the material yield limit. The components, such as gearbox and  three-phase motor, were 
selected for a power of 25hp and the structural analyzes are for machine elements 
such as: trusses structure, gearbox shaft extension, main rotation shaft  and machine 
coupling half-shaft. The safety factor of all components that were simulated  presented 
values greater than 1.57, which ensured the total integrity of the elements during the 
simulations. 
 
KEYWORDS: Belt winder; Conveyor belts; Design; Safety factor; Machine elements. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A correia transportadora é o principal elemento que conduz o material de um 

extremo a outro. Contudo, a correia recebe muito impacto do minério quando cai dos 

chutes. Os chutes são peças defletoras de direção do material dentro de uma fábrica. 

Chutes mal posicionados, correia desalinhada, rolos travados e acúmulo de material 

podem gerar desgaste por abrasão na cobertura superior da borracha da correia, 

surgindo  riscos e rasgos na correia. Com o surgimento dos defeitos, pequenos reparos 

de emendas são realizados na correia. Quando o desgaste chega próximo à lona ou 

ao cabo de aço da  correia é necessária realizar a troca da mesma. 

A troca da correia envolve tratores e operários: o trator para puxar a correia 

velha do transportador e, ao mesmo tempo, puxar o rolo novo e os operários para 

auxiliar na troca. Um conceito, que não se utiliza um trator para puxar a correia, 

mas sim um enrolador/desenrolador, foi desenvolvido com a capacidade de enrolar 

a correia velha ao  passo que desenrola o rolo novo no transportador (Joshi, 2010). 

Em uma mineradora no norte do Brasil acontece que a correia velha quando é 

retirada do transportador fica jogada no chão da planta em forma de tiras. As tiras são 

retiradas bem depois da troca da corria. A empresa, além de não organizar o local de 

descarte conforme o padrão 5S exigido pelo sistema da mesma, não recicla as 

correias velhas. A reciclagem dessas correias e a posterior aplicação em forros de 

caminhões e de  caminhonetes, cabos de aço para currais, cochos de animais é uma 

realidade presente em  outra mineradora na mesma região (ABCEM, 2013). 

Dessa forma, o presente trabalho propõe o projeto de um enrolador de correias 

transportadoras, mostrando os resultados de seleção dos elementos mecânicos para 

o dimensionamento da máquina, como corrente de rolos, redutor e motor. O trabalho 

também apresenta os resultados da simulação dos eixos e da estrutura do enrolador. 

As simulações tratam do fator de segurança desses componentes, para que o material 

não ultrapasse o limite de escoamento, já que o material utilizado foi o aço estrutural 

A36. 
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2. REFERENCIAL TEÓRIO 

 

2.1 Transportador de correias 

 

De acordo com Mercúrio (2013), um transportador de correia envolve vários 

elementos que devem ser bem analisados, pois todos têm fundamental importância 

para o correto funcionamento do equipamento. Os principais componentes estão 

ilustrados na  Fig. (1). 

 

Figura 1. Componentes de um transportador de correias transportadoras (MERCÚRIO, 2013). 

 
 

 2.2 Manutenção da correia 

  
As correias são constantemente solicitadas por diversos esforços, seja por 

abrasão do minério na sua cobertura, desalinhamento de rolos, de tambores e da 

correia em relação  ao transportador, alta velocidade de operação e o surgimento de 

pedras sob os tambores e a correia causam o desgaste excessivo da mesma. Oito 

anos é o tempo de vida útil aproximado da correia. Depois deste tempo, o desgaste 

leva o material ao total descarte (ABCEM, 2013). Em uma determinada empresa de 

mineração do norte do país, uma das técnicas de manutenção preventiva é através de 

um ultrassom que mede a espessura das correias periodicamente. Com esse 

parâmetro é possível prever as trocas das correias quando elas chegam a um valor 
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limite estipulado por cada fabricante, ou quando ela chega  próxima à lona ou ao cabo 

de aço. 

 

 2.3 Troca da correia 

  

A troca da correia consiste em, primeiramente, posicionar e alinhar o rolo novo 

próximo ao transportador conforme a Fig. (2a). A correia nova é grampeada com a 

correia  velha do transportador, como visto na Fig. (2b) e um trator puxa a correia velha 

realizando  a passagem da correia nova no transportador (Fig. (2c) e Fig. (2d)). 

 

Figura 2. Esquema da troca de uma correia: (a) posicionamento do rolo novo, (b) fixação da correia 

nova com a correia velha por meio de grampos, (c) amarração na correia e (d) trator para puxar. 

 
 

 2.4 Conceito de máquina enroladora e desenroladora 

  

De acordo com Joshi (2010), o conceito de um enrolador/desenrolador consiste 

em  uma máquina capaz de enrolar a correia velha do transportador, na medida em 

que se desenrola o rolo novo e a passa no transportador, conforme pode ser visto 

na Fig. (3). 
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Figura 3. Conceito de enrolador/desenrolador de Joshi (2010). 

 
 

A fabricação de um enrolador/desenrolador, além de considerar a potência de 

acionamento da correia que está sendo bobinada, ou seja a potência para enrolar, 

também leva em consideração os esforços e atritos para puxar a correia velha do 

transportador, elevando os custos de fabricação da máquina e o porte dos elementos 

de máquina. Sendo  assim, o presente trabalho realiza cálculos para uma máquina 

capaz somente de enrolar correias transportadoras, já retiradas do transportador e 

prontas para serem bobinadas 

 

3. METODOLOGIA PARA O ESTUDO DE CASO 

 

Para o projeto do enrolador, são necessários alguns cálculos para a seleção da 

potência de acionamento do sistema do enrolador. Branco e Fujiyama (2016) 

demonstram em seu trabalho alguns procedimentos prévios para a determinação de 

parâmetros da correia, como espessura e tipo da lona, comprimento da correia, raio 

da bobina a cada volta (RN) em que a correia é enrolada e a massa de correia 

enrolada (ME). Uma análise dinâmica do movimento rotacional da bobina na máquina 

foi realizada para encontrar os  valores do momento de inércia de massa (I0) e da 

aceleração angular (α). Com esses valores foi possível determinar a potência de 

acionamento do sistema. 

Em seguida, os componentes foram selecionados conforme a potência e 

rotação de  funcionamento da máquina. Após a seleção dos componentes, foi 

realizado o dimensionamento da estrutura do enrolador e dos demais componentes, 
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seguidas das análises computacionais da máquina que foram abordadas neste 

trabalho. 

 
3.1 Cálculos para a seleção do motor e redutor 

 

A seleção do motor e do redutor, depende da rotação de saída para o eixo 

principal do enrolador. A Fig. (4) relaciona o sistema de transmissão do enrolador de 

correias, na qual o sistema de transmissão foi definido por um motor (M), redutor (G) 

e corrente de rolos. A rotação do motor (ωM) foi selecionada conforme a escolha do 

motor. A rotação de saída do eixo do redutor e de entrada na polia da corrente de 

rolos (ω1) é determinada  pela caixa redução (iG) selecionada. Por fim, a rotação de 

saída para o eixo principal (ω2)  foi dada conforme a especificação do cliente. 

 
Figura 4. Relação de transmissão do sistema. 

 
 

Assim, cabe ao projetista a determinação da taxa de redução que o elemento 

mecânico da caixa de engrenagens realizará, partindo da rotação de saída para o eixo 

principal. A Eq. (4) relaciona todas as taxas de transmissões entre os elementos 

mecânicos do sistema, onde N2 e N1 representam o número de dentes da coroa 

dentada maior e  menor, respectivamente. 

 
 

 

 
 3.5 Conhecendo os elementos para a simulação 
  

A Fig. (5) ilustra alguns elementos que compõem o enrolador de correias nos 

quais  foram simulados individualmente por meio da análise de carregamento estático. 
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Figura 5. Elementos do enrolador de correias: (a) estrutura metálica, (b) base para o mancal, (c) 

eixo principal, (d) semi-eixo, (e) trava do eixo principal, (f) tambor de madeira e (g) extensão do eixo do 

redutor. 

 
 

 

Na Fig. (5a) tem-se a estrutura do enrolador de correias. Ele foi projetado para 

suportar o peso da correia inteira e acomodar-se dentro do caminhão de transporte. 

A estrutura foi feita com viga de perfil W150x22,5 e de material de aço estrutural. Na 

Fig. (5b) tem-se a base do mancal. São chapas de 1/2” responsáveis por apoiar os 

semi-eixos e o eixo do enrolador. A Fig. (5c) mostra o eixo principal de material aço 

estrutural. O eixo tem 157x157mm de seção transversal com um furo quadrado de 

117x117mm para redução da massa do eixo e 2870mm de comprimento total. Os 

semi-eixos da Fig. (5d) servem de apoio para o eixo principal e são responsáveis por 

transmitir torque e potência  ao eixo principal. Como ilustrado na Fig. (5e) o trava-eixo 

é um componente para fixar o  eixo ao semi-eixo, permitindo a retirada do rolo após o 

fim do bobinamento. O trava-eixo  é uma peça formada por três chapas de 5/8”. Os 

materiais do trava-eixo também são de aço estrutural. Os dois parafusos e as duas 

porcas têm 27mm de diâmetro. As simulações levam em conta os esforços nos 

parafusos quando o trava-eixo está de ponta cabeça e um quarto do peso da correia 

está agindo em cada um deles. O tambor de madeira é o local onde a correia vai ser 

enrolada, conforme ilustrada na Fig. (5f). Como a largura da roda dentada menor era 

maior que a largura do eixo de saída do redutor, foi necessária a fabricação de uma 

extensão para o eixo redutor, conforme ilustra a Fig. (5g). 

 
 3.6 Considerações para o desenvolvimento da máquina 
  

As dimensões da máquina de enrolar correias transportadoras devem ser 

menores que as especificações do caminhão de transporte, a fim de possibilitar o 

deslocamento da estrutura. O caminhão de transporte suporta até 7,5t e as 
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dimensões da base são de 6,30x2,40m. 

A rotação aplicada no eixo principal foi determinada conforme as 

especificações da  Veyance (2013). Já o peso, o comprimento máximo da correia e o 

diâmetro de bobinamento foram definidos conforme o levantamento de dados e a 

aplicação da  máquina em uma mineradora da região norte do país. Dessa forma, os 

parâmetros iniciais de fabricação do enrolador de correias foram resumidos na Tab. 

(1). O carregamento aplicado no eixo principal foi determinado conforme a razão 

entre o peso máximo da correia pela largura do eixo, com o valor e 100kN/m e os 

apoios com valor de 50kN/m. 

 
Tabela 1. Especificações de projeto da máquina. 

Rotação do eixo principal 6rpm 

Peso máximo da correia na estrutura 22t 

Largura máxima da correia 2200mm 

Comprimento máximo da correia 350m 

Diâmetro de bobinamento da correia 3m 

Seção do eixo principal 157x157 

Acionamento do enrolador e transmissão de potência Motor, redutor e corrente de rolos 

Dimensões e peso admissível do enrolador <6,30m; <2,40m; <7,50t 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 4.1 Resultado da seleção do motor e redutor 

  

A potência máxima para as considerações realizadas foi de 25hp e o torque 

máximo encontrado foi de 30kNm. Com os valores da potência calculados, o motor 

selecionado foi o W22 IR2 da WEG®, com potência de 30hp (22kW) e rotação de 

1765rpm. Com a rotação de entrada no motor e a rotação de saída para o eixo 

principal definida como 6rpm, foi necessário escolher outros dois elementos que 

garantissem a taxa de redução final de 6rpm. Com isso, foi selecionado o redutor da 

Falk V-Class®, modelo VRC3-127 com entrada perpendicular e com redução tripla de 

1:125 (iG=125). Essa taxa de redução  foi o valor máximo encontrado para o redutor 

que possibilitou uma velocidade de saída de 14,62rpm. Para alcançar a velocidade 

de saída para o eixo principal, foi necessário selecionar correntes de rolo na taxa de 

1:2, finalizando com a velocidade de rotação do eixo principal em aproximadamente 

7rpm. 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 61070-61084 jun. 2021 ISSN: 2525-8761 36 

4.2 Resultado das simulações 

 

Nesta seção, serão discutidos os resultados analisados pelo carregamento 

estático dos componentes mecânicos do enrolador. Cada componente ilustrado na Fig. 

(5), exceto  o tambor de madeira, foi modelado no programa computacional Autodesk 

Inventor 2015®. Em cada simulação foram avaliados os fatores de segurança que 

resguardavam o  material contra o escoamento. Para isto as propriedades mecânicas 

do material foram descritas conforme a Tab. (2). 

 
Tabela 2. Propriedades do material conforme a biblioteca do Inventor®. 

Material Aço ASTM A36 

Densidade 7,85g/cm³ 

Tensão de escoamento 248,225MPa 

Tensão de ruptura 399,9MPa 

Módulo de elasticidade 199,959GPa 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Módulo de cisalhamento 76,90GPa 

 

 4.5 Simulação: estrutura do enrolador e base para o mancal 

  

A Fig. (6) mostra os níveis de fator de segurança da base do mancal e na 

estrutura do enrolador. O valor do fator de segurança foi menor na aba com a alma do 

perfil da estrutura, atingindo um valor de 3,58. Quanto à parte inferior da base do 

mancal o fator de segurança atingiu um valor de 4,12. 

 

Figura 6. Base da estrutura do enrolador. 
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 4.6 Simulação: eixo principal 

  

O eixo principal é o responsável por suportar toda a carga de 220kN distribuídos 

pelo eixo para uma correia de 2200mm de largura. Atribuindo um carregamento 

distribuído por toda a seção do eixo, conforme a largura de 2,2m, o valor do 

carregamento  distribuído utilizado durante as simulações foi de 100kN/m. A Fig. (7) 

ilustra o fator de segurança do eixo com espessura de 20mm. A espessura do eixo foi 

analisada a fim de que o mesmo não sofra escoamento durante a operação, 

resultando um peso total de 246kg. Dessa forma o material se resguarda contra uma 

possível falha por escoamento com um valor de fator de segurança de 1,9. 

 
Figura 7. Fator de segurança do eixo principal. 

 
 

 
4.7 Simulação: semi-eixo de acoplamento 

  

De acordo com a Fig. (8), o fator de segurança foi mínimo nas bordas laterais 

da base. O deslocamento máximo do semi-eixo do enrolador foi maior no centro da 

base. Para reduzir esse deslocamento, pode ser colocado uma nervura no centro da 

base de apoio. 
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Figura 8. Fator de segurança do semi-eixo de acoplamento. 

 

  

 4.8 Simulação: trava do eixo 

  

Para a simulação do trava-eixo foi levado em consideração o momento em que 

a peça está invertida, ou seja, a própria reação do peso da correia é dividida para os 

dois parafusos. Assim a simulação foi feita fixando a perna da trava como visto na Fig. 

(9a) e  aplicando metade da reação nos parafusos como ilustrado na Fig. (9b). 

 
Figura 9. (a) fixação da trava e (b) e aplicação da força. 
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Figura 10. Fator de segurança da trava do eixo. 

 

 
 

O fator de segurança é mínimo no furo de passagem do parafuso, com o valor 

de 1,92 ilustrado na Fig. (10). Nesse local há concentração de tensão por conta do 

furo na geometria. Outros pontos foram mensurados para verificação do resultado. A 

perna do trava-eixo possui uma região chanfrada o que possibilita o surgimento de 

concentração de tensão, mas facilita o corte durante a fabricação, mesmo assim o 

deslocamento não foi  o maior e nem o fator de segurança menor. 

 

4.9 Simulação: extensão para o eixo do redutor 

 

Durante a seleção do redutor, o eixo de saída do redutor é menor que a largura 

de face das três rodas dentadas da corrente de rolos. Portanto foi necessário projetar 

uma extensão para o eixo do redutor para que transpassasse a roda dentada, 

aumentando o comprimento do eixo do redutor. A fabricação consiste em um cilindro 

de aço ASTM A36 vazado dos dois lados para a passagem do eixo do redutor e da 

chaveta. A Fig. (11) mostra o valor mínimo do fator de segurança, bem próximo à 

chaveta na parte superior da extensão. O fator de segurança encontrado foi de 2, valor 

bem elevado para garantir o  funcionamento da peça durante o funcionamento do eixo 

do redutor. 
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Figura 11. Fator de segurança da extensão do eixo do redutor. 

 
 

Como conclusão e resumo de todos os resultados obtidos nas simulações, a 

Tab. (3)  sintetiza todos os valores de fator de segurança, e adiciona tensão 

equivalente e deslocamento máximo. 

 
Tabela 3. Resumo das simulações. 

Componente 
Tensão 

equivalente 
Deslocamento 

máximo 
Fator de 

segurança 
Estrutura do enrolador 
e base para o mancal 69,3MPa 0,38mm 3,58 

Eixo principal 158,3MPa 2,20mm 1,57 

Semi-eixo de 
acoplamento 126,5MPa 0,24mm 1,96 

Trava do eixo 228,4 MPa 0,16mm 1,92 

Extensão para o eixo 
do redutor 123,9MPa 0,12mm 2,00 

 

 4.9 Enrolador de correias transportadoras 

  

A Fig. (12) ilustra a montagem final do enrolador de correias transportadora 

desenvolvido. O enrolador apresenta 5,4m de largura por 2,2 de comprimento, 1,70m 

de altura e pesa 4,15t. Como visto, o enrolador está dentro do limite das dimensões 

para  acomodar-se dentro do caminhão de transporte. 
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Figura 12. Enrolador de correias transportadora. 

 
 

5. CONCLUSÕES 

 

O valor final da rotação de funcionamento da correia foi de 7rpm. A princípio, 

foi determinada a velocidade de 6rpm, mas com a seleção do redutor não foi possível 

garantir a perfeita escolha da rotação inicial de 6rpm. A análise foi considerada em 

regime estático por conta da baixa rotação utilizada como parâmetro final da máquina. 

Para evitar o tombamento e o escorregamento da estrutura, foram 

desenvolvidos roletes e guias localizados na parte frontal e traseira da base do 

enrolador. 

A primeira simulação do eixo principal levou em consideração um eixo maciço, 

como o fator de segurança estava bastante elevado e o peso do eixo também, o 

componente pôde ser otimizado. Dessa forma, o peso do eixo vazado teve uma 

redução de 56% em relação ao eixo maciço e o fator de segurança garantiu que o 

material não escoasse durante a operação. 

A peça projetada para o travamento do eixo ao acoplamento, a trava do eixo, 

gerou certa preocupação, principalmente na perna do trava-eixo, onde havia 

concentração de tensão no local por ser uma região chanfrada e não filetada. 

O trabalho tinha por objetivo dimensionar os componentes de um enrolador de 

correias transportadoras e por meio de análises estruturais no Autodesk Inventor®, foi 

possível desenvolver as análises estáticas para cada componente presente na 

máquina. 
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POLÍTICA 

 
Rafael Cordovil de Souza Almeida  
Mestre em Relações Internacionais                                                                                                                                                       
Instituição: Jacobs University  
Endereço: Campus Ring 1, 28759 Bremen, Alemanha 
E-mail: rafael01almeida@gmail.com 
 
ABSTRACT: This article argues that BRICS is a political alliance. In order to 
comprehend the BRICS as a political alliance, one has to distinguish the difference 
between the master narrative of the BRICs from what is being here by denominated the 
political narrative of the BRICS. The master narrative was fabricated by Jim O’Neill in 
2001 and is vastly discussed in the economics’ literature, while the political narrative, 
despite being under edification has its  origin traced to the 61st UN General Assembly 
session that took place on September 23rd  2006. It was only in 2006 when the states 
that compose the BRICs declared openly its desire to gain power in the international 
arena in order to attempt to redesign the balance of world politics. The addition of South 
Africa in 2011 supports the alliance’s geopolitical stance on international politics. The 
main mortar of the BRICS is founded on the fear that any power may pursue its national 
interests by acting unilaterally as the alliance perceives unilateralism as a behavior that 
jeopardizes the post World War II order, and consequently, may also threaten security 
of the members of the BRICS. This is the main logic behind the BRICS discourse. 
 
KEYWORDS: BRICS and International Politics; The BRICS Alliance; BRICS Soft 
Balancing Strategy. 
 
ABSTRATO: Este artigo argumenta que o BRICS é uma aliança política. Para 
compreender o BRICS como uma aliança política, é preciso distinguir a diferença entre 
a narrativa mestra dos BRICs e o que está sendo denominado aqui de narrativa 
política do BRICS. A narrativa mestra foi fabricada por Jim O'Neill em 2001 e é 
amplamente discutida na literatura econômica, enquanto a narrativa política, apesar 
de estar em edificação, tem sua origem remontada à 61ª sessão da Assembleia Geral 
da ONU que ocorreu em 23 de setembro de 2006. Somente em 2006, os estados que 
compõem os BRICs declararam abertamente seu  desejo de ganhar poder no cenário 
internacional para tentar redesenhar o equilíbrio da política mundial. A adição da África 
do Sul em 2011 apóia a posição geopolítica da aliança na política internacional. A 
argamassa principal do BRICS é fundada no medo de que qualquer potência possa 
perseguir seus interesses nacionais agindo unilateralmente, visto que a aliança 
percebe o unilateralismo como um comportamento que coloca em risco a ordem pós-
Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, também pode ameaçar a segurança 
dos membros do o BRICS. Essa é a principal lógica do discurso do BRICS. 
 
PALAVRAS-CHAVE: BRICS e Política Internacional; Aliança do BRICS; Estratégia 
de  Balanceamento suave do BRICS. 
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1. THE NARRATIVES OF THE BRICS 

 

Despite recognizing that “global power shifts” are taking place since the endof 

the Cold War, Joseph Nye seems to neglect what the BRICS is and how it operates in 

the international system. This appears to be the case when he argued that “BRIC is 

not likely to become a serious political organization of like-minded states” leading him 

to later conclude that “the BRICS are without mortar” Nye (2013). Nye’s conclusion 

followed his previous, now four year old position regarding the group, however, it 

appears that his analysis does not depict the most recent scenario of world politics. 

Following a similar rationale, Ruchir Sharma published an article devaluingthe 

BRICs naming the group as “Broken BRICs”. His writing does not necessarily focus on 

discussing the BRICS per se, as he does not even include South Africa in the group. 

Sharma’s two main arguments are that the group obscures the comprehension of 

global  economy, which can be read when he says, “No idea has done more to muddle 

thinking  about the global economy than that of the BRICs. Other than being the largest 

economies  in their respective regions, the big four emerging markets never had much 

in common.” The second argument is that the BRICs are likely to break apart unless 

another globalization type phenomenon takes place to rescue the BRICS. Or in his 

own words: “Except in highly unusual circumstances, such as those of the 

lastdecade, they are unlikely to grow in unison” Sharma (2012). The highly unusual 

circumstances, by which Sharma was referring to, was the golden age of 

globalization that permitted a high inflow of “easy money” in the form of foreign direct 

investments, and consequently boosted the BRICS economies through international 

trade. 

It is indeed correct to point out that the BRICS highly benefited from the last 

decade’s “easy money” and massive international investments. However, what is gluing 

this vastly different countries nowadays, a period of time when the “easy money” 

mentioned by Sharma is no longer available, and their economies are slowing down? 

It may be an irony but, despite their economic slow downs, theBRICS is stronger 

today than they were in 2001, particularly in regards to their structural organization and 

eventual institutionalization, but also how they ought toact strategically regarding 

international politics. 

Due to the fact that Sharma did not include South Africa into his research 

regarding the BRICS, his analysis will inevitably fall short from comprehending the 
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BRICS as a political alliance. Excluding South Africa may mean that the author still 

envisions the BRICS exclusively as an economic group, just as the 2001 Goldman 

Sach’s report. The matter is that their initial envisioned reality is long gone, as the 

BRICS is much more than just an economic club. 

In a nutshell, it seems that Sharma was not taking the concept of political into 

consideration. If he had done so, the author is clearly prioritizing economics over 

politics, which is not very well seen among political realists. As Hans Morgenthau once 

expressed: “The political realist is not unaware of the existence and relevanceof 

standards of though other than political ones. As a political realist, he cannot but 

subordinate these other standards to those of politics” (1978). 

While the BRIC’s refer to the term coined by Jim O’Neill and the lower case 

“s” stands to fulfill a semantic feature of plurality, the BRICS with the upper case “S” is 

a political invention that came to include South Africa. The analysts who do not 

distinguish the lower case “s” from the upper case “S” are likely to misunderstand the 

BRICS and its political narrative. One factor that supports this differentiation stems from 

the following Jim O´Neill’s quote, as O´Neill himself was very surprised to see his 

creation taking a new shape and form. “When I created the acronym, I had not expected 

that a political club of the leaders of the BRIC countries would be formed asa result. In 

that regard, the purposes of the two might be regarded differently” (O´Neill 2014). In 

sum, O’Neill explicitly recognized that his narrative could no longer explain what the 

BRICS have become. 

Henceforth, two narratives are needed to comprehend the BRICS. Jim O’Neill 

created the master narrative on November 30th 2001. This narrative was born afterthe 

findings that “In 2001 and 2002, real GDP growth in large emerging market economies 

will exceed that of the G7” (O’Neill 2001). However, because the main features of 

O’Neill’s narrative are the following, it was not structured on any relevant political 

theory, it essentially examined the BRICs from a financial perspective founding its 

discoveries mainly on the econometric method of research. In addition, its goal was 

rather superficial: to discover new havens for investors worldwide, in order for them to 

continue profiteering in the international financial system while expanding their 

portfolios and assets in a time when Wall Street could possibly suffera slow down due 

to uncertainties that were brought upon by 9 /11. Henceforth, his narrative falls short 

to comprehend the BRICS as they are currently being structured. Thus, a political 

analyst will inevitably fall short from comprehending the BRICS  if he or she does 
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not think the BRICS beyond Jim O’Neill’s narrative. Thisdoes not necessarily mean 

that O’Neill did not have any credit in creating theacronym. O’Neill was the inventor of 

the term, however, as mentioned above theterm was created with a purpose that 

no longer suits the reality of the BRICS. For that reason the political narrative is hereby 

being created. 

 

2. THE POLITICAL BRICS 

 

The second narrative, the political narrative of the BRICS, is hereby being 

fabricated and its development is attached to the events related to international 

security. According to the political narrative, it is not hard to envision that the 9 

/11 attacks have brought upon multiple uncertainties to the financial markets and the 

BRICs have popped up in the horizon as some type of hedge for the financial investors, 

as these countries were conducting some economic and political reforms. 

The exception is China, which was only reforming its economy. And as Bruce 

Bueno de Mesquita’s research showed, “Economic reform (…) does not produce 

political change” and hence, “Those who believe that countries-like China- that have 

enjoyed significant economic expansion will develop their way into more pleasant 

places for their citizenry may wish to reconsider” (2003 pp.470). This is certainly a 

strong claim, however it depicts a realistic picture regarding world politics. The overall 

problem is that many analysts, and particularly some economists, tend to believe that 

economic reforms are associated with political reforms, but this logic tends to be flawed, 

either, because it tends to perceive the economic and the political realms as being the 

same thing, or because it tends to subordinate the political to the economic factor. 

Hans Morgenthau’s quotation previously mentioned offers the foundation to this 

thinking. 

It is difficult not to recognize that the BRICS, despite their previous anti 

globalization rhetoric, which is one of its mortars, has taken great advantage of the 

globalization process. They have done so by absorbing a vast amount of foreign direct 

investments that were used to modernize and organize their states. Thismortar 

certainly  presents one of the group’s inner contradictions. Throughout the 1990’s, 

some of the BRICS political actors were promoting deep and gradual reforms, while 

others were openly criticizing how the globalization phenomenon was taking place 

worldwide. As a Consequence, the BRICS countries have adopted a defensive 
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perspective towards the liberal norms that came along the phenomenon (Hurrell 2009). 

Hence, it is reasonable to argue that the BRICS only desired to take the positive 

economic gains that came along with globalization while rejecting some of itspolitical, 

read (neo)liberal, propositions and norms. Thus, the rejection of some (neo)liberal, 

propositions and norms that were created in the Post Cold War era represents the first 

mortar of the BRICS. Despite having very distinct historical and political perceptions 

and attitudes towards the globalization phenomenon, the BRICSas we know today, 

have a cohesive view on how the norm of military intervention ought and how it ought 

not take place. 

The political narrative of the BRICS has its origins traced to the 61
st United 

Nations General Assembly session that took place on September 23
rd 2006. This 

narrative was created after the BRIC’s nation states came together to form a political 

alliance and consequently became one of the few non-regional political arrangements 

in the world today. Due to the fact that many scholars focus on studying the forces and 

interests behind regionalisms, the BRICS are a poorly comprehended political 

arrangement. 

If one lays out the main political thinking nowadays, regarding the alliance’s 

position in the following historical events, the Kosovo war, the US global War on Terror, 

the War in Afghanistan, the Invasion of Iraq, the intervention in Libya and the Syrian 

war, it would become clear to characterize the alliance’s stance on international security. 

To Brazil, Russia, India and China, these events set a precedent of a kind of melting 

pot, where fear, threat and danger were mixed together resulting in their 

interpretation that a potential international insecurity was thereby created, with South 

Africa following suit. As a consequence the BRICS have generated a strong resolve 

amongst them to balance against any hegemonic power. Translating this statement 

to the current realm of world politics will mean that, as these countries do not have 

the  military capability to hard balance the US, they decided to first politically and 

later economically soft balance – external balance – the US in order to gain power 

internationally. 

When the situation became unbearable to Russia, as NATO began 

expanding towards the East, the “New Kids on the Block” as Amorim (2009) 

referred to the alliance, met in Yekaterinburg in order to discuss a quite sensitive topic, 

the world’s international security, an agenda never imagined by any of the Goldman 
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Sach’s analysts  who designed the BRICs as an economic group of “emerging” 

countries. 

It was Sergei Lavrov, the Russian Minister of Foreign Affairs, who proposed that 

the BRICs meet on the sidelines of the UN General Assembly in Yekaterinburg. He was 

interested in proposing a partnership to attempt to stall NATO’s expansion towhat 

Russia considers to be its main area of interest and influence in its western borders. It 

is  important to remember that “In 1999 NATO expanded by adding the Czech Republic, 

Hungary, and Poland to the alliance” (Lemke 2004, pp.67) and fromthat time on, other 

countries would also join NATO making many Russian officialsfear that NATO was 

constructing an encirclement strategy in order to slowly suffocate Russia. 

As a result of Russia organizing and hosting the first meeting, it had the first 

mover  advantage in settling the BRICS’s agenda, which clearly showed its 

instrumental  leadership in orienting the alliance’s path in issues regarding international 

politics and more specifically, in international security affairs. Russia’s main interest 

was, and still is because of the Crimean Crisis, in safeguarding its security and regional 

areas of influence. In sum, Russia did not desire to lose any further political power 

nearby its borders. 

China remained on the Russian side in the Georgian matter, as it interpreted 

this case in a similar fashion to the Kosovo case, simply another one of NATO’s 

geopolitical movements of expansion towards Asia. Under China’s perspective, NATO 

aimed at encircling it, while Russia believed it is the target. This mutual Sino- Russian 

perception, or misperception1 (Jervis 1976), concluding in bringing two old rivals 

closer again. 

However, in reality, China was passing the buck to Russia.Something similar 

appears to be happening in Ukraine, as China is letting Russia deal alone with NATO, 

while it is concentrated in constructing its wealth, building up its military and attempting 

to resolve other eastern affairs. Stuenkel (2014) sums up this situation with the following 

statement. “Beijing is keen to use Russia to balance the West, and criticizing Russia 

would imply support of Western meddling  in Ukraine.” 

In regards to the comprehension of how the BRICS was formed, two distinct 

narratives will emerge. Firstly, O’Neill’s master narrative, which is already outdated, 

and the political narrative. O’Neill’s narrative is outdated due to the following reasons. 

 
1 As Robert Jervis could have pointed out. 
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The political and the military crisis that have involved Russia and its neighbors cannot 

be explained. The Goldman Sach’s economic projections are unlikely to be achieved 

by the BRICS as their economies are slowing down. O’Neill never thought that South 

Africa would join the group, and consequently that the BRICS would forma political 

alliance with many mortars. The evidence used to back the argumentation that the 

BRICS is a political alliance, stems mainly from the synchronization of their political 

behavior in issues related to international security, and lately, that can be observed2    

on how they voted at the United Nations Security Council in themes regarding 

war and peace. 

Thus, Joseph Nye and Sharma’s predictions appear to focus on what is hereby 

called as the partial comprehension of the BRICs. By prioritizing economic thinking 

over the political thinking, they neglected the blatant political stance of the BRICS. In 

conclusion Sharma’s and Nye’s rationale seem not to have separated the BRICs that 

was created by Jim O’Neill from the BRICS a like-minded state creation that has its 

origin traced back to 2006. 

 

3. THE MAIN MORTARS OF THE BRICS 

 

Even a change in the leadership of Brazil or India is unlikely to kill3 the 

BRICS, unless the new leader is completely averse to the BRICS alliance. At this time, 

the costs of leaving the BRICS are not very high, despite the vast amount of time, effort 

and resources into creating the BRICS Development Bank. Moreover, once the Bank 

begins its operations the costs of defection will become grander, and non-realists will 

find it easier to accept the BRICS as an alliance, even at the costs of calling it an 

economic rather than a political alliance. 

The strength of the BRICS arises every time the US engages in a military 

mission anywhere around the globe without legitimizing it at the United Nations. 

Consequently,  the main mortar of the BRICS stems from the fear that the United States 

will continue to pursue its national interests unilaterally, and therefore, under the BRICS 

perspective, increasing the levels of international insecurity. Simply put, the BRICS 

 
2 One could argue - Partially Observed - because their justifications regarding how they votedwere not 

fully synchronized. 
3 This part of the article was written before the most recent presidential elections in these countries, and 
is being kept here in order to reinforce the argument that the BRICS are not dying out. 
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understands that by maintaining a unilateral behavior, the US is jeopardizing the post 

World War II order that it helped to build, which that may not bein the best interest of 

the BRICS. 

According to Fiori (2007), the problem is that the US has to devalue the 

international order that it helped to establish in order to remain the hegemon4, 

otherwise, it will fall behind. Under this perspective, it is not hard to envision that the 

US is one of the main threats to the already established world order. That is the case 

especially for, Russia and China, as these countries began to perceive NATO and the 

US as their main security threats, particularly after the Kosovo War broke out in1999. 

These two countries interpret that NATO’s interference in this war as anoffensive 

operation to gain power eastward. The thesis of NATO’s expansion is well founded 

because NATO seems to have drifted away from what it was originally meant to 

be. 

How NATO intervened in the Kosovo War ended up giving Russia a strong moral 

and political reason to understand NATO as a serious threat to its security. Interestingly 

enough, the BRICS have been supporting the Russian perspective whiles howing a 

strong  solidarity to Russia, which is per se another mortar of the BRICS. The same 

happened with the Crimean Crisis. Had the BRICS not supported Russia and its 

interests and its security policies in the Crimean matter, the alliance might have already 

been broken. 

Despite of that, the great irony is that, what is being called by some intellectuals, 

as Russia’s covert offensive in Ukraine, seems to be giving a counter moral and even 

a new political reason for NATO to reinvent itself in the Post- ColdWar era. Thus, the 

Crimean matter may have set an unprecedented reason for NATO to claim the 

necessity to protect Europe from a possible Russian aggression. 

After exposing these events, one may wish to ask the following question. 

What does Brazil have to do with the wars hereby mentioned as these problems seem 

to be very far away from its primarily and even secondarily areas of influence and 

interest?  Brazil fears that the world is becoming less multipolar and consequently, that 

it will have  less influence in the outcome of international affairs. 

Brazil is furthermore concerned that the unilateralism of the hegemon may 

eventually negatively affect its political strategy to gain power in South America. In 

 
4 A separate discussion regarding the nature - or status - of what is hegemony is necessary,but not 

viable in this work due to spatial restrains. 
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addition, Brazil fears that the principle of self-determination may overcome the principle 

of sovereignty of the nation state in international politics. This not only scares Brazil, 

but also places the country much closer to China’s and Russia’s interpretation of how 

the US has been altering world politics in its favor. 

It is important to mention this factor because a whole new literature has emerged 

in the post-Cold War era, arguing that the Nation State has lost power, and therefore, 

that new organizations would emerge to fulfill the tasks that no longer were supposedly 

under the exclusivity realm of the Nation State. At least under the perspective of most 

Brazilian statesmen, the nation state did not lose power and if a task has ever been 

delegated to a certain organization, this privilege can certainly betaken away from this 

organization and given back to the state. 

The great surprise that exposed the strength of the BRICS in pragmatic 

terms, because it showed the world that the BRICS were indeed acting as analliance, 

occurred at the Nuclear Security Summit that took place in The Hague on March 24, 

2014. It was there that the BRICS’s foreign ministers expressed their opposition to any 

attempt to restrict the participation of the Russian President, Vladimir Putin, in the 

coming up G-20 Summit in Brisbane Australia. The BRICS defended that the 

custodianship of the G-20 belongs to all member-states equallyand no one member- 

state can unilaterally determine its nature and character (Stuenkel 2014). 

The members of the BRICS have all agreed in not recognizing Kosovo due to 

their  interpretations that, in general terms, NATO was interfering and expanding into 

new territories. They are ultimately concerned with the destabilization of the balance 

of power in that region but ultimately in world politics. The BRICs, as a political alliance, 

decided not to create conflict over the recognition of Abhkazia and South Ossetia, which 

came about as the main result of the Yekaterinburg meeting. Later theBRICS, now 

including South Africa who joined in 2011, transformed the alliance intoa geopolitical 

platform (Niu 2013 pp. 205) and recently agreed not to diverge and conflict over the 

interpretation of the Libyan War, the Syrian War and the Crimean Crisis (Kaufmann 

2014). 

It is also relevant to acknowledge that language, signs, symbols and therefore 

semiotics, may or may not imply the existence of an alliance. Thus, in the case of the 

BRICS, their discourses and Communiqués clearly imply the existence of a political 

alliance. Dilma Rousseff’s speech at the ending of the IV BRICS Summit in Fortaleza 

Brazil on July 15, 2014 reinforced the argumentation hereby presented, as the 
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former president herself named the BRICS an “alliance”. Hence, at least under the 

Brazilian perspective the BRICS is a political alliance. 

Despite all the political, social, economic and cultural differences amongst the 

BRICS, which are exhaustedly cited by many academic articles, when some crisis 

threatens the unity and therefore the existence of the group, for example, the Crimean 

Crisis, the BRICS’s unity show up. As professor Herz argued, “I don’t think that this 

crisis will make these countries withdraw from the common project” (Kaufmann 2014). 

When over focusing on the differences amongst theBRICS, which indeed exist, most 

articles come to conclude that the group has failed or is deemed to fail, in the 

meanwhile, they clearly ignore the BRICS synchronized behavior and the most recent 

“2014 BRICS Fortaleza Summit Compliance Report” that argued the BRICS achieved 

a surprisingly 70% compliance with the Fortaleza Summit commitments (The BRICS 

Research Group, 2015). 

So, what are the BRICS trying to achieve? The BRICS are trying to soft balance 

the US as "There has been a common view that these countries, though different, can 

present a barrier to Western policies" (Kaufmann 2014). In addition, all of the soft 

balance strategies presented by Robert Pape (2005) in his “Soft Balancingagainst the 

United States” which are, Territorial Denial, Entangling Diplomacy, Economic 

Strengthening and Signals of Resolve to Balance, have been and are being used by 

the BRICS against the US. 

The BRICS Development Bank may become another strong mortar if it becomes 

a useful soft balancing instrument against the World Bank, the IMF or any other Western 

created institution, as “(…) the BRICS Development Bank is a strong signal with regards 

to their attempt to change a Western dominated international financial and monetary 

systems” and thus, the “creation of a “BRICS Bank” is a direct response to the 

reluctance of developed countries in reforming the IMF and theWorld Bank after 2008” 

(VI BRICS Summit 2014). Despite some concessions by these institutions, they were 

certainly not sufficient to fulfill the expectations of the BRICS. 

In spite of that, the main mortar was previously presented as the fear that the 

hegemon will act unilaterally, jeopardizing the international security anywhere around 

the globe (BRIC Policy Center, 2011B). Fear and the balancing behavior are not newto 

international politics. Kenneth Waltz (1979) has suggested that the structure of the 

unipolar system would likely encourage the balancing behavior, even if balancing comes 

from weaker states. The rationale is simple, in an anarchical system, the biggest and 
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most powerful country may simply impose its will on others, eitherthrough soft or hard 

power, while the weaker states will attempt to defend themselvesagainst the hegemon 

by ganging up together. 

The rhetoric of multipolarity has been another important mortar of the BRICS 

(Almeida 2010). This mortar is especially interesting for China and its interests in 

gaining power quietly. Henceforth, China can use the BRICS as a shield in order to 

show the world that it is not interested in acting unilaterally, and ultimately that its 

rise does not present an international security threat. That means that the BRICS are 

an important instrument to aid the country to fulfill its policy of “peaceful rise” as Zakaria 

expressed (2009 pp. 121) and in which Kissinger (2011) showed as an old Chinese 

strategy to international relations. 

If that is the case besides Russia, which already gained a lot by organizing the 

alliance and pushing its national security agenda and interests onto the other BRICS 

and  ultimately prevented its isolation in international politics, China is theother member 

that is most benefiting from the alliance. China has been mixing its interests with the 

other members so that it does not end up not looking like a huge Behemoth that can 

destabilize the balance of world political power. 

The BRICS also share a realist perspective when it comes to defending the 

principle of sovereignty, which is expressed in their desire for non-intervention in the 

domestic affairs of other states. Consequently, the BRICS will oppose any attempt 

led by NATO, the US, or the West to promote the principle of self-determination in 

detriment of state sovereignty. In this case, the BRICS will claim to be acting under 

international law so long as they do not have the material capabilities to protect the 

principle of sovereignty by other means. The exception may be Russia, as this country 

has the military capability and political will to intervene, as seen in Georgia orCrimea. 

However, Russia claims that all its policies and behaviors are founded and embedded 

with international law and its principles. 

The addition of South Africa in 2011 corresponds to another mortar. This was a 

strategic incorporation founded especially on China’s geopolitical interests but also,to 

a much lesser extent, on Brazil’s interest of expanding its zone of influence to Africa 

and in particular to the area that stretches from the Gulf of Guinea to the Cape of Good 

Hope. When South Africa joined the BRICS, the political alliance began its expansion. 

Another mortar is shown by their voting cohesion regarding their views on what 

to do and what not to do in the cases of the Arab Spring (BRIC Policy Center, 2011A), 
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the recognition of the Palestine as a state (BRIC Policy Center, 2012), the Libyan War, 

despite the fact that South Africa voted for the resolution 1973 which allowed NATO 

to conduct air strikes (Beri, 2012), the Syrian War and the Ukrainian Crisis. These 

events show that the BRICS are in search of a unity when it comes to issues related 

to the international security. 

Lastly, there is the rhetoric of calling for a more just world, while attacking the 

post-World War II world order. This idea is expressed with their desire to construct a 

“new world order” which can be found in some of the speeches given by the leaders of 

the BRICS. This is certainly the most difficult mortar. A whole new discussion needs to 

be developed in order to identify what is meant by the construction of a new world order, 

what it means exactly and how it would look like. 

 

4. CONCLUDING REMARKS 

 

In conclusion, this article argues that there are two competing narratives in 

regards to the BRICS. The master narrative fabricated by O’Neill in 2001, and the 

political narrative that traces back to the 61st UN General Assembly session in 2006, 

when the states of Brazil, Russia, India, and China came together to form a political 

alliance. When South Africa joined the BRICS in 2011 it became evident that the BRICS 

formed a geopolitical agenda and that South Africa’s inclusion functioned as a BRICS’s 

trampoline in doing business and gaining power in the African continent. 

More than attempting to fabricate a political narrative of the BRICS, this article 

presented the mortar of the BRICS, and as a consequence, ended up introducing the 

core foundation of the BRICS as a political alliance. The article showed the flaws 

behind O’Neill’s narrative in order to argue that a political narrative is necessary for us 

to comprehend what the BRICS has become. 

The main BRICS’s political policy is to soft balance the US, or in other words, to 

conduct a systematic strategy of external balance. This is done via a political jiu- jitsu 

strategy, by pointing out and using NATO’s and the US intervention ist mistakes in world 

politics to its favor. Political rhetoric has been an important instrument to unite the 

BRICS. If the alliance is successful soft balancing the US, the BRICS will gain an 

unprecedented political power in the Post-Cold War world. 

In the short run, the BRICS aim at soft balancing US power, but in the long term, 

it may aim at mixing soft and hard balancing strategies, or in the words of Joseph Nye, 
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through some sort of new smart power politics that has not been well understood and 

investigated by most scholars worldwide. Whether or not the BRICSwill long survive 

as a political alliance is unknown, but it is unlikely to die out anytime soon. What is 

known up to now is that the hegemon may have to reflect a couple more times before 

engaging in any new wars. The wars previously mentioned in this article clearly gave 

the BRICS a strong mortar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 53558-53572 may. 2021 ISSN: 2525-8761  56 

REFERENCES 
 
VI BRICS Summit 2014. New Development Bank Forum with Research Fellows. 
Brazil, Fortaleza. July 2014. BRICS Policy Center. 
 
Almeida, Paulo Roberto 2010. O Bric e a substituição de hegemonias: um exercício 
analítico (perspectiva histórico-diplomática sobre a emergência de um novo cenário 
global). Em: O Brasil e os demais BRICs Comércio e Política. Baumann, Renato org. 
CEPAL/IPEA 2010. 
 
Amorim, Celso 2009. “Brazil, Russia, China and India are the New Kids on the 

Block”. O Globo, Retrieved February 22nd 2011. Available at: 
http://oglobo.globo.com/economia/mat/2009/06/16/celso-amorim-brasil-russia-china- 
india-sao-os-new-kids-on-the-block-756377205.asp. 
 
Beri, Ruchita 2012. BRICS: In Search of Unity? IDSA COMMENT. Institute for 
Defense Studies and Analyses. Available at: 
http://idsa.in/idsacomments/BRICSInSearchofUnity_rberi_030412 
 
BRIC Policy Center 2011A. Os BRICS na 66ª Reunião da AGNU. BRICS 
Monitor, Setembro de 2011. Núcleo de Política Internacional e Agenda Multilateral. 
 
  , 2011B. Os BRICS e as Operações de Paz. BRICS Policy Brief, 
Maiode 2011. Núcleo de Política Internacional e Agenda Multilateral. 
 
  , 2012. Posição dos BRICS diante da questão da Palestina. BRICS 
Monitor, Janeiro de 2012. Núcleo de Política Internacional e Agenda Multilateral. 
 
Fiori, José Luís, 2007. A nova geopolítica das nações e o lugar da Rússia, China, 
Índia, Brasil e África do Sul. OIKOS (Rio de Janeiro), Vol. 6, No 2 (2007). 
 
Hurrel, Andrew 2009. Hegemonia, liberalismo e ordem global: qual é o espaço para 
potências emergentes? Em: Os Brics e a Ordem Global. FGV de Bolso, Série 
Entenda o Mundo. Editora FGV, pp. 9-41. 
 
Jervis, Robert 1976. Perception and Misperception in International Politics. Princeton 
University Press. 
 
Kaufmann, Dirk 2014. B(R)ICS states stick together in Crimea crisis. International 
Relations. The US and Europe are maintaining a clear position: They’ve condemmed 
the Crimea annexation by Russia. But what do Russia’s BRICS partners Brazil, 
China, India and South Africa think of the Crimea crisis? Available at: http:// 
www.dw.de/brics-states- stick-together-in-crimea-crisis/a-17546606 
 
Kissinger, Henry 2011. On China. Then Penguin Press, New York. 
 
Lemke, Douglas 2004. Great Powers in the Post-Cold War World: A Power 
Transition st Perspective. Balance of Power. Theory and Practice in the 21 
Macfarlane, Neil 2009. O “R” dos Brics: A Rússia é uma potencia emergente? Em:Os 
Brics e a Ordem Global. FGV de Bolso, Série Entenda o Mundo. Editora FGV, pp.75-

http://oglobo.globo.com/economia/mat/2009/06/16/celso-amorim-brasil-russia-china-
http://idsa.in/idsacomments/BRICSInSearchofUnity_rberi_030412
http://www.dw.de/brics-states-


 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 53558-53572 may. 2021 ISSN: 2525-8761  57 

99. 
 
Mesquita, Bruce Bueno de; Smith, Alastair; Siverson M. Randolph e Morrow, D. 
James 2003. The Logic of Political Survival. The MIT Press. 
 
Morgenthau, J. Hans 1978. Politics among Nations: The Struggle for Power and 
Peace. Fifth Edition, New York: Alfred A, Knopf, pp. 4-15. Accessed on: 06.04.2014. 
Available at: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/morg6.htm 
  
Niu, Haibin 2013. A Grande Estratégia Chinesa e os BRICS. Contexto Internacional, 
Vol. 35, No. 1 Janeiro/Junho 2013, pp. 197-229. 
 
Nye, Joseph 2013. BRICS Without Mortar. Project Syndicate on April 3, 2013. 
Accessed on: 01.04.2014. Available at: 
http://www.project-syndicate.org/commentary/why-brics-will-not-work-by-joseph-s-- 
nye 
 
O’Neill, Jim 2001. Building Better Global Economic BRICs. Global Economics Paper 
No: 66, Goldman Sachs. 
 
  2014. Jim O’Neill interview: Why the Mints come after the Brics. 
Accessed on: 02.03.2014. Available at: http://www.newstatesman.com/2014/01/after- 
brics-mints-austerity-britain-and-big-c 
 
Pape, Robert A. 2005. “Soft Balancing against the United States”, International 
Security, Vol. 30, no. 1 pp. 7-45. 
 
Sharma, Ruchir 2012. Broken BRICs. Why the Rest Stopped Rising. Foreign Affairs. 
Published by the Council of Foreign Relations. Available at: 
http://www.foreignaffairs.com/articles/138219/ruchir-sharma/broken-brics 
 
Stuenkel, Oliver 2014. BRICS undermine Western attempt to isolate Russia. Post- 

Western World. March 25
th
, 2014. Accessed on: 06.06.2014, Available at: http:// 

www.postwesternworld.com/2014/03/25/undermine-attempt-isolate/ 
 
The BRICS Research Group, 2015. 2014 BRICS Fortaleza Summit Compliance 
Report. BRICS Information Centre. University of Toronto, July 6, 2015. Available at: 
http://www.brics.utoronto.ca/compliance/2014-fortaleza.html 
 
Waltz, K. Kenneth 1979. Theory of International Politics. Boston: Addison-Wesley. 
 
Zakaria, Fareed 2009. The Post-American World. W.W. Norton Company. New 
York, London. 

 
 

 

http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/morg6.htm
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/morg6.htm
http://www.project-syndicate.org/commentary/why-brics-will-not-work-by-joseph-s--
http://www.newstatesman.com/2014/01/after-
http://www.foreignaffairs.com/articles/138219/ruchir-sharma/broken-brics
http://www.postwesternworld.com/2014/03/25/undermine-attempt-isolate/
http://www.brics.utoronto.ca/compliance/2014-fortaleza.html


 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 54829-54847 may. 2021 ISSN: 2525-8761  58 

CAPÍTULO 04 

DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DE TRANSPORTE RASTREÁVEL PARA 
MOTHERBOARDS 
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RESUMO: A aplicação de tecnologias de rastreabilidade em processos produtivos 
permite que seja possível identificar, monitorar e controlar eventuais problemas 
causados ao longo do processo de manufatura de determinado produto. O objetivo 
deste trabalho foi desenvolver um processo de produção de dispositivo mecânico 
rastreável para transporte  de placas motherboards em linhas de produção SMT, 
dentro de uma empresa do Polo de Industrial de Manaus (PIM). Sendo, portanto, 
necessário o desenvolvimento de uma máquina de usinagem, de um processo de 
manufatura dos dispositivos, de hardwares de rastreamento, do uso da tecnologia 
RFID, de um sistema de rastreabilidade e da integração desse processo ao sistema 
de controle de manufatura da fábrica. A integração de todas estas etapas do processo 
à metodologia de rastreio dos dispositivos mecânicos no processo de soldagem SMT, 
resultou no aproveitamento de uma máquina router obsoleta evitando aquisição de 
uma nova máquina, gerando uma redução de 95 mil reais, além da redução média 
anual dos custos em 49,5% em comparação aos dispositivos produzidos por terceiros, 
a implantação do sistema de rastreabilidade proporcionou ainda  a melhoria do controle 
da produção e da qualidade, e a geração de um histórico de manutenção dos 
dispositivos rastreáveis. 
 
PALAVRA-CHAVE: Rastreabilidade; Linha SMT; Dispositivo mecânico; RFID. 
 
ABSTRACT: The application of traceability technologies in production processes 
makes it possible to identify, monitor and control any problems caused during the 
manufacturing process of a given product. The objective of this work was to develop a 
process of producing a traceable mechanical device to transport motherboards on 
SMT production lines, within a company of the Manaus Industrial Pole (PIM). 
Therefore, it is necessary to develop a machining machine, a device manufacturing 
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process, tracking hardware, the use of RFID technology, a traceability system and the 
integration of this process into the factory manufacturing control system. The 
integration of all these process steps with the mechanical device tracking methodology 
in the SMT welding process resulted in the use of an obsolete router machine avoiding 
the acquisition of a new machine, generating a reduction of 24 thousand dollars, 
besides the annual average reduction of the 49.5% compared to devices produced by 
third parties, the implementation of the traceability system has also improved 
production and quality control, and the generation of a trackable device maintenance 
history. 
 
KEYWORDS: Traceability; SMT line; Mechanical device; RFID. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A montagem de componentes SMD no ambiente industrial, é feito basicamente 

pelo processo de inserção automática, sendo estes posteriormente soldados por 

refusão da pasta de solda, ou através do processo de soldagem por onda. Destaca -

se ainda, que essa manufatura de componentes eletrônicos deve ser ágil e confiável, 

assim só podendo  ser obtida por meio uso de maquinário automatizado. (SIMÕES et 

al., 2015). 

Segundo (PRYPUTNIEWICZ et al., 2003), compostos por diferentes materiais 

os componentes SMT, apresentam cada um coeficiente de expansão térmica 

denominada (CTE), quando ativos esses dissipam calor a seus ambientes ou com a 

temperatura ambiente do sistema, assim mudanças térmicas diferenciais ocorrem e 

causam tensões nas estruturas de interconexão. Causando tensões elásticas, 

plásticas, deformações entre o corpo da embalagem e a placa de circuito 

relativamente rígidos. 

O processo de fabricação de placas Motherboards de uma empresa do polo 

industrial de Manaus é dividido em quatro etapas: Montagem, Revisão, Testes e 

Expedição. Na fase de montagem os componentes eletrônicos tais como resistores, 

capacitores, transistores, circuitos integrados e demais componentes que compõem o 

datasheet determinado modelo de placa motherboard são inseridos e fixados em 

placas de circuitos impressos através de soldagem processo consiste na união de 

materiais, geralmente metais, posteriormente, ocorre à fase de revisão aonde há a 

checagem de todos os componentes eletrônicos que foram fixados na PCI (Placa de 

circuito integrado), terminada a verificação essas PCIs são enviadas para a fase de 

testes, nesta ocorre os testes de funcionalidades, aonde são testados as entradas de 

vídeo, áudio, sistema operacional, HDMI e demais componentes seguindo os 

procedimentos de testes estabelecidos, após essa fase as placas motherboard 

produzidas, são direcionadas para a expedição aonde serão embaladas, 

armazenadas e transportadas para o cliente. 

A pesquisa de desenvolvimento de dispositivo de transporte rastreável para 

placas motherboard, foi idealizado para atuar na etapa inicial do processo de 

manufatura, Montagem em linhas produção SMT, em uma empresa de 

eletroeletrônicos do polo industrial de Manaus, com o objetivo de prover o 

desenvolvimento de dispositivos de sustentação de PCI (placas de circuito integrado), 
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resistente à altas temperaturas, sem estática elétrica (acúmulo de cargas de cargas 

elétricas na superfície de um  material), manufaturados (produzido) internamente, para 

a otimização de custos , que sejam rastreáveis, controláveis e monitorados por um 

sistema desenvolvido para o seu rastreamento, manutenção e aperfeiçoamento do 

processo de montagem. 

Dessa forma, este trabalho se baseia no desenvolvimento de dispositivos 

rastreáveis em substituição aos atuais dispositivos de transportes, utilizados no 

processo produtivo e que não são rastreáveis, assim não sendo possível detectar de 

forma precisa qual o dispositivo de transporte apresenta deformidades ou defeitos 

durante a investigação de um problema, havendo a necessidade de análise de todos 

os dispositivos  que transportam as placas motherboard ao longo da linha de produção 

SMT, o que consequentemente geram perdas de produção, retrabalhos e SCRAPs 

(perda total do produto, no caso a placa motherboard), aumentando os custos da 

produção e a insatisfação dos clientes (internos e externos). 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A aplicação e uso da tecnologia RFID é muito abrangente, sendo utilizada em 

diversas áreas de produção tais como: industrial, agropecuário, naval, aeroespacial, 

automobilística dentre outras, de acordo com (Puhlmann, 2015) essa tecnologia é 

versátil e poderosa sento utilizada para rastrear, identificar e gerenciar uma variedade 

enorme de  produtos, documentos e informações. 

(Conceição, 2015), analisou um estudo de caso realizado por Franco et al 2013, 

em uma industrial de bebidas, na qual o processo consistia na estocagem de 8 mil 

paletes, sendo 180 paletes por hora produzido ao longo de 24 horas, em que as linhas 

de produção  operavam com dois tipos de garrafas PET e vidro, assim foi proposto o 

uso da tecnologia  RFID para controle da linha produção, pois a indústria apresentava 

diversas inconsistências na elaboração de relatórios de inventários que eram gerados 

diariamente, além disso, havia problemas com o controle de carregamento de 

produtos. Para tanto, foi utilizada etiquetas passivas, pois essas operam com alta 

frequência, para que liquido das  garrafas não interferisse no sinal de alta frequência, 

as etiquetas foram fixadas nas garrafas, visando armazenar e registrar a entrada e 

saída das garrafas, gerando dessa forma  o controle da produção e a redução mensal 

de R$ 10.600,00. Gerando ainda melhorias em gestão do estoque e carregamento 
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das mercadorias. 

(Freitas et al., 2016), aborda o uso de tecnologia RFID na gestão de estoque e 

na prevenção de perdas, na qual utiliza periódicos do período de 2011 e 2015 para 

sua análise, além disso dois estudos de casos foram realizados a respeito da adoção 

do uso de  RFID na gestão de estoque e perdas. Dessa forma, observou-se alguns 

benefícios no uso da tecnologia tais como: o aceleramento do rastreamento, a 

simplificação e melhoria nos  processos e a identificação das peças individualmente 

do vestuário. 

(PREDIGER, 2014), apresenta o desenvolvimento de um sistema de 

informação fundamentado no uso da tecnologia RFID, para aplicação no setor 

alimentício, visando suprir a deficiência de rastreabilidade e informações em uma 

empresa do ramo alimentar. O autor baseia-se nos conceitos da tecnologia RFID, 

automação e rastreabilidade. Dessa  forma, o objetivo dessa pesquisa foi demonstrar, 

os benefícios que podem ser obtidos a partir do uso da tecnologia, para o controle, 

rastreamento e controle alimentar. O sistema  de simulação foi construído a partir de 

análise de requisitos, modelagem do sistema, especificação do processo, criação do 

protótipo de simulação do sistema, validação e simulação do protótipo. 

(Ribeiro et al., 2016), realizou um estudo de caso em uma empresa de 

manutenção  de aeronaves, visando analisar o impacto do uso de Rádio Frequência 

RFID no processo  de identificação e rastreamento de peças das aeronaves, e como 

uso da tecnologia afetava os colaboradores da empresa, no qual apenas o motor 

apresentava um total de 500 peças em sua composição. Esse estudo iniciou-se fase 

por meio de entrevistas com funcionários e gestores, assim um sistema de 

rastreamento foi implantado e a tecnologia RFID adicionada ao processo. Tendo como 

resultado melhorias no processo, principalmente em ganhos com tempo de procura por 

peças. 

(Ribeiro et al., 2008), elaborou um artigo no qual apresenta um estudo a 

respeito do uso da tecnologia de Rádio frequência RFID para o rastreamento de 

produtos, que atendem as exigências internacionais da cadeia produtiva bovina. 

Assim os autores basearam-se em pesquisa bibliográfica sobre o tema, escolhendo 

alguns países que fazem uso de RFID na produção desses produtos, sendo eles 

Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e Europa. Observou que os dispositivos tais 

como brincos, etiquetas utilizadas para a rastreabilidade não são suficientes para o 

controle de qualidade e o transporte dos animais na cadeia produtiva. Assim o RFID 
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mostrou-se eficiente para que fosse possível a identificação individualizada dos 

animais, gerando informações mais detalhadas. Porém no artigo são mostradas 

algumas desvantagens do uso do RFID e as vantagens geradas com a sua 

implantação. 

Um estudo realizado por (GUNTZEL, 2015), propõe uma análise sobre as 

vantagens do uso de rastreabilidade em frigorifico de aves, dessa forma o autor 

coletou informações de diversos referenciais teóricos de autores renomados, 

referente ao tema escolhido e através de entrevistas com os funcionários do 

frigorifico, realizou levantamentos para que fosse possível confirmar as hipóteses 

levantadas. Assim, o estudo de caso demonstrou a importância de um sistema de 

rastreabilidade para rastreio do  produto desde a produção até o cliente final, além 

disso esse estudo mostrou a necessidade  desse monitoramento e controle para que 

seja possível rastrear possíveis surtos de doenças decorrentes de aves que 

ofereçam algum risco a população. O autor baseado no estudo de caso, sugere o uso 

de RFID para melhorar o controle e monitoramento de aves.  (CHAVES, 2012), aplica 

RFID na interface de transmissão de dados, visando facilitar e acelerar a tomadas 

de decisões de ativos stakeholders, rastreando o local de armazenamento até a 

distribuição de contêineres de um determinado fabricante, gerando ganhos na 

produtiva e direcionamento do processo. 

Em uma indústria de telefones celulares, localizada no norte da Europa no polo 

industrial de Salo na Finlândia (COSTA et al., 2010), realizaram um estudo de caso, 

no qual propôs a substituição de código de barras por etiquetas RFID no processo 

produtivo do setor de expedição dos produtos acabados, com o objetivo de reduzir o 

lead time, para tanto a proposta baseia-se no desenvolvimento de uma simulação 

computacional. Dessa forma, um estudo das características de funcionamento e 

interação das fases que fazem parte do processo foram analisadas, nas quais houve 

uma abordagem dos dados quantitativos, essas análises foram feitas no laboratório 

da empresa localizado no polo industrial de Manaus (PIM). Em suma os resultados 

obtidos demonstraram que, o uso do RFID torna o processo mais dinâmico e viável 

antes de sua implantação, outro benefício observado coma simulação computacional 

foi quais eram os gargalos do processo. 

(Marques et al., 2009), apresenta o uso de etiquetas RFID em processos de 

usinagem, no qual a utilização de código de barras é ineficiente devido às 

condições ambientais impróprios. O estudo de caso é exploratório realizado no ano de 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 54829-54847 may. 2021 ISSN: 2525-8761  64 

2007, em uma indústria que realiza a usinagem de peças para o setor aeroespacial. 

Assim a pesquisa visa  analisar o uso da tecnologia RFID nesse tipo de processo, em 

especial na logística interna do processo de usinagem, no artigo é possível verificar 

os pontos positivos e negativos da adoção da tecnologia. Para as análises foram 

levantadas o processo de usinagem, logística e o sistema de controle de inventário da 

empresa, além de referenciais teóricos relacionados ao estudo. Os autores concluíram 

que o uso de RFID propicia melhorias de localização e gerenciamento das 

ferramentas, principalmente, em relação aos desgastes de ferramentas e a 

confiabilidade de informações, no entanto, os preços das tags são elevados e não há 

padrões de protocolos. 

(ANDRADE et al., 2019), realizaram um estudo em que foi desenvolvido e 

aplicado uma plataforma de rastreabilidade por uso de RFID, desenvolvida em função 

da  necessidade de clientes do setor de medicina, esse desenvolvimento foi realizado 

na empresa UNITEC. O intuito da pesquisa é o desenvolvimento e a comercialização 

do produto, no qual em forma de plataforma propicie controle e gestão ao processo 

de análises clínicas. O resultado com as validações de rastreabilidade de exames e a 

confiabilidade e precisão foram superiores a 90% das amostras coletadas, nas quais 

foram gerenciadas na cadeia de valor do cliente. Dessa forma, a plataforma, foi 

validada e disponibilizada pela empresa UNITEC para venda. 

(Oliveira, 2017), desenvolveu um artigo no qual ele apresenta um do 

desenvolvimento de um sistema de monitoramento remoto dos equipamentos de 

segurança, utilizando para esse fim a tecnologia RFID, esse sistema foi denominado 

de Controle de obras por RFID, assim esse foi avaliado em um ambiente real de 

construção  civil, mostrando-se eficaz na identificação, monitoramento e localização 

dos equipamentos. No sistema é possível verificar os dados de obra, local, marca, 

material, estado de conservação, revisão e a pessoal responsável por determinado 

equipamento. 

(Fabri Junior et al., 2018), desenvolveram um kit escolar que faz uso da 

tecnologia RFID, para a introdução de ferramentas de engenharia de 

telecomunicações no mercado brasileiro. Esse dispositivo é composto de uma placa 

Arduino Uno, 1x Display de LCD 16x2 caracteres, 4x Display de LED de 7 segmentos, 

8x Leds verdes multiplexados, 2x relês para acionamentos de cargas 110/220V AC, 

1x Sensor de ultrassom HC-SR04 para  medição de distância, 1x Módulo RFID RC522 

para controle de cartões RFID, 2x Potenciômetros e 1x Buzzer. Além disso, no 
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dispositivo foram embutidos os conteúdos relacionados à engenharia, para que 

ficasse didático o entendimento dos estudos, com os conteúdos repassados pelos 

professores. 

(WELES, 2019), desenvolveu um sistema de automação com o intuito de 

controle  patrimonial, por uso da tecnologia RFID, na qual tags foram fixadas em bens 

materiais da empresa, assim o autor faz uso de um microcontrolador ESP 8266 criando 

um sistema embarcado que utiliza um banco de dados MySQL, que permite o 

monitoramento das informações desses bens, sendo possível monitorar via aplicativo 

mobile as informações  relacionadas ao controle dos bens patrimonial. 

(KATAMAYAMA et al., 2019), desenvolveram uma metodologia que teve como 

principal finalidade a implantação da tecnologia IOT, em uma empresa de pequeno 

porte, que tem como produto a fabricação de embalagens. Assim, primeiramente, 

aplicou-se os conceitos de Gestão avançada, com o intuito de soluçar problemas 

clássicos tais como: Gestão e lead time. E que em paralelo, fosse possível aplicar 

recursos tecnológicos ao processo em estudo. Dessa forma, para se obter 

informações em tempo real desse processo, foi necessário a implantação de 

sensores, nas máquinas ligadas à linha de produção e uso de cartões RFID, nos quais 

os operadores utilizavam esses cartões para informar os tempos de parada de 

máquina. Após a captura de dados, esses eram enviados a uma plataforma em nuvem 

e assim esses poderiam ser acessados, gerando informações sobre o processo 

produtivo. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do dispositivo de transporte 

rastreável por uso da tecnologia de rádio frequência RFID, apresentada neste artigo 

foi dividida em cinco etapas conforme apresenta o fluxograma na Figura 3.1 abaixo: 
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Figura 3. 1 As etapas de desenvolvimento da metodologia da pesquisa. 

 
 

O fluxograma da 3.1 acima, apresenta a sequência das etapas da metodologia 

utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, na qual as etapas foram denominadas 

de: 

 

3.1 Desenvolvimento de protótipo para usinagem e confecção de dispositivos de 

transportes rastreáveis 

 

Corresponde a etapa inicial do projeto, sendo necessário o desenvolvimento de 

uma máquina de corte, capaz de executar a usinagem de forma mais exata possível 

em relação às dimensões da estrutura mecânica dos dispositivos rastreáveis que 

transportariam as placas motherboard durante o processo de manufatura. 

 

3.2 Análise e desenvolvimento da estrutura mecânica 

 

Consiste no projeto mecânico do dispositivo de transporte rastreável, sendo 

necessário o desenvolvimento de um processo manufatura integrando sistemas 

CAD/CAM e ECAD, a fim de garantir exatidão das medidas mecânicas do dispositivo, 

visto que as placas utilizariam esse para receber os componentes eletrônicos durante 

o processo e soldagem SMT. 

Segundo (MELLO, 2011) a prototipagem rápida consiste em um processo 
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inovador que foi desenvolvido nas últimas duas décadas, visando produzir protótipos 

de  forma relativamente rápida, reduzindo o tempo de processo de desenvolvimento de 

novos  produtos. 

Os dispositivos de transportes são estruturas mecânicas projetadas para 

suportar temperaturas de até 280°C, pois passam por fornos para a soldagem de 

componentes eletrônicos, esses fornos operam a temperatura em torno de 250°C, na 

qual o material de  sua estrutura mecânica é composto de materiais químicos que não 

acumulam cargas elétricas, fator de fundamental importância no processo de 

fabricação das placas eletrônicas. 

 

3.4 Desenvolvimento de dispositivos de coleta de informações, gravação de tags 

rfid e arquitetura do sistema de rastreabilidade 

 

Refere-se a etapa de desenvolvimento dos hardwares necessários ao 

rastreamento  do dispositivo de transportes rastreável, recebimento de informações e 

troca de informações com o sistema manufatura de placas motherboard da fábrica. 

 

3.5 Desenvolvimento do software, integração e montagem dos protótipos de testes 

com a tecnologia rfid 

 

Essa fase é correspondente ao desenvolvimento do sistema embarcado de 

comunicação, sistema de rastreabilidade do dispositivo de transporte rastreável por 

uso da tecnologia RFID e a integração desses com o dispositivo de transporte de 

placas motherboard e os dispositivos de coleta, armazenamento, envio de 

informações comunicando-se ao sistema de manufatura de placas da fábrica. 

 

3.6 Avaliação e testes da estrutura mecânica do dispositivo de transporte rastreável 

integrada ao sistema de rastreamento 

 

É a atividade de finalização do projeto, no qual houve a coleta, análise de 

informações decorrentes de todo o desenvolvimento realizado e testes de 

funcionalidades do projeto desenvolvido. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

A pesquisa de desenvolvimento foi aplicada em um processo produtivo de 

placas  motherboard de uma empresa de eletroeletrônicos do polo industrial de 

Manaus (PIM), inserida nas novas diretrizes da manufatura 4.0, em que durante esse 

processo é possível  a troca de informações em tempo real, por intermédio de um 

sistema de rastreabilidade sincronizado com dispositivos rastreáveis que transportam 

placas motherboards ao longo de linhas de produção SMT, uma linha de montagem 

SMT consiste basicamente em vários equipamentos, trabalhando de forma 

cooperativa automaticamente. (SILVA et al., 2002) destaca que todo processo de 

montagem SMT é centrado em automação, com o mínimo de operação humana, 

monta-se uma placa em poucos segundos. 

Na Figura 4.1 abaixo, é apresentada de forma explicativa as características 

inovadoras proposta pela pesquisa. No qual, novos dispositivos de transportes de 

placas são inseridos no processo produtivo de linhas SMT, porém estes são 

rastreáveis, portando TAGS de rastreabilidade RFID, capazes de enviar informações 

a portais de rastreabilidade ou dispositivos que possuam sistemas embarcados, que 

são integrados a um sistema de rastreabilidade a ser desenvolvido, comunicando-se 

em tempo real ao sistema de Manufatura e controle existente na fábrica do polo 

industrial de Manaus em que se pretende implantar essa metodologia. 

 

Figura 4. 1 – Metodologia de rastreabilidade para dispositivos de transporte de motherboards. 
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Essa pesquisa visa contribuir com uma metodologia inovadora de 

rastreabilidade  por uso da tecnologia RFID, sendo essa tecnologia o resultado da 

evolução da comunicação sem fio, a qual possibilitou o surgimento de serviços móveis 

ligadas à área  computacional. O que segundo (DA COSTA DA COSTA, 2013), permite 

que os produtos pudessem ser identificados de forma automática, por uso de 

radiofrequência, transmitindo  assim os dados para receptores remotos. 

 

5. RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos com o desenvolvimento do dispositivo de transporte 

rastreáveis, por uso da tecnologia RFID em linha de produção são apresentados 

abaixo: 

 

5.1 Adaptações e desenvolvimento de máquina de corte de placa pcis para a 

usinagem mecânica de dispositivos de transportes rastreáveis 

 

A Estrutura mecânica da máquina EM-5700N, apresentada na Figura 5.1 deste 

artigo, foi utilizada no desenvolvimento da máquina de usinagem dos dispositivos 

rastreáveis, pois, sua estrutura consistia em uma mesa cartesiana, utilizada 

originalmente  para o corte de placas de circuito impresso em linhas de produção SMT, 

sendo reutilizados os três eixos de movimentação X, Y e Z, fusos de movimentação, 

guias lineares, sensores de movimentação, servos motores e sua estrutura (carcaça) 

externa. 

Na Figura 5.1 abaixo, é mostrada a carcaça mecânica da máquina de corte PCI. 
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Figura 5. 1 - Máquina de corte de placas de circuito impresso. 

Fonte: Os Autores. 

 

Dessa forma, para que fosse possível realizar a usinagem e manufatura dos 

dispositivos de transportes rastreáveis os seguintes itens foram desenvolvidos e 

adaptados: 

 

Troca de motores: 

 
Figura 5. 2 - Modificação de estrutura motor Spindle refrigerado à água. 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Painel de controle eletrônico: 
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Figura 5. 3 - Painéis elétricos de controle máquina EM 5700N e novo painel de controle desenvolvido. 

Fonte: Os Autores. 

 

Troca de software de controle: 

 

Figura 5. 4- Software de controle de máquina antes e depois. 

Fonte: Os Autores. 

 

Sistema de aspiração de resíduos: 

Figura 5. 5 - Sistema de sucção de resíduos. 

Fonte: Os Autores. 
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5.2 Usinagem e prototipagem de dispositivos de transportes rastreáveis para 

placas motherboards. 

 

O desenvolvimento da estrutura mecânica do dispositivo de transporte 

rastreável, iniciou-se, por uma análise detalhada levando em consideração o 

comportamento do processo de soldagem dos componentes eletrônicos das placas 

motherboard, observando- se: Temperatura de solda, processos de inserção de 

componentes SMD, materiais que suportariam altas temperaturas, proteção de 

componentes sensíveis ao calor (processador, chipset), ferramentas resistentes à 

usinagem de materiais de altas temperaturas e as análises de materiais anti-estáticos. 

 

Obtendo -se assim: 

a) Um processo de usinagem baseado na integração de softwares CAD/CAM, 

como  mostra o diagrama na Figura 5.6. Utilizando- se os programas de computador 

ECAD (visualizador gerber), AUTO CAD, Lazy Cam e o Comando numérico 

computadorizado  Mach3. 

 
Figura 5. 6 - Diagrama em blocos processo de desenvolvimento 

Fonte: Os Autores. 

 
 

b) Protótipos foram desenvolvidos utilizando o material Durostone, de acordo 

com que a apresenta a Figura 5.7, porém com uma base de proteção para 

componentes eletrônicos que são suscetíveis ao calor, tais como processador e 

chipset, nas dimensões 295 mm com a tolerância de 0,5mm, devido à distância da 

mesa da esteira, aonde são fixados os fingers que a movimentam. 
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Figura 5.7 - estrutura em Durostone protótipo final desenvolvido. 

5.3 Desenvolvimento de dispositivos de rastreabilidades para a coleta de 

informações dos dispositivos rastreáveis. 

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Os Autores. 
 

Na tabela 5.1, são apresentados os dispositivos de rastreabilidade 

desenvolvidos para a coleta de informações, que foram inseridos no início do forno de 

soldagem das placas motherboard. 

 
Tabela 5. 1 - Dispositivos de rastreabilidade. 

Dispositivo desenvolvido Imagem Aplicação 

Leitor de etiquetas de 
placas 

 

 
 

Leitura de TAGS RFID do 
dispositivo rastreável. 

Receptor de informações 
de TAGS RFID 

 

 

Armazenamento, 
recebimento e envio de 

informações das placas  que 
utilizaram o dispositivo de 

acordo com a TAG 
associado. 

Leitor e gravador de TAGS 
RFID dos dispositivos de 

transporte 

 
 

 

Gravação e leitura da TAG 
do, identificando e 

cadastrando o dispositivo de 
transporte das placas 

motherboard em banco de 
dados do sistema 

embarcado. 

Fonte: Os Autores. 

 

 

 

 

TAG RFID 
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5.4 Sistema de rastreabilidade 

 
Na figura 5.10 é apresentado o fluxograma de funcionamento do processo e do 

sistema de rastreabilidade desenvolvido, no qual o dispositivo de transporte rastreável 

recebe a placa motherboard para o transporte ao forno de soldagem, assim o 

dispositivo passa primeiramente pelo conveyo, onde estar localizado o portal de 

captura da Tag RFID  ou dispositivos de rastreabilidade que coletam o número da TAG 

RFID, armazenando e enviando essa informação ao banco de dados por meio do 

sistema embarcado criado. 

 
Figura 5.10 - Fluxograma de funcionamento do processo e sistema de rastreabilidade. 

Fonte: Os Autores. 

 

5.5 Análises de ganhos do desenvolvimento da máquina para a usinagem e 

confecção dos dispositivos de transporte para motherboards 

 

A figura 5.11, mostra os valores para a aquisição de uma máquina de usinagem 

mecânica, existente no mercado e os valores gastos com o desenvolvimento de uma 

máquina de usinagem mecânica CNC, aonde se pode perceber uma diferença de 

95.000,00 reais, essa diferenciação fica evidente devido ao aproveitamento de uma 

máquina obsoleta que originalmente destinava-se ao corte de placas de circuito 

impresso, na qual os eixos cartesianos foram mantidos, modificando o tipo de 
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comando numérico, o motor de corte que foi trocado por um motor Spindle de maior 

capacidade que fosse capaz de suportar os eixos cartesianos e cortasse materiais 

abrasivos Durostone. 

 

Figura 5. 11 - Análises de ganhos oriundos do desenvolvimento do protótipo de corte de 

dispositivos de  transportes rastreáveis. 

 
Fonte: Os Autores. 

 

6. ANÁLISE DE CUSTOS EM FUNÇÃO DA MANUFATURA INTERNA DE 

DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE RASTREÁVEIS PARA MOTHERBOARDS 

 

A Tabela abaixo apresenta os ganhos obtidos com a manufatura de dispositivos 

de transportes rastreáveis manufaturados internamente, em uma empresa situada do 

polo  industrial. Os valores apresentados são baseados no valor anual gasto com a 

aquisição de  dispositivos de transportes para placas motherboards. 
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Tabela 5.2 - Ganhos obtidos com a manufatura interna de dispositivos de transportes rastreáveis. 

Dispositivo  
de 

transporte 
Processo Manufatura 

Custo por 
dispositiv

o R$ 

Total anual 
de 

dispositivo
s usados 

Total de 
custos R$ 

Ganho s 
% 

Ganho 
médio

% 

Não 
rastreável Underfill Externa 420,00 300 94.500,00 

47 

49,5 

Rastreável Underfill Interna 150,00 225 49.500,00 

Não 
rastreável Reflow Externa 420,00 300 

126.000,0
0 52 

Rastreável Reflow Interna 200,00 225 60.000,00 

Fonte: Os Autores. 

 

Os ganhos obtidos mostrados na Tabela , demonstram os valores gastos para 

a compra de dispositivos de transportes não rastreáveis e os valores desses 

dispositivos manufaturados internamente pela empresa em questão, assim é possível 

observar que os dispositivos adquiridos externamente, por um fornecedor não 

apresenta a tecnologia de rastreabilidade, além disso, para cada dispositivo é cobrado 

o valor de R$420,00, dessa maneira a Tabela 5.2 mostra uma diferença de R$220,00 

para dispositivos utilizados no processo Reflow e R$270,00 para os dispositivos 

utilizados no processo Underfill, sendo possível observar um ganho de 52% em 

relação ao total de dispositivos adquiridos anualmente para o processo Reflow e 47% 

de ganho em relação aos dispositivos destinados ao processo Underfill, gerando um 

ganho médio anual com a implantação do  processo de rastreabilidade de 49,5%. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O artigo abordou o processo de desenvolvimento de um dispositivo mecânico 

rastreável que transportasse placas motherboards, em um processo de soldagem 

SMT. Obtendo-se assim, um dispositivo rastreável acrescido da Tecnologia de Rádio 

frequência  RFID, sendo este monitorado e controlado por um sistema embarcado de 

rastreabilidade  desenvolvido para esse fim, no qual este foi integrado ao sistema de 

controle fabril de uma empresa do polo industrial de Manaus, a fim de que a 

informações geradas fossem trocadas entre esses sistemas em tempo real. Para tanto 

houve a necessidade de: Adaptar a máquina de corte de PCI para usinagem mecânica 

dos dispositivos rastreáveis; testar diferentes materiais para o desenvolvimento do 

dispositivo mecânico para integração ao sistema de rastreamento; implementar uma 
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metodologia de rastreabilidade com RFID no processo; definir pontos de coleta de 

dados no processo e analisar os resultados obtidos com a nova metodologia 

desenvolvida no processo. 

Dessa forma, o desenvolvimento inovador do dispositivo de transporte 

rastreável, possibilitou a economia de 95 mil com a não aquisição de máquina de 

usinagem, além da  integração de um sistema embarcado ao sistema de manufatura 

fabril de uma empresa de manufatura de placas eletroeletrônicas, gerando ainda um 

ganho médio anual com a confecção de dispositivos de transportes de 49,5%, em 

relação aos gastos com a compra desses dispositivos por empresas terceirizadas. 
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CAPÍTULO 05 

PRODUÇÃO DE ÁLCOOIS ANTISSÉPTICOS PARA AUXILIAR NA INIBIÇÃO DO 
NOVO  CORONAVÍRUS 
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RESUMO: O advindo do novo Coronavírus tornou-se um problema de saúde pública. 
Ele acarretou a adoção de medidas coletivas de prevenção e proteção de ambientes. 
Devido à magnitude da pandemia, a Covid-19 tornou-se alvo de diversas linhas de 
estudos, inclusive da Química. Este projeto teve como objetivo produzir álcoois 
antissépticos a 70%, com finalidade de atingir a esfera social dos profissionais da 
saúde que estavam à frente do combate à pandemia da Covid-19 no Hospital de 
Campanha do município de Zé Doca (MA) e comunidades vulneráveis residentes em 
regiões circunzinhas ao Instituto Federal do Maranhão (IFMA, campus Zé Doca). O 
grupo executor deste trabalho foi formado por discentes dos Cursos de Licenciatura 
em Química, Matemática, Tecnologia em Alimentos, Análises Químicas e 
Biocombustíveis. Inicialmente foram adquiridos 800 litros de etanol concentrado a 99,8 
%, com recursos oriundos da Pró-Reitoria de Extensão do IFMA. Desse volume, uma 
parte foi transformada em álcool líquido glicerinado e outra em álcool gel. O álcool 
glicerinado foi produzido segundo formulação recomendada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). A formulação do álcool gel foi desenvolvida pelo grupo, de acordo 
com a legislação vigente e a literatura da área. Em face da extrema necessidade de 
dar-se suporte para os profissionais da saúde no combate da Covid-19, o controle de 
qualidade dos produtos obtidos foi realizado em termos de pH e de densidade.  A 
presença de uma solução química alcoólica provoca desarranjo estrutural das 
proteínas do novo Coronavírus ocasionando rompimento das mesmas e perda de 
suas atividades, deixando o vírus inativo. Além disso, o álcool é um biocida que age 
sobre a bicamada fosfolipídica do vírus desnaturando suas proteínas, inativando seus 
sistemas enzimáticos e reduzindo a disseminação do novo Coronavírus. Todo o 
volume produzido foi repassado para o Hospital de Campanha e comunidades de 
baixa renda, com a anuência da Secretária Municipal Saúde de Zé Doca (MA) e 
representantes do IFMA, campus Zé Doca. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Antissépticos; Ação Biocida; Covid-19; Coronavírus. 
 
ABSTRACT: The advent of the new Coronavirus has become a public health problem. 
It has led to the adoption of collective measures of prevention and protection of 
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environments. Due to the magnitude of the pandemic, Covid-19 has become the target 
of several lines of study, including chemistry. This project aimed to produce 70% 
antiseptic alcohols in order to reach the social sphere of health professionals who were 
in charge of fighting the Covid- 19 pandemic in the field hospital in the city of Zé Doca 
(MA) and vulnerable communities living in regions surrounding the Federal Institute of 
Maranhão (IFMA, Zé Doca campus). The group carrying out this work was formed by 
students from the courses of Chemistry, Mathematics, Food Technology, Chemical 
Analysis, and Biofuels. Initially 800 liters of 99.8% concentrated ethanol were 
purchased, with resources coming from IFMA's Pro- Extension Dean. From this 
volume, a part was transformed into glycerinated liquid alcohol and another part into 
alcohol gel. The glycerinated alcohol was produced according to the formulation 
recommended by the World Health Organization (WHO). The alcohol gel formulation 
was developed by the group, according to the legislation in force and the literature of 
the area. In view of the extreme need to provide support to health professionals in the 
fight against Covid-19, quality control of the products obtained  was performed in terms 
of pH and density. The presence of an alcoholic chemical solution causes structural 
disarrangement of the new Coronavirus proteins, causing their disruption and loss of 
their activities, leaving the virus inactive. In addition, alcohol is a biocide that acts on 
the phospholipid bilayer of the virus denaturing its proteins, inactivating its enzymatic 
systems and reducing the dissemination of the new Coronavirus. All the volume 
produced was passed on to the Hospital de Campanha and low-income communities, 
with the consent of the Municipal Health Secretary of Zé Doca (MA) and representatives 
of the IFMA, Zé Doca campus. 
 
KEYWORDS: Antiseptics; Biocidal Action; Covid-19; Coronavirus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Coronavírus consiste de uma família de vírus capazes de causar malefícios 

em  animais e nos seres humanos. No homem, pode originar infecções respiratórias 

que vão desde um simples resfriado até a Síndromes Respiratórias Aéreas Agudas 

Graves ( SRGA), (OBA, 2020). 

O novo Coronavírus é o agente etiológico causador da doença denominada de 

Covid-19, que se alastrou inicialmente na China, em 2019 (MARINO, 2020). Os 

sintomas da Covid-19 envolvem principalmente febre, cansaço e tosse seca. Uma 

pessoa infectada  por essa virose pode ainda apresentar dores no corpo, congestão 

nasal, coriza e diarreia. Alguns contaminados podem apresentar um quadro 

assintomático, isto é, são portadoras do vírus, no entanto, não apresentam os 

referidos sintomas. As pessoas mais vulneráveis para contrair o Coronavírus são os 

idosos e os portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, asma e 

doenças cardiovasculares. Por outro lado, com a propagação  desenfreada da Covid-

19, constatou-se que crianças, jovens e adultos não estão livres de  serem contagiados 

(OBA, 2020). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o contágio ocorre a partir 

de pessoas infectadas. A virose pode se difundir desde que o infectado mantenha 

contato muito próximo (menos de 2 metros) com pessoas consideradas sadias. A 

transmissão pode ocorrer através de gotículas de saliva, espirro, tosse ou catarro, 

repassado por toque ou aperto de mão e por objetos ou superfícies contaminadas 

(OMS, 2020; MATOS et al.,  2021). 

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) relatou que, na atualidade, ainda não há 

comprovação de medicamento, substância, vitamina, alimentos específicos ou vacina 

que  possa combater a infecção causada pelo novo Coronavírus e, por isso, sugere as 

seguintes  medidas de profilaxia: 

a) Manter em isolamento social; 

b) Desinfectar as mãos com frequência utilizando água e sabão ou usar 

antissépticos à  base de álcool a 70%; 

c) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas, locais aglomerados 

de  pessoas e contato com pessoas infectadas; 

d) Não compartilhar copos, talheres e objetos de uso pessoal; 

e) Limpar e desinfectar objetos e superfícies tocadas com frequência. 
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A Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o 

surto da doença causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) se constituiu numa 

Emergência de  Saúde Pública de Importância Internacional, o mais alto nível de alerta 

da OMS, conforme  previsto no RSI (Regulamento Sanitário Internacional). Em face da 

elevada difusão do Coronavírus em termos mundiais, no dia 11 de março de 2020, a 

Covid-19 foi caracterizada como uma pandemia, condição alcançada quando um 

evento demanda uma  ação internacional imediata por superar as fronteiras de um país 

inicialmente afetado tal como ocorreu na China (OPAS BRASIL e OMS, 2020). 

Até o presente momento, 4° decanato do mês de abril/2021, foi confirmado 

148.982.441 casos de Covid-19 e 406.565 mortes em termos de mundo. No Brasil, 

confirmou-se 14.725.490 casos de contágio e 3.137.589 mortes somente no dia 30 de 

abril de 2021. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES-

MA), o referido estado está com 266.910 infectados pela Covid-19 e 7.276 obtidos 

tendo como causa mortis, o novo Coronavírus. No município de Zé Doca-MA, foi 

registrada a ocorrência de 4.966 casos de contágio da doença e 65 óbitos (SES, 2021; 

OMS, 2021). A Figura 1 ilustra a curva relativa aos casos de Covid-19 no Maranhão. 

 
Figura 1. Casos confirmados do novo Coronavírus em Zé Doca-MA 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde, 2021. 

 

A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, representa na atual conjectura 

uma  ameaça de elevada magnitude não enfrentada antes no século XX. Autoridades 
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do setor da saúde do mundo todo estão com atenção voltada para conter a pandemia 

e salvar vidas  (OPAS BRASIL, 2020). 

O advindo do Coronavírus causou e ainda está causando impactos negativos 

em todos os setores da sociedade e modificando o estilo de vida contemporâneo. As 

principais ferramentas de combate à Covid-19 são a adoção de distanciamento social 

e a  higienização intensa das mãos (UFGDNET, 2020). 

A velocidade de propagação da Covid-19 cresce de maneira alarmante, em 

proporções geométricas. Consequentemente, as Unidades de Saúde brasileiras estão 

apresentando constantes sinais de colapso e não conseguem atender a demanda de 

pacientes portando a SRAGA, entre elas casos suspeitos de Covid-19. As Unidades 

de Tratamento Intensivo (UTI’s) não têm estrutura e nem estão preparadas para 

receber uma quantidade grande de pacientes acometidos da referida doença (MS, 

2020). 

Uma das grandes dificuldades enfrentadas na contenção dos impactos 

causados pela Covid-19 é a carência de respiradores artificiais para os pacientes 

contaminados, a falta de equipamentos de proteção para profissionais da área da 

saúde que estão na linha de frente de combate à virose e de produtos químicos para 

eliminar e/ou retardar a propagação do Coronavírus e salvar o maior número de vidas 

possível. 

A pandemia da síndrome respiratória aguda grave é um reflexo da dura 

realidade de transformação ocasionada pelas doenças infecto contagiosas 

emergentes (SILVA, 2003). 

O vírus da família Coronaviridae tem RNA de filamento único e senso positivo, 

são causadores de patogenias graves em seres humanos. Até pouco tempo eram 

conhecidos apenas dois Coronavírus humanos (HCoV), o HCoV-229E e o HCoV-

OC49. Ambos causam resfriado comum, podendo acarretar doenças respiratórias 

baixas. Atualmente, são conhecidos mais cinco Coronavírus: o HCoV-NL63, o HCoV-

KU1, o CoV-MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio), o CoV-SARS e o 

SARS-CoV-2  (CORREIO BRASILIENSE, 2020). 

A pandemia do Coronavírus reforçou a necessidade de higienização das mãos, 

com elevada frequência. Nessa perspectiva, o sabão, quer seja em barra, quer seja 

líquido  (incluindo os detergentes) são capazes de destruir o SARS-CoV-2 com relativo 

sucesso (CORREIO BRASILIENSE, 2020). O Coronavírus não é imune ao sabão e à 

água. Esse  microrganismo tem um RNA (ácido ribonucleico), proteínas unidas, envolto 
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por lipídios. Tais elementos (RNA, proteínas e lipídios) estão unidos por interações não 

covalentes (ligações fracas) como ligações de hidrogênio, que são bastante fracas. 

Por outro lado, o  sabão é um produto que apresenta moléculas surfactantes em sua 

composição química, as quais estão localizadas nas extremidades de sua estrutura 

molecular e apresentam comportamento antagônico em relação à água. Uma 

extremidade tem caráter hidrofóbico  (inimiga da água) e outra tem caráter hidrofílico 

(amiga da água) que permite as sujidades interagirem com a água (CORREIO 

BRASILIENSE, 2020). 

Ao lavarem-se as mãos, as moléculas surfactantes quebram a tensão 

superficial existente entre a água e a camada lipoprotéica do Coronavírus, levando-o 

à morte. Por isso, lavar as mãos constantemente é uma medida de profilaxia essencial 

e extremamente  simples no combate à Covid-19 (CORREIO BRASILIENSE, 2020). 

O álcool a 70% de pureza é um excelente antisséptico para descontaminação 

corporal, quando o usuário mantém contato com pessoas sintomáticas e/ou infectadas 

e não dispõe de água e sabão para fazer a higienização. Para conseguir o efeito 

de higienização, o álcool deve conter pureza entre 70 e 75% de pureza. Um álcool 

com menos de 70% de pureza não é capaz de eliminar o Coronavírus. Por outro lado, 

um álcool contendo pureza superior a 75% pode prejudicar a pele do usuário e 

evaporar rapidamente. É necessário que esse produto antisséptico seja constituído 

de 25 a 30% de  água para que o etanol não evapore rapidamente e tenha tempo para 

atuar na camada gordurosa do Coronavírus para desintegrá-lo (CORREIO 

BRASILIENSE, 2020; SAMER  et al., 2020, SEQUINEL et al., 2020). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o emprego de 

produtos para limpeza e desinfecção de superfícies (saneantes) é um relevante aliado 

para prevenir infecções causadas pelo Coronavírus. Tais produtos devem ser 

utilizados para limpeza e desinfecção de ambientes, utensílios e objetos (chão, 

maçanetas, interruptores de luz, superfície de móveis, corrimão etc) nos quais o 

Coronavírus pode alojar-se (ANVISA, 2020). 

A SRAG nos remete a reconhecer que a Covid-19 está globalizada e que o 

Sistema de Saúde não está. É necessário adequar-se a saúde pública a era pós-

moderna, trata-se de uma necessidade premente. As doenças mudaram, cabe às 

autoridades adaptar a saúde  pública e globaliza-la para o bem da humanidade. 

A Química, sendo uma ciência eminentemente experimental, nos permite 

sintetizar produtos essenciais para serviços de saúde, visando combater a 
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proliferação de  doenças endêmicas e garantir o bem-estar da população. A partir de 

produtos químicos podem ser fabricados materiais como antissépticos, saneantes, 

gases medicinais, equipamentos de proteção individual, equipamentos hospitalares, 

alimentos e processos de conservação. Diante do exposto, este trabalho foi 

idealizando visando encontrar-se soluções eficazes para minimizar os efeitos do 

Coronavírus e apoiar o sistema de saúde local, que se encontra fragilizado, em estado 

de calamidade pública conforme reconheceu o Decreto Legislativo n. 06, de 20 de 

março de 2020 do Congresso Nacional (QUEIROZ, 2013; OMS, 2020; OLIVEIRA et 

al., 2020). 

Nesse momento periclitante, levantou-se a seguinte situação problema: é 

possível produzir antissépticos à base de álcool a 70% para utilizar no combate à 

pandemia do Coronavírus no município de Zé Doca (MA)? 

Diante dessa questão original levantou-se a seguinte hipótese: a produção de 

álcool em gel e álcool glicerinado no campus Zé Doca é possível uma vez que este se 

constitui de um pólo de Química contendo profissionais capacitados e qualificados em 

processos industriais químicos e equipamentos capazes de fabricar tais produtos 

para descontaminação de profissionais da linha de frente do Coronavírus e dos setores 

internos  e externos que compõem as Unidades hospitalares do município de Zé Doca 

(MA). 

Consciente de sua responsabilidade social, o IFMA, campus Zé Doca, por meio 

do Grupo de Pesquisas em Análises Químicas Sustentáveis (GPAQS), apoiado pela 

Direção Geral (DRG), pela Diretoria de Desenvolvimento Educacional (DDE) e pelo 

Departamento de Relações Institucionais (DERI) sentiu-se desafiado a direcionar sua 

atenção na prática de uma série de ações extensionistas para contribuir com a 

sociedade zedoquense no combate ao Coronavírus e nesse sentido, conter o avanço 

da pandemia. 

Este trabalho teve por objetivo produzir álcool em gel e álcool glicerinado a 70% 

para desinfecção de pacientes e de profissionais da saúde que estão à frente da linha 

de combate à pandemia da Covid-19 no Hospital de Campanha do município de Zé 

Doca (MA) e áreas adjacentes, contribuindo sobremaneira com a sociedade 

zedoquense em termos de biossegurança, para conter o avanço do novo Coronavírus. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

As principais matérias-primas para obtenção dos produtos químicos destinados 

para a contenção dos impactos da Covid-19 são descritos a seguir: 

Os álcoois antissépticos foram produzidos em duas etapas, a saber: na primeira 

etapa fabricaram-se o álcool em gel e na segunda etapa, o álcool glicerinado ou álcool 

desinfetante. Para tal utilizaram-se os seguintes materiais: 

a) Álcool etílico a 99,5% de pureza; 

b) NW espessante de álcool em gel; 

c) Trietolamina (regulador de pH); 

d) Glicerina a 98% (umectante); 

e) Água destilada; 

f) Peróxido de hidrogênio a 3%. 

 

2.1 Álcool em gel a 70% 

 

O processo produtivo de Etanol Gel Antisséptico consistiu de várias etapas. 

Inicialmente, o etanol 99,5% foi previamente diluído para ficar na faixa de 70-75%. Em 

seguida, dissolveu-se o espessante sintético (NW) em água, mantendo-se o sistema 

em agitação durante 15 minutos. Em seguida adicionou-se o álcool etílico a 70% e 

agitou-se a mistura durante 10 minutos. Finalmente, a trietalonamina foi adicionada 

lentamente, até atingir-se o pH na faixa de 8,0 a 8,2. Os componentes usados nas 

formulações têm funções especificas: água deionizada (H20) - diluente, etanol neutro 

(CH3CH20H - agente antisséptico, NW (C3H4O2)n – espessante acrílico sintético, 

trietalonamina (C6H15NO3) - regulador do pH e glicerina (C3H8O3) - umectante. 

Preparado o álcool em gel, procedeu- se com o envase e armazenamento antes da 

distribuição (Queiroz, 2013; LIMA et al., 2020). 

A Figura 2 ilustra o fluxograma do processo de fabricação do álcool em gel a 

70%: 
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Figura 2 - Rota de fabricação do álcool em gel a 70% 
 

 

 

Fonte: Rodrigues, 2020. 

 

2.2 Álcool glicerinado 

 

O álcool glicerinado é recomendado pela OMS e sugere uma formulação para 

10L do referido material. Inicialmente adicionar-se-á o álcool etílico a 99,5% de pureza 

previamente diluído, até atingir 96% de pureza numa bombona de capacidade 10 L . 

Com auxílio de um funil, transferiu-se o peróxido de hidrogênio (inativador do dos 

esporos de bactérias contaminantes). A glicerina (umectante) foi adicionada na 

bombona seguida da água destilada. A bombona foi fechada imediatamente para 

evitar que o álcool evaporasse. Finalmente, a mistura foi agitada suavemente. 

Envasou-se-se o álcool glicerinado obtido em frascos plásticos de capacidade 500 mL 

e após 72 horas o mesmo liberado para uso. A Figura 3 ilustra o fluxograma produtivo 

do álcool glicerinado. 
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Figura 3. Rota de fabricação do álcool glicerinado a 70% 

Fonte: Rodrigues, 2020. 

 

2.4 Controle de qualidade dos álcoois antissépticos 

 
O decurso da execução deste trabalho culminou com o avanço desenfreado da 

pandemia da Covid-19. Por isso, foi preciso agir com rapidez no auxílio ao combate 

ao novo Coronavírus, motivo pelo qual não foram realizados ensaios de centrifugação 

e nem  o estudo de estabilidade físico-química dos álcoois antissépticos produzidos. 

Nesse sentido foram apenas ensaios de pH e de densidade. 

O pH foi mensurado pelo método potenciométrico, com auxílio de um pH-metro 

digital de bolso com compensação automática de temperatura, marca Kasvi, modelo 

Exact Instrument. Já a densidade foi determinada pelo método da picnometria, com 

auxílio de um picnômetro de capacidade volumétrica de 10 mL. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, os membros da equipe executora deste trabalho participaram de 

um  curso de capacitação com curta duração, 25 horas visando a fabricação do álcool 

líquido  glicerinado a 70% e do álcool em gel a 70%. A Figura 4 mostra momento de 

capacitação  dos membros do grupo executor. 
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Figura 4. Capacitação da equipe executora do processamento dos álcoois antissépticos 
 

 
Fonte: Rodrigues, 2020. 

 

A equipe executora deste projeto extensionista de combate à pandemia da 

Covid- 19 foi dividida em três grupos, cuja missão era produzirem quinzenalmente 50 

L de cada  produto químico utilizado para desinfecção e assepsia dos trabalhadores 

da saúde que estavam na linha de frente de combate do Coronavírus e para 

desinfecção de ambientes hospitalares. A casa 15 dias realizou-se um rodízio fazendo-

se rodar o círculo do processo de fabricação dos agentes biocidas. O período de 

execução deste projeto residiu entre os meses de julho e dezembro de 2020. A Figura 

5 ilustra os produtos químicos doados para o Hospital de Campanha de Combate à 

Covid-19. 

 
Figura 5. Álcoois antissépticos fabricados para auxiliar no combate à Covid-19 

 
Fonte: Rodrigues, 2020. 
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Ao longo da execução foram produzidos 600L de álcoois antissépticos, além 

de 300 L de detergente neutro, 300 L de desifectantes 720L de desinfetante de várias 

fragrâncias (lavanda herbal, alfazema e floral), 300 L de solução de ácido hipocloroso 

e  450L de água sanitária. A Figura 6 ilustra a batelada produzida na segunda quinzena 

de setembro de 2020. 

 
Figura 6. Produção quinzenal dos produtos químicos para assepsia e desinfecção 

 
Fonte: Rodrigues, 2020. 

 

A Figura 7 registrou momentos de entrega dos produtos químicos doados para 

o Hospital de Campanha de Combate à Covid-19 do município de Zé Doca (MA) com 

a anuência da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Figura 7. Momentos de doação dos produtos antissépticos para o Hospital de Campanha de Zé Doca 

 

Fonte: Rodrigues, 2020. 

A equipe executora deste trabalho preocupada com a situação precária de 

famílias de baixa renda residentes em áreas circunvizinhas, passou a distribuir 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 64679-64695 jun. 2021 ISSN: 2525-8761  92 

gratuitamente diversos produtos químicos para auxiliá-los na contenção da 

disseminação da Covid-19. A Figura 8 destaca o momento de entrega dos referidos 

produtos. 

 
Figura 8. Distribuição de produtos químicos em comunidades de baixa renda 

 
Fonte: Rodrigues, 2020. 

 

3.1 Caracterização dos álcoois antissépticos 

 

A Tabela 1 mostra os resultados revelados durantes os ensaios de pH e 

densidade  dos produtos químicos destinados para assepsia e desinfecção visando 

redimir a propagação da pandemia da Covid-19. 

 
Tabela 1. Parâmetros de qualidade revelados para os álcoois antissépticos. 

 
Parâmetros de controle 

Valores médios dos álcoois 

Gel 70% Glicerinado 70% 

pH (adimensional) 8,0-8,2 (± 0,06) 6,5-6,8 (± 0,02) 

Densidade (g. mL-1) 0,9496 (± 0,01) 0,9649 (± 0,05) 

Fonte: Rodrigues, 2020. 

 

O pH foi mantido na faixa especificada pela OMS, ANVISA e MS, a densidade 

manteve-se inalterada ao longo dos 6 meses de produção indicando que não houve 

degradação significativa dos referidos produtos. 

 
 3.2 Álcoois antissépticos na luta contra a covid-19 

  

Aspectos morfológicos do novo coronavírus 
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Os vírus são partículas que carregam uma pequena quantidade de ácido 

nucleico (DNA ou RNA) sempre envolvido por uma cápsula proteica denominada 

capsídeo. Esta cápsula é formada por glicoproteínas específicas para cada tipo de 

vírus. O SARS-CoV- 2, vírus responsável por causar a Covid-19, é um microrganismo 

envelopado. Tal  envelope viral o torna mais vulnerável e fácil de ser inativado. A 

Figura 9 mostra o aspecto morfológico do Novo Coronavírus (LIMA et al., 2020). 

 
Figura 9. Morfologia do novo Coronavírus. 

Fonte: https://microambiental.com.br/noticias/transmissao-do-novo. 

 

SARS-CoV-2 são vírus formados por uma cadeia simples de RNA, contém 

formato esférico, medem entre 80 e 160 nm de comprimento. São detentores de 

quatro proteínas: o envelope E, que consiste de uma camada externa, que contribui 

com a criação de novos vírus e no processo de ruptura das células hospedeiras; a 

proteína S, que é utilizada pelo vírus para se prender e invadir as células dos 

hospedeiros. Esta proteína dá uma aparência de coroa ao vírus, daí o nome de 

Coronavírus. Já a proteína M, é a mais abundante e responsável pelo formato de 

envelope. Por fim, a proteína N, que se associa ao RNA formando um nucleocapside 

dentro do envelope. Esta proteína camufla o RNA para o sistema imunológico. 

Também se envolve com o ciclo de replicação do CoV (montagem e brotamento) e 

com a resposta do hospedeiro à infecção viral (LIMA et al., 2020). 

 

Aspectos químicos dos álcoois antissépticos 

 

O álcool antisséptico é um biocida utilizado no combate a Covid-19, por 

possuir a capacidade de desativar o vírus, desnaturando sua cápsula glicoproteína 
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S e, consequentemente, alterando suas propriedades física, química e biológica em 

face de modificar a sua estrutura terciária. 

A adição de álcool aumenta as interações polares na proteína e diminui 

interações  apolares não localizadas. O acréscimo resultante da formação de ligações 

de hidrogênio entre o álcool e a proteína, origina proteínas desnaturadas. Sendo 

assim, o uso de álcoois  ocasiona a desnaturação da glicoproteína S do SARS-CoV-2, 

consequentemente, impedindo de efetuar o reconhecimento molecular da enzima 

hACE2 (que entra célula humana) e, portanto, causando a morte do vírus. 

O álcool em gel a 70% é recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) por ser considerado antisséptico, um produto capaz de eliminar 

microrganismos patogênicos. Ele é produzido para ser aplicado em tecidos vivos como 

pele e mucosas. A  presença de água facilita a entrada do álcool na célula, além de 

retardar sua volatilização. Também não deve ser usado em baixas concentrações, uma 

vez que o álcool não irá matar o microrganismo, apenas desidratá-lo. Além disso, é 

válido ressaltar que o uso do álcool  na forma de gel não é mais eficaz no combate ao 

vírus do que sua forma líquida, porém é mais recomendado por ser menos inflamável 

e mais fácil de utilizar. 

Quando a molécula de proteína do vírus entra em contato com o álcool a 70% 

se enruga toda, como um fio de cabelo queimado, perdendo completamente sua 

função biológica e, dessa forma se torna inativa. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto da disseminação do novo Coronavírus, a frequência com que as 

recomendações de higienização e limpeza alcançam as diferentes populações torna 

necessário o entendimento dos processos químicos que ocorrem quando os agentes 

saneantes atuam sobre os microrganismos, com especial atenção ao vírus SARS-

CoV-2, o agente precursor da Covid-19. 

Esse vírus envelopado, constituído basicamente por biomoléculas de natureza 

genômica (RNA), proteica e lipídica, tem causado sérios impactos negativos na saúde 

pública e na economia mundial, com reflexo em setores educacionais, turísticos, 

alimentícios e culturais. Uma das formas mais efetivas de contenção da pandemia 

dá-se a partir do isolamento social. Apesar de o isolamento social ser eficiente, há 

também a necessidade do emprego concomitante de medidas de sanitização, que são 
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possíveis graças aos agentes químicos específicos capazes de atuar sobre a estrutura 

viral e erradicar a sua capacidade de infecção. Para entender como isso ocorre, é 

necessário conhecer a estrutura viral e compreendê-la como uma junção de 

biomoléculas que podem ter suas estruturas modificadas a partir da ação de um 

agente químico biocida, perder a sua capacidade de ação biológica. Nesse sentido, 

destacam-se aqueles que interagem através de forças intermoleculares, como os 

álcoois antissépticos com expressivas atuações sobre membranas biológicas. Eles 

provocam o rompimento da membrana externa (bicamada), a desnaturação de 

proteínas e inativação de sistemas enzimáticos essenciais para a multiplicação do 

vírus. 

O álcool é um desinfetante importante para o ambiente assistencial e um 

antisséptico de caráter microbicida direcionado aos microrganismos mais frequentes 

neste meio, possui fácil aplicabilidade, baixo custo e reduzida toxicidade. Sua 

utilização  nas áreas de assistência à saúde deve obedecer às legislações sobre sua 

comercialização e seguir critérios como diluição correta e tempo de exposição 

adequado. 

O conhecimento da estrutura viral, sob um ponto de vista químico, permite 

compreender-se a ação virucida dos saneantes bem como suas especificidades 

quanto às formas de atuação. Nesse contexto, sob uma vertente interdisciplinar, é 

possível unir diferentes ramos do saber, como Biológica, Química, Física Sociologia, 

Economia de modo a auxiliar na contenção de pandemia da Covid-19. 
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RESUMO: A utilização de resíduos agroindustriais na formulação de meios de 
produção tem sido uma alternativa economicamente viável, pois os mesmos 
apresentam grandes quantidades  de nutrientes que muitas vezes são descartados no 
meio ambiente sem nenhum tratamento prévio, colaborando para o aumento da 
poluição ambiental já existente. Os fungos filamentosos apresentam um elevado 
potencial de conversão de macromoléculas em produtos biotecnológicos, 
principalmente o gênero Aspergillus. Foram realizados estudos envolvendo a 
formulação de meios de produção de amilase com cascas de batata inglesa e 
macaxeira, utilizando a amostra Aspergillus niger UCP 1095 isolada de amostras de 
solo da Caatinga de Pernambuco, através de planejamento fatorial de 23, tendo como 
variáveis independentes o pH, extrato de levedura e as cascas dos tubérculos. Os 
experimentos foram realizados durante 144h, 150 rpm, temperatura de 37oC. Foram 
coletadas amostras a cada 24h, sendo determinadas a curva de crescimento, a 
variação de  pH e a detecção enzimática. Os resultados demostraram que ocorreu a 
produção da amilase utilizando os dois resíduos testados, porém o melhor resultado 
enzimático obtido  foi de 0,91 U/mL.min com o resíduo de casca de batata inglesa, na 
condição 5 do planejamento fatorial, tendo 11g de casca da batata inglesa. Esses 
valores demonstram a  excelente habilidade em conversão de nutrientes que a 
amostra testada possui e também a reutilização de resíduos para formulação de meios 
de produção, reduzindo assim as quantidades de descarte ambiental dessas cascas 
de tubérculos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fungos filamentosos; Elaboração de meios; Substratos 
alternativos. 
 
ABSTRACT: The use of agroindustrial residues in the formulation of production means 
has been an economically viable alternative, since they present large amounts of 
nutrients that are often discarded in the environment without any previous treatment, 
contributing to the increase of existing environmental pollution. Filamentous fungi have 
a high potential for conversion of macromolecules into biotechnological products, 
especially the genus  Aspergillus. Studies were carried out involving the formulation of 
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amylase production media using theUCP 1095 Aspergillus niger sample, isolated from 
soil samples of Caatinga de Pernambuco with potato peel and cassava with 23 factorial 
design, having as  independent variables the pH, yeast extract and tuber shells. The 
experiments were performed during 144h, 150 rpm, 37oC temperature. Samples were 
collected every 24h, and the growth curve, pH variation and enzymatic detection were 
determined. The results  showed that the production of amylase occurred using the two 
residues tested, but the best enzymatic result obtained was 0,91 U/mL.min with the 
potato peel residue, in condition 5 of the factorial design, having 11g of English potato 
peel. These values demonstrate the  excellent nutrient conversion ability of the tested 
sample and also the reuse of residues for production media formulation, thus reducing 
the amounts of environmental disposal of these tuber shells. 
 
KEYWORDS: Filamentous fungi; Preparation of media; Alternative Substrates. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 51331-51345 jun. 2021 ISSN: 2525-8761  100 

1. INTRODUÇÃO 

 

A biodiversidade microbiana nos últimos anos vem sendo estudada e 

manipulada de diversas formas, pois a microbiota existente em diversos ambientes, 

apresentam micro- organismos com elevado potencial biotecnológico na produção de 

biomoléculas (JAIN et al., 2005; KATHIRESAN, K.; MANIVANNAN, 2006; 

RAVEENDRAN et al., 2015; PALIY, SHANKAR, 2016; WAGG et al., 2018). 

Nos últimos anos, as enzimas têm sido os produtos microbianos mais 

explorados na indústria biotecnológica, sendo amplamente utilizadas no 

processamento de alimentos, produção de detergentes biológicos, na indústria têxtil, 

farmacêutica, na bioquímica, biologia molecular e diversas aplicações médicas (ANBU 

et al., 2015: SCHMID,2018; SHARMA, DANGI, SHUKLA, 2018). 

A importância da utilização das enzimas nos diversos setores industriais, pode 

ser avaliada considerando o elevado aumento na produção em larga escala das 

empresas comerciais. Assim a ampla utilização dessas enzimas se torna reflexo da 

elevada especificidade de sua ação como biocatalizadores, porém as enzimas com o 

mesmo perfil de atuação sob o mesmo substrato, podem apresentar um bom 

funcionamento no pH, na temperatura e em diferentes concentrações iônicas. Devido 

à presença dessas variáveis, se faz necessário a utilização de um “screening” de 

enzimas adequadas às condições em que as mesmas serão utilizadas (KRISHNA, 

2002: JOSEPH, RAMTEKE, THOMAS, 2008; VIDYALAKSHMI, PARANTHAMAN, 

INDHUMATHI, 2009; PATEL, SINGHANIA, PANDEY, 2017; ALI et al., 2019). 

As amilases são enzimas quimicamente definidas como E.C. 3.2.1.1, estando 

classificadas entre as mais importantes enzimas industriais, sendo de grande 

interesse na biotecnologia atual (SIVARAMAKRISHNAN et al., 2006; MARTINEZ, 

GOMEZ, 2016). Embora elas possam ser derivadas de diversas fontes, as de origem 

microbiana são geralmente as mais procuradas pelas indústrias, devido a série de 

vantagens apresentadas (PRAKASH, JAISWAL, 2010; DAR et al., 2014; SAHNI, 

GOEL, 2015; DEY et al., 2016; WACKETT, 2017; ABADA, 2019). 

Esse grupo de enzimas possuem inúmeras industriais que vão desde as 

indústrias  têxteis, papel e celulose, couro, detergentes, bebidas destiladas, cervejas, 

panificação, cereais para alimentação infantil, liquefação e sacarificação do amido 

(produção de xaropes), ração animal, indústrias químicas e farmacêuticas (SOUZA et 

al., 2010; SINGH et al., 2016; GOPINATH et al., 2017, JUJJAVARAPU, DHAGAT, 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 51331-51345 jun. 2021 ISSN: 2525-8761  101 

2019; MARTIN, OKPO, ANDY, 2019). 

A reutilização de resíduos agroindustriais tem surgido nas últimas décadas, 

como  uma alternativa econômica para formulação de meios de produção de inúmeros 

bioprodutos, por apresentarem uma composição de macro e micronutrientes que 

podem ser reaproveitados pelos micro-organismos e tornar assim os meios de 

produção mais econômicos (YASMIN et al., 2016; SETHI et al., 2017). 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Produção de amilase por amostras de Aspergillus spp isoladas da Caatinga de 

Pernambuco utilizando meios alternativos contendo substratos alternativos 

agroindustriais. 

 

Objetivos específicos 

 

● Selecionar meios de produção convencionais para produção de amilase por  

amostras de Aspergillus spp; 

● Estudar a influência da temperatura e do pH nas linhagens selecionadas 

nos  processos de cinética de produção através da elaboração de meios alternativos; 

● Elaborar um planejamento fatorial para determinar as melhores condições 

de  produção de amilase nos meios alternativos; 

● Investigar a utilização de diferentes substratos na composição de um meio 

econômico de produção de amilase. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS  MICRO-ORGANISMO 

 

Foi utilizada uma amostra de Aspergillus niger UCP 1095 isolada do solo da 

Caatinga do Nordeste de Pernambuco, depositada no Banco de Culturas do Núcleo 

de Pesquisas em Ciências Ambientais (NPCIAMB), da Universidade Católica de 

Pernambuco. 
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Meios de cultura 

 

Foram utilizados os meios Sabourand (SAB) suplementado com 0,2% de 

amido, para aclimatação e manutenção da amostra microbiana; e para a detecção 

enzimática em  meio sólido foi utilizado o Batata Dextrose Ágar (BDA) suplementada 

de amido 0,2%. 

O meio de produção denominado controle utilizado foi de acordo com Adams 

(1990), a composição g/L foi: Extrato de levedura (2g); KH2PO4 (1g); MgSO4.7H2O 

(0,5g); amido (10g). O cultivo foi realizado em frascos de Erlenmeyers de 250 mL de 

capacidade contendo 100 mL do meio. 

 

Substratos alternativos 

 

Os substratos utilizados para produção da amilase foram resíduos 

agroindustriais derivados de tubérculos ricos em amido: cascas de macaxeira e 

cascas de batata inglesa, provenientes do comercio local. As cascas foram secas em 

estufa a 40oC, durante 72 horas. Após o material ter sido seco, as cascas foram trituradas 

e passadas em uma peneira de mesh  n°32, para uniformização das partículas. 

 

Produção de amilase por fermentação submersa  preparação do inóculo 

 

Esporos jovens da amostra de Aspergillus niger UCP 1095 foram transferidas 

para frascos de Erlenmeyers contendo água estéril, até a obtenção de uma 

concentração de 107 esporos/mL. Em seguida, 10% da suspensão foi inoculada no 

meio controle e nos meios residuais. 

 

Meio de produção 

 

Para a detecção de amilase foi utilizada um meio convencional de acordo  com 

Adams (1990), a composição g/L foi: Extrato de levedura (2g); KH2PO4 (1g); 

MgSO4.7H2O (0,5g); amido (10g). O meio contendo amido solúvel mencionado 

anteriormente foi substituído pelo amido residual proveniente dos resíduos (cascas da 

macaxeira e batata inglesa). O cultivo foi realizado em frascos de Erlenmeyers de 250 

mL de capacida de contendo 100 mL do meio. 
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Produção de amilase utilizando substratos de baixo custo através de 

planejamento fatorial 

 

A produção foi realizada em frascos de Erlenmeyers com capacidade de 250 

mL contendo 100 mL do meio, compreendendo diferentes concentrações da farinha da 

casca de macaxeira e farinha da casca de batata, diferentes concentrações de extrato 

de levedura (fonte de nitrogênio) e em diferentes pH. De acordo com os planejamentos 

fatoriais de 23 (Tabelas 2 e 3). 

O cultivo foi realizado em 150 rpm, 37° C durante 144 horas e os dados obtidos 

foram analisados pelo programa Statistica versão 10 da Stat Soft. Os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

 
Tabela 1 - Planejamento Fatorial- Matriz codificada 23 para o resíduo da casca da batata inglesa. 

 

Variáveis 
Níveis 

-1 0 1 

pH 5,0 6,0 7,0 

Extrato de Levedura (g) 1 2 3 

Casca de batata (g) 9 10 11 

 
 

Tabela 2- Planejamento Fatorial- Matriz codificada 23 para o resíduo da casca da macaxeira. 
 

Variáveis 
Níveis 

-1 0 1 

pH 5,0 6,0 7,0 

Extrato de Levedura (g) 1 2 3 

Casca de macaxeira (g) 9 10 11 

 

 
Detecção da atividade enzimática 

 

A determinação dos açúcares redutores foi realizada através da metodologia 

descrita na ANVISA (2012). Esse método baseia-se na quantificação dos açúcares 

redutores liberados pela reação de hidrólise do amido catalisada por amilases. 

Segundo a ANVISA (2012), o cálculo da concentração da curva analítica e 

atividade amilolítica para amilase é realizado a partir do líquido metabólico. Os 

valores para determinação da concentração da curva analítica foram expressos em 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 51331-51345 jun. 2021 ISSN: 2525-8761  104 

mmol/mL (Eq. 1), enquanto para atividade amilolítica em UA.mL-1.min. -1 (Eq. 2). 

 

Onde: 

C=Concentração em Mmol ml-1 (ABSAM)=Valor da leitura da amostra em nm 

(ABSBR)=Valor da leitura do branco da amostra 

b=Coeficiente linear a=Coeficiente angular 

A atividade amilolítica é definida como a quantidade que catalisa a transformação 

de 1µmol de substrato por minuto em condições definidas no experimento. 

 

Onde: 

C = Concentração de açucares redutores na amostra (Mmol ml-1). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos experimentos foram realizados ensaios envolvendo a fermentação 

submersa do meio controle (contendo o substrato, amido) e do meio de produção, 

onde o amido foi substituído pelos resíduos agroindustriais sob forma de pó (cascas 

de macaxeira e de cascas de batata inglesa). Na Tabela 1 mostra a média das leituras 

do espectrofotômetro (nm) para obtenção da atividade amilolítica. 

 
Tabela 1. Média das leituras do espectrofotômetro (nm) para obter a atividade amilolítica. 

Tempo (Horas) 
0 72 96 120 144 

Macaxeira 0 0,116 0,242 0,421 0,175 

Batata 0 0,108 0,209 0,313 0,423 

 
 

Em seguida pode-se observar o Gráfico 1 que descreve os resultados da 

atividade amilolítica do meio controle. 
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Gráfico 1. Atividade amilolítica do meio controle 

 
 

No ensaio contendo amido solúvel houve uma atividade amilolítica de 2,11 

U/mL.min no período de 144h. 

No experimento foi realizada uma curva analítica da glicose, onde obtivemos a 

equação da reta: y= 0,0706X+0,0376, que foi utilizado para cálculos posteriores da 

atividade enzimática da amilase. 

O cálculo da concentração dos açúcares redutores dos resíduos agroindustriais 

foi realizado segundo a metodologia da ANVISA (2012). No Gráfico 2 mostra os 

resultados  da cinética do consumo da fonte de carbono dos resíduos (casca da batata 

inglesa e da macaxeira) e no Gráfico 2 mostra a curva da atividade amilolítica. 

 

Gráfico 2. Concentração de açúcares redutores utilizando a curva analítica 
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Gráfico 3. Curva da Atividade Amilolítica (UA/mL.min). 

 

 

Segundo RIGO et al. (2021), a utilização de resíduos agroindustriais para a 

produção microbiana de enzimas é uma boa alternativa para sanar problemas 

ambientais,  além de envolver baixos custos no processo 

Como mostra no gráfico 3, nos ensaios envolvendo a fermentação submersa, 

o resíduo das cascas da macaxeira apresentou uma atividade amilolítica de 1,81 

U/mL.min  no período de 120h. Enquanto o resíduo das cascas da batata, apresentou 

uma atividade amilolítica de 1,82 U/mL.min no período de 144h. 

DA PAZ JUNIOR et al. (2020) mostrou que o fungo Aspergillus niger é capaz de 

degradar proteínas e encontrou o Índice Enzimático superior a 2 U/mL.min, 

qualificando o como um bom produtor de amilase e tendo uma boa performance em 

processo  industriais. 

LUNA (2018) obteve resultados superiores para produção de amilase utilizando 

o mesmo meio de produção (Adams, 1990) e os mesmos resíduos agroindustriais. 

Obtendo uma atividade amilolítica de 3,03 U/mL.min no períodode 96h, pH 6 a 

temperatura de 37°C. 

Após análise feita anteriormente, constatamos que a amostra de Aspergillus 

niger UCP 1095 produz a enzima amilase na sua melhor conjuntura de cultivo, 

posteriormente foi realizado um planejamento fatorial 23, para avaliar a influência de 

três variáveis independentes (concentração de extrato de levedura, pH e 

concentração de resíduos testados). 

No Gráfico 4 abaixo mostra os resultados da atividade amilolítica (U/mL.min) 

obtidos no experimento do planejamento fatorial do resíduo da casca da batata 
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inglesa. 

 
Gráfico 4. Produção de α-amilase utilizando planejamento fatorial 23 do resíduo da casca da batata 

inglesa. 

 
 

 

Os resultados do resíduo da casca de batata inglesa descritos acima mostra 

que a maior produção da enzima amilase foi obtida no ensaio denominado 5: que 

ocorreu com  temperatura de 37°C, 150 rpm, em 144 horas, com pH 5, utilizando 1g 

de extrato de levedura e com 11g do resíduo 

Resultados superiores para produção de amilase foram obtidos por FONSECA 

(2017), após cultivo das espécies de Aspergillus spp crescido a 37ºC em pH 6, em 

meio contendo casca de batata inglesa e casca de macaxeira, obtendo atividade 

enzimática da amilase de 3,00 UA/mL. 

A Figura 1 denota o Diagrama de Pareto para análise da defluência das 

variáveis independentes do resíduo da casca da batata inglesa, extrato de levedura 

e do pH,  assim como suas uniões, sobre a variável reposta para a produção da enzima 

amilase por Aspergillus niger. 

 

 

 

 

https://www.sinonimos.com.br/defluencia/
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Figura 1 - Diagrama de Pareto do planejamento fatorial 23 para análise dos fatores (resíduo da 

casca de  batata inglesa, extrato de levedura e pH) sobre a variável resposta atividade amilolítica em 

144h de cultivo. 

 

De acordo com os dados, as variáveis independentes (casca de batata e pH), 

assim  como suas uniões, foram significativas sobre a perspectiva da estatística, com 

valores acima de p. O erro do experimento foi bom, sendo que a reta não foi linear, 

mas posteriormente poderá ser realizado um novo planejamento com o ensaio 5 

(como ponto  central) com a finalidade de obter a máxima produção enzimática de 

amilase. 

No Gráfico 5 abaixo mostra os resultados da atividade amilolítica (U/mL.min) 

obtidos no experimento do planejamento fatorial do resíduo da casca da macaxeira. 

 

Gráfico 5. Produção de α-amilase utilizando planejamento fatorial 23 do resíduo da casca da 

macaxeira 
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Os resultados descritos acima mostra que a melhor produção da enzima 

amilase foi obtida no ensaio 3: com temperatura de 37°C, 150 rpm, em 96 horas, com 

pH 5, 3g de  extrato de levedura e com 9g do resíduo. 

A Figura 2 mostra o Diagrama de Pareto para análise da influência das variáveis 

independentes do resíduo da casca da macaxeira, extrato de levedura e do pH, assim 

como  suas interações, sobre a variável reposta para a produção da enzima amilase 

por Aspergillus niger. Neste caso, as variáveis cascas de macaxeira, extrato de 

levedura, pH,  bem como a interação entre elas apresentaram efeito significativo no 

período de 96h. Após esse período houve uma diminuição da atividade amilolítica. 

 
Figura 2 - Diagrama de Pareto do planejamento fatorial 23 para análise dos fatores (resíduo da casca 

de macaxeira, extrato de levedura e pH) sobre a variável resposta atividade amilolítica em 96h de 

cultivo 

 

De acordo com os dados obtidos, todas as variáveis estudadas, assim como 

suas uniões, foram consideradas significativas sobre a perspectiva da estatística, com 

valores acima de p. Posteriormente poderá ser realizado um novo planejamento com 

o ensaio 3 com a finalidade de obter um melhor resultado para a produção de amilase. 

FONSECA (2017) obteve resultados significativos pelo diagrama de Pareto, 

mas realizou um otimização fazendo um novo planejamento de 22, onde variou as 

concentrações da farinha da casca de macaxeira e o pH, com a finalidade de obter a 

máxima produção de amilase. De acordo com os resultados obtidos por FONSECA 

(2017), a melhor atividade amilolítica ocorreu com 0,5% de farinha da macaxeira e pH 

7,0  (9,0 UA/mL). 

 

https://www.sinonimos.com.br/defluencia/
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que o fungo Aspergillus 

niger  (UCP 1095) é um promissor produtor de amilase e foi favorecido pela 

utilização dos  meios alternativos (resíduos agroindustriais das cascas da macaxeira e 

de batata inglesa); O resíduo da casca de batata apresentou maior destaque por 

apresentar uma atividade amilolítica de 0,91 UA/mL.min em 144 horas, 

comparando com o meio controle no mesmo tempo houve uma baixa produção da 

enzima amilase. 

Novos ensaios envolvendo outros planejamentos fatoriais, poderão ser 

realizados para se obter uma otimização da atividade amilolítica utilizando como 

substrato, cascas  de batatas inglesas. 
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CAPÍTULO 07 

COPRODUTOS DO QUEIJO TIPO MUÇARELA: VIABILIDADE DE 
APROVEITAMENTO  ARTESANAL 
Paulo Henrique Silva de Oliveira 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, Bacharelado em 
Ciência e Tecnologiade Alimentos, Bom Jesus do Itabapoana, RJ 
E-mail: pauloramoshenrique7@gmail.com 

 
RESUMO: Considerando-se o aproveitamento e o destino industrial do escaldo gerado 
na produção do queijo tipo muçarela e procurando minimizar o impacto ambiental 
produzido por este efluente de indústria quando simplesmente é despejado em rios, 
lagos ou oceanos, o presente trabalho teve como objetivo mostrar seu potencial 
enquanto coproduto alimentício em função de seus constituintes nutricionais que, vias 
de regra, são disperdiçados nas indústrias de laticínios. Para tanto, foram procedidas 
análises da composição do escaldo do muçarela em termos de acidez, pH, e glicídeos 
(conforme BRASIL, 2005); proteínas totais (método de Kjeldahl); percentual de 
gordura pelo método de Bligh-Dyer, pH (peagâmetro) e acidez titulável (método de 
Dornic). As análises foram desenvolvidas no Laboratório de Análises Físico- químicas 
de Alimentos do Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana. Os 
resultados encontrados no presente trabalho para teores de gordura e protéinas no 
escaldo do muçarela foram maiores do que aqueles dados citados por outros 
pesquisadores em relação à água da filagem. Em contrapartida, valores de pH e 
acidez titulável foram menores. Tais resultados permitem sugerir o uso do escaldo do 
muçarela na indústria alimentícia em função da composição encontrada neste 
coproduto ser de considerável valor nutricional. Outrossim, estaria contribuindo para 
a redução de poluentes na natureza, a partir do uso desse coproduto na produção de 
bebidas lácteas, indústrias de panificação e de confeitarias. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Queijo tipo muçarela; Coproduto; Escaldo. 
 
ABSTRACT: Considering both utilization and industrial destiny of the generated 
scalding in the production of the mozzarella type cheese and, aiming at minimizing the 
enviromental impact caused by this industrial effluent when it's simply dumped on 
rivers, lakes or oceans, the current work had as objective to show it's potential as a 
food co-product due to it's nutritional components that, usualy, are wasted in the dairy 
industry. Therefore, composition analysis of the mozzarella's scalding were made in 
terms of acidity, pH and glycids (according to BRASIL, 2005); total proteins (Kjeldahl's 
method); fat percentage through Bligh-Dyer's method, pH (peagameter) and titratable 
acidity (Dornic's method). the analysis were made in Instituto Federal Fluminense 
Campus Bom Jesus do Itabapoana. The results found in the currentwork for fat and 
protein levels in the mozzarela's scalding were higher than the ones in the data 
presented by other reseachers about the water from the pasta filata process. On the 
other hand, pH and titratable acidity values were lower. Such results enable us to 
suggest the use of the mozzarella's scalding in the food industry due to the composition 
found in this co- product been of significant nutricional value.Furthermore, the use of 
such scalding in the production of dairy beverages, balery industries and 
confectioneries would be helping with the reduction of pollutants in nature. 
 
KEYWORDS: Mozzarella cheese; Co-product; Scalding. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No que se refere a produção industrial de queijos, entre outras atividades de 

uma  indústria de laticínios, o efluente é considerado um dos principais responsáveis 

pela poluição causada ao meio ambiente. Em muitos laticínios o soro é descartado 

junto com os demais efluentes, sendo considerado um forte agravante às condições 

do meio ambiente devido ao seu elevado potencial poluidor. O soro é 

aproximadamente cem vezes mais poluente que o esgoto doméstico. O soro, o leitelho 

e o leite ácido, pelos seus valores nutritivos e pelas suas elevadas cargas orgânicas 

não devem ser misturados aos demais efluentes da indústria. Ao contrário, devem ser 

captados e conduzidos separadamente, de modo a viabilizar o seu aproveitamento na 

fabricação de outros produtos lácteos ou para utilização direta (com ou sem 

beneficiamento industrial) na alimentação de animais. Atualmente constitui prática 

incorreta descartar o soro, direta e indiretamente, nos cursos de água. Uma fábrica 

com produção média de 300.000 litros de soro por dia polui o equivalente a uma 

cidade com 150.000 habitantes (SILVA et al., 2006). 

Consideráveis nutrientes como proteínas, lactoalbumina e lactoglobulina, 

gordura e vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis são perdidas nas indústrias de 

laticínios, mesmo que baixos níveis, mas com destacada importância nutricional. 

Dessa maneira, o lactossoro torna-se um coproduto do leiteainda pouco beneficiado 

na indústria láctea. 

Entretanto, em outras etapas de produção do queijo, como na filagem do queijo 

tipo muçarela, pode da mesma forma, ocorrer perda de constituinte como a gordura 

láctea. Examinando a gorduracomo uma matéria-prima de maior valor nutricional e 

comercial, qualquer perda pode ser economicamente significativa. Nesse 

procedimento de filagem da massa para elaboração do queijo muçarela, tanto para 

procedimento industrial como para o procedimento artesanal, ocorre perda de 

componentes. O escaldo proveniente do procedimento artesanal durante a filagem 

(com água a 75°C) recebe dessa massa do queijo uma considerável quantidade de 

gordura e possivelmente outros nutrientes importantes (ANDRADE; BOECHAT; 

TONINI, 2015). 

A presente pesquisa visa mostrar o potencial nutricional do escaldo produzido 

durante a fabricação do queijo tipo muçarela, tendo como objetivo avaliar a composição 

desse coproduto do muçarela e as suas condições físico-químicas, visando seu uso 
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alternativo de consumo na produção de alimentos. Tem portanto, como objetivo 

específico avaliar a composição do escaldo de muçarela em termos de acidez e pH, 

teores de gordura e proteínas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para desenvolver as informações sobre o referencial teórico foram abordadas 

questões como a origem dos queijos, origem do queijo muçarela, definição de 

muçarela e suas etapas do processo de produção. Com esses argumentos, buscou-

se sugerir aplicações de uso do escaldo de muçarela na fabricação de bebidas 

lácteas, derivados de panificação e  produtos de confeitaria. 

 

2.1 Origem dos queijos 

 

Os queijos são alimentos fermentados elaborados a partir da coagulação do 

leite. Sua composição em proteínas de alto valor biológico e cálcio o torna um alimento 

de alto valor nutricional, além de conter outros importantes nutrientes como lipídios, 

lactose e vitaminas lipossolúveis (NETO et al., 2004). 

A origem do queijo permanece incerta, alguns historiadores acreditam que 

tenha sido descobertoao acaso, pelo menos há seis mil anos atrás em local não 

definido. 

Prevalece uma das lendas já relatadas de que o primeiro queijo foi formado a 

partir de leite de cabra dentro de uma bolsa de estômago de ovelha quando um 

mercador  árabe em viagem a cavalo debaixo de sol forte. Ao tentar matar a sede, 

quando pegou a bolsa, notou um líquido esbranquiçado (soro) que havia sido formado 

sobre uma massa (leite coagulado) que originou o queijo. A bolsa continhauma 

substância (coalho), um composto enzimático (a renina) próprio do estômago químico 

dos ruminantes lactentes (MONTEIRO; PIRES; ARAÚJO, 2011). 

O queijo chegou ao Brasil pelos os portugueses, sendo introduzido no Nordeste, 

Sudeste e no Sul como indústria caseira. 

Atualmente, a fabricação do queijo coloca o Brasil como sendo o sexto produtor 

mundial (PENNA et al., 2002) onde Minas Gerais responde por 30% do leite produzido, 

sendo o queijo Muçarela o mais consumido no país (MONTEIRO; PIRES; ARAÚJO, 

2011). 
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 2.2 Origem do queijo muçarela 

  

Sabe-se que a muçarela é originária do sul da Itália, e que também é uma 

variedade não maturada da família dos queijos pasta-filata. A muçarela era produzida 

originalmente com leite de búfala; no entanto, atualmente, o leite de vaca é o mais 

utilizado para a fabricação mundial de desse tipo de queijo (MOREIRA, 2018). Ainda 

de acordo com a autora, os queijos do tipo muçarela, que possuem massa filada, são 

caracterizados por terem texturas maleáveis, fatiáveis, macias e fibrosas; e essas 

qualidades são originadas da etapa de filagem. Nesta fase, submete-se a massa 

fermentada a um tratamento térmico que confere a essa massa uma particular 

plasticidade, deste modo o queijo apresenta uma estrutura fibrosa, ou seja, com fibras 

orientadas quando a massa é esticada. 

Verifica-se que o queijo muçarela é largamente consumido, pois os 

consumidores conhecem suacomposição rica em nutrientes; assim como também é 

um produto típico da região de Minas Gerais. Todavia, com a alta umidade que 

caracteriza este tipo de queijo, há o favorecimento para o crescimento de micro-

organismos que causam deteriorações e surtos de enfermidades de origem 

alimentar. 

Contribuem para o aumento da carga microbiana e a contaminação dos 

produtos, os seguintes fatores: negligência com relação à aplicação das normas de 

Boas Práticas de Fabricação (BPF); utilização de matérias-primas sem tratamento 

térmico na produção de queijos tipo muçarela e/ou a falta de conhecimento das 

condições higiênico-sanitárias adequadas (DUARTE; BARBOSA; BARBOSA, 2011). 

O queijo muçarela é um dos mais consumidos no Brasil, apresentando-se com 

vários formatos, mais tradicionalmente como paralelepípedo, contudo, outras formas 

são comumente encontradas, como bolinha, palito e nozinho, como consumo de mesa. 

É um queijo de massa filada, macio e relativamente úmido. O queijo de massa filada 

possui, em média, a seguinte composição: 43% a 46% de umidade;22% a 24% de 

gordura; teor de sal definido entre 1,6% a 1,8%; e pH entre 5,1 e 5,3 (SILVA, 2005). 

 

2.3 Etapas da produção do queijo tipo muçarela 

 

Segundo Silva (2005) entende-se por etapas do processo de produção, os 

procedimentos descritos abaixo: 
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2.4 Pasteurização do leite 

 

A pasteurização do leite deve ser feita para garantir que o produto fique isento 

de microrganismos patogênicos e contaminantes (bactérias, fungos) prejudiciais à 

saúde e também àprodução de queijos e demais derivados lácteos. Durante a 

pasteurização, também ocorre a destruição de microrganismos favoráveis à produção 

de queijo, sendo  necessária a reposição dessa perda por adição de fermento lácteo. 

A pasteurização exige  muitos cuidados higiênicos antes, durante e depois, para evitar 

a recontaminação do leite. A pasteurização pode ser feita por dois processos: lento e 

rápido. A pasteurização lenta consiste no aquecimento do leite a 62-65ºC, por 30 

minutos resfriando-o em seguida até 34ºC para proceder a etapa de coagulação. Para 

volumes maiores de leite, é  obrigatório o uso de um pasteurizador de placas para se 

fazer a pasteurização rápida, na  qual o leite é aquecido, de 72 °C a 75 ° C por 15-20 

segundos e, em seguida, resfriado a  34 °C (SILVA, 2005). 

 

2.5 Coagulação do leite 

 

Nesta etapa, os procedimentos fundamentais são feitos por coagular a caseína 

(proteína do leite), beneficiando a massa do queijo (coalhada). 

Para preparar a coagulação, é necessário adicionar ao leite os ingredientes 

descritos a seguir: 

 

2.6 Adição de Fermento 

 

O fermento é uma cultura láctica que deve adicionar o leite para a produção 

dos queijos pelo menos 30 minutos antes da coagulação do leite. O fermento possui 

as seguintes características: 

Oferecer o ácido láctico e limitar o crescimento de micro- organismos 

insatisfatórios, que podem diminuir o pH. 

O suporte de pequena acidez que aumenta a capacidade de coagulação do 

coalho; Proporcionar pequena acidez que acarretará o aumento da força de 

coagulação do coalho; Auxiliar na etapa de retirada do soro e melhorar a consistência 

do coágulo. 

Para que haja a fabricação do queijo muçarela, utiliza-se um fermento que é 
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composto por determinados micro-organismos (bactérias), tais como: Lactococcus 

cremoris e L. lactis. Classificam-se como mesófilos esses micro-organismos, isto é, 

os mesmos têm bom crescimento na faixa de temperatura de 30ºC a 37ºC. 

Adiciona-se uma quantidade de 1% a 1,5% de micro-organismos ao leite com 

relação ao volume do leite que é utilizado para fabricar queijos. 

Há muitos fermentos no mercado que podem ser adicionados de maneira direta 

ao tanque de fabricação de queijos, que são conhecidos pela cultura Direct-Vat-Set 

(DVS, que significa em português “direto ao leite”). No caso de maiores produções, 

torna-se bastante útil esse tipo de fermento por causa da facilidade em seu uso. No 

entanto, pode haver um elevado aumento no custo da produção artesanal (SILVA, 

2005;  SILVA, et al., 2006). 

O fermento deve ser adicionado pelo menos trinta minutos antes do processo 

de coagulação (adição do coalho). O fermento possui as seguintes finalidades: 

Produzir ácido lático, defavorecendo microrganismos indesejáveis, devido a 

diminuição do pH, cuja acidez aumentará o poder de coagulação do coalho; Melhorar 

a consistência do coágulo e auxiliar na etapa de retirada do soro. 

O fermento utilizado é composto por Lactococcus lactis e Lactococcus cremoris. 

Esses microrganismos são classificados como mesófilos (crescem bem entre 30°C e 

37°C). A quantidade a ser adicionada ao leite é de 1% a 1,5% em relação ao volume 

de leite utilizado na fabricação de queijos. 

 

2.7 Cloreto de cálcio 

 

Faz-se necessário a adição e cloreto de cálcio para que haja o aumento do teor 

de cálcio solúvel no leite, tendo em vista que quando o leite é pasteurizado, o teor de 

cálcio solúvel fica naturalmente indisponível. A coagulação será incompleta e 

demorada se o cloreto de cálcio não for adicionado. Ademais, confere-se elasticidade 

à massa do queijo pelo cloreto de cálcio. 

Varia-se de 0,02% a 0,03% (20 a 30g por 100L de leite) a quantidade de cloreto 

de cálcio a ser acrescentada com relação à quantidade inicial de leite. Antes de 

adicioná- lo ao leite, tem de ter cuidado para diluí-lo totalmente em água. 

Há recomendação de não ultrapassar a quantidade indicada, visto que 

elevadas quantidadesresultam em massas com gostos amargos, ressecadas e duras. 
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 2.8 Coalho 

  

De fato, o coalho promove a coagulação do leite, ou seja, forma a massa do 

queijo. 

Denomina-se esse método como “coagulação enzimática”, porque é formado 

por coagulante poração de uma enzima que é uma proteína com propriedades 

específicas. 

A quantidade de coalho que deve ser adicionada é indicada pelo fabricante. 

Deve- se fazer a diluição do coalho em água limpa (filtrada ou fervida) antes de 

acrescentá-lo ao leite. 

Durante a adição do coalho, devem ser seguidos esses cuidados: 

A temperatura do leite tem de estar em uma faixa de 32ºC a 35ºC, ou seja, uma 

ótima faixa paraque haja a coagulação; 

Deve-se adicioná-lo sempre sob leve agitação, e aos poucos, por nomáximo 3 

minutos; deixar em repouso até o momento do corte; 

Adiciona-se sempre o coalho como o último ingrediente; 

Não se deve adicioná-lo em uma quantidade acima da recomendada para que 

não  desenvolva osabor amargo. 

Deve-se deixar o leite em total repouso;Coagulação o leite 

Após a adição do coalho, inicia-se a coagulação do leite que deve ser deixado 

em repouso absoluto até a coagulação. De um modo geral, para que ocorra essa 

etapa, o  tempo necessário é de aproximadamente 45 minutos. 

A coagulação, de preferência, deve ser realizada em um tanque de aço 

inoxidável, por ser um material inerte e de fácil limpeza. Utilizam-se normalmente 

tanques de parede dupla, que permitem a circulação de vapor ou água quente para a 

realização do aquecimento. 

 

2.9 Ponto de corte 

 

Quando a massa apresentar-se mais firme, determina-se o final da coagulação, 

quando se identifica corretamente o ponto de corte da coalhada, caracterizado pela 

superfície uniforme, compacta elisa das paredes ao ser cortada para efeito deste teste 

do  ponto da massa. 

Deve-se fazer um leve pressão sobre a superfície da massa perto da parede 
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do recipiente em que está sendo preparado o queijo. Caso a massa se desprenda da 

parede facilmente, é uma característica de que a mesma está no ponto de corte; 

Cortar a massa introduzindo a faca ou espátula e depois forçar para cima, na 

região do corte. A massa estará pronta para o corte se ocorrer uma fenda retilínea, 

isto é, sem fragmentação, apresentando paredes lisas e compactas. 

A partir daí procede-se o corte da massa de coalhada em cubos de tamanho 

de grão de milho (1cm de aresta) para promover a retirada do soro, feito com liras 

vertical e horizontal, iniciando-se a mexedura mantendo-se a temperatura em torno de 

40ºC. 

É primordial que se determine esse ponto corretamente, visto que se a massa 

for cortada antes do tempo, haverá perda de gordura e de caseína, ou seja, quando o 

soro fica leitoso, esse aspecto pode ser observado. No entanto, se a massa for cortada 

depois  do tempo adequado, a mesma ficará endurecida, desse modo prejudicando a 

retirada do soro. 

O soro tem um aspecto verde-amarelado, quando o corte é realizado no 

momento  correto. 

Para que a retirada do soro seja eficiente, é primordial que os cubos tenham 

tamanhos homogêneos, caso contrário, haverá perda da qualidade do produto. Com 

a fragmentação irregular da massa, grãos maiores estarão ainda em processo de 

retirada do soro, enquanto que os grãos menoresjá estarão em ponto de enformagem, 

o que  não convém ao processo correto de fabricação (SILVA,2005; SILVA, et al., 

2006). 

 

3.0 Mexedura da massa e retirada do soro 

 

Realiza-se a mexedura para evitar que os cubos se fundam entre si, ou se 

precipitem, pois acarretaria em uma dificuldade para retirar o soro. Tem de ter 

precaução no início da mexedura, iniciando-a com movimentos leves para que dessa 

maneira não haja o rompimento dos cubos que ainda são frágeis; por conseguinte, 

evitar  perda de caseína no soro. A agitação poderá ser intensificada, quando os grãos 

estiverem  mais firmes. Esse procedimento deve ser feito durante 5 minutos mantendo- 

se a temperatura em 38-40ºC e com intervalos de descanso de 3 minutos entre as 

mexeduras.  Essa etapa da mexedura deve ocorrer por 40 minutos. O ponto final da 

mexedura pode ser determinado de forma bem prática quando a massa tende a 
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formar um aglomerado com facilidade dentro de umapeneira, deixando “chuveirar” 

bem o soro. Outro modo de se observar o ponto, é quando os cubinhos apresentam 

certa resistência à pressão digital, sem romperem a membrana (SILVA, 2005; 

MONTEIRO, et al., 2011). 

 

3.1 Maturação ou fermentação da massa 

 

A partir da massa dessorada procede-se a maturação ou fermentação da 

massa onde é mantida a 15-20ºC por 15-24 horas em câmaras de refrigeração para 

atingir a consistência e pH ideal para a etapa de filagem, que compreende três fases: 

fatiagem, filagem e moldagem da massa (ANDRADE; BOECHAT, e TONINI, 2015). 

Para que ocorra a filagem, são necessárias essas condições para o favorecimento 

da redução do pH (pH 5,2 é o ideal) sob o efeito do ácido lático formado no processo 

de fermentação. Entretanto, esses valores de pH podem variar de 5,1 a 5,4 (SILVA, 

et al., 2006). 

 

3.2 Teste de filagem 

 

O teste da massa para a etapa de filagem deve ser realizado antes do início do 

processo a fim de garantir o êxito do procedimento. Para tanto, deve-se cortar um 

pedaço de massa e, em seguida colocá-lo em água a 80ºC, e depois sovar. Mostrando-

se elástica, uniforme e lisa brilhante estará no ponto, com a possibilidade de formar 

fios compridos; todavia, estará fora do ponto, se a água ficar leitosa ou se a massa 

apresentar-se quebradiça. Por outro lado, se a massa tornar-se dura (devido a uma 

acidificação excessiva), rompendo-se facilmente quando os fios são distendidos, e 

não apresentar as características necessárias, de mesma forma estará fora do ponto. 

 

3.4 Filagem 

 

Consiste a etapa de filagem em sovar a massa do queijo para que essa massa 

apresente uma textura alongada, como se fossem fibras. Quando se atinge o ponto 

de filagem, deve-se cortar a massa em pequenos pedaços. Posteriormente, colocam-

se esses  pedaços em água à temperatura de 80ºC e 85ºC, sovando a massa para 

que a mesma se torne elástica, com a possibilidade para formar fios compridos. A 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.7, p. 69317-69341 jul. 2021 ISSN: 2525-8761  123 

filagem pode ser realizada com uma colher de pau em pequenas produções. No 

entanto, utilizam-se equipamentos que executam todo o trabalho em uma produção 

industrial (SILVA, et al., 2006). 

 

Enformagem e resfriamento 

 

A função da enformagem é conferir ao queijo sua forma característica. 

Para que ocorra esse procedimento, devem ser escolhidas formas de 

plástico, que são ideais,por permitirem fácil limpeza e manuseio. Para evitar que a 

massa do queijo se prenda na parede e também para facilitar a saída do soro durante 

a prensagem, deve- se ser colocado um retirador de soro (dessorador) na fôrma. 

Tradicionalmente, o queijo muçarela tem o formato de um paralelepípedo. Assim que 

se termina a filagem, coloca- se a massa na forma, e na sequência a submerge em 

água gelada parao resfriamento a fim de se manter a forma definida do queijo. 

 

Salga 

 

O desenvolvimento do sabor é garantido pelo sal, bem como a conservação do 

produto e o controle da umidade. Realiza-se a salga à temperatura de 10ºC a 15ºC 

em uma salmoura a 18% - 20% de sal. 

Podem ocorrer rachaduras no queijo, originadas pelo excesso de desidratação, 

se a concentração for acima de 20%; por outro lado, há o favorecimento de 

crescimento de micro- organismos contaminantes quando a concentração é abaixo de 

18% por um tempo calculado para cada 1kg de queijo necessitando-se de 24h para 

ocorrer a salga. 

 

Embalagem 

 

Frequentemente, o queijo muçarela recebe uma embalagem de plástico a 

vácuo e  desse modo haverá proteção do produto e impedimento para o crescimento 

de fungos. 
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Armazenamento 

 

Deve-se armazenar o queijo muçarela em um ambiente refrigerado, para 

aumentar  seu tempo devalidade; visto que a baixa temperatura inibe o crescimento 

de micro-organismos contaminantes, assim como o protege do ataque de roedores e 

insetos e da poeira. Pode-se utilizar uma geladeira doméstica nas pequenas 

produções; por outro lado, devem ser utilizadas câmaras de armazenamento 

refrigeradas para as grandes produções (SILVA, 2005; SILVA, et al., 2006; 

MONTEIRO et al., 2011). 

 

Composição do soro e água da filagem (escaldo) do muçarela 

 

Por definição, soro é o líquido residual obtido a partir da coagulação do 

leite destinado à fabricação de queijos ou de caseína (BRASIL, 2005). Siqueira et al. 

(2013) apresentarem dados do United States Department of Agriculture (USDA, 2012) 

que projetavam uma produção de 700.000 toneladas de queijos em 2012 no Brasil. 

Sabe- se que para a fabricação de um quilo de queijo são necessários em média, dez 

litros de leite, com recuperação de nove litros de soro (BARBOSA et al., 2010). Assim, 

calcula- se que a geração de soro decorrente dos queijos produzidos no Brasil é 

bastante relevante,  com estimativas de um valor próximo a 6,03 milhões de toneladas. 

Esse coproduto retémcerca de 55% dos nutrientes do leite, tornando-se de 

considerável importância econômica, em função dovolume produzido e sua 

composição nutricional (LEITE et al., 2012). 

O poder poluente do soro é aproximadamente 100 vezes maior que o esgoto 

doméstico. Quando despejado em cursos d'água reduz a vida aquática, devido à 

demanda bioquímica de oxigênio (30.000mg a 50.000mg de oxigênio/litro de soro) 

enquanto que no solo, altera a estrutura físico-química, comprometendo a atividade 

agrícola diminuindo a produção (BARBOSA & ARAÚJO, 2007; MOREIRA et al., 2010; 

LEITE et al., 2012). 

Muitos trabalhos têm sido feitos buscando aplicabilidade para o soro de queijo 

em novos produtos, visto que no Brasil, cerca de 50% do soro não é aproveitado, 

gerando desperdícios nutricional, financeiro e impactos ambientais relevantes 

(MAGALHÃES et  al., 2011). 

Segundo Pizaia, et al. (2003) a água de filagem obtida de diferentes processos 
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de  fabricação do queijo tipo muçarela apresentou composição semelhante àquelas 

dos soros dos respectivos queijos. Foram observadas semelhantes perdas de 

constituintes, tanto no soro como na água de filagem, exceto pelo teor de proteínas 

para queijos MP (massa padrão) e MRs (massas com leite retentado) como mostram 

as tabelas 1 e 2 a seguir. 

 
TABELA 1. Composição da água de filagem de diferentes massas de muçarela. 

 
PIZAIA, et al. 2003 

 

TABELA 2 Composição do soro de diferentes massas de muçarela. 

 
PIZAIA, et al. 2003 

 

De acordo com Ferreira (2004) em pesquisa de sólidos totais observou que não 

houve diferença significativa entre os teores de sólidos totais (p=0,114), proteína total 

(p=0,233), nitrogênio não protéico (p=0,144) e cálcio (p=0,775) das águas de filagem 

dos  diferentes tratamentos na análise dos queijos obtidos a partir de retentados de 

FC 1,4 e FC 1,8. Por outro lado apresentaram teor de gorduraestatisticamente menor 

(p=0,049) que a do queijo controle, embora tenha sido uma diferença muito pequena. 

Os  valores correspondentes aos componentes da água de filagem dos queijos 

obtidos neste trabalho foram inferiores aos obtidos por Oliveira (2001). Isto pode ser 

atribuido ao fato de que a massa foi fabricada e armazenada sob refrigeração para 

filagem no dia seguinte, sendo necessário um maior volume de água para o 

aquecimento da massa até 60°C (temperatura no centro da massa), o que levouà 

diluição de seus componentes. As tabelas 3 e 4 a seguir mostram esses valores obtidos 

nos diferentes tratamentos. 
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TABELA 3 Composição média das águas de filagem resultantes da fabricação dos queijos feitos a 

partir de  leite não ultrafiltrado e de retentados de baixo fator de concentração 

 

(FERREIRA, 2004). 

 
Oliveira (2001) verificou que em processos de fabricação do queijo tipo 

muçarela onde se usou uma concentração baixa de quimosina ocorreu maior perda 

de sólidos totais da massa do queijo, tantono soro como na água de filagem, como 

mostra a tabela abaixo: 

 

TABELA 4. Composição média do soro e da água de filagem de muçarela obtido por acidificação 

direta  com concentrações de quimosina produzida por fermentação 

 
Oliveira (2001). 
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Mediante os fatos faz-se necessária a continuidade da pesquisa sobre os 

procedimentos de fabricação do queijo tipo muçarela no que diz respeito ao maior 

aproveitamento dos constituintes nutricionais envolvidos na fabricação desse tipo de 

queijo evitando-se perdas econômicas significativas. 

 

Sugestões de uso do escaldo de muçarela 

 

O uso do escaldo do muçarela na indústria láctea pode ser o mesmo destinado 

ao lactossoro devido a semelhança dos seus constituintes. Entretanto, não se 

encontram citações da utilização direta desse coproduto seja de forma industrial ou 

artesanalmente  na produção de alimentos. 

Em relação à utilização do lactossoro a amplitude de uso torna-se maior, muito 

embora não contemplando o emprego de todo o soro produzido oriundo de fabricação 

de queijos. Com isso, o excedente de soro acaba por ter um destino, muita das vezes 

não apropriado, tornando-se um poluente de águas dos rios e de outros mananciais 

e, na melhor das hipóteses, usado na alimentação animal. 

Alguns produtos alimentícios têm em sua composição o lactossoro podendo 

minimizar este impacto ambiental. 

 

Bebida láctea 

 

Almeida et al. (2001) concluíram que a proporção de lactossoro utilizado 

influenciava na composição da bebida láctea. À medida em que se elevou a proporção 

de soro em relação ao leite, os teores de gordura e de extrato seco diminuíram. O teor 

de proteína também diminuiu à medida em quese aumentou o teor de soro nas 

bebidas lácteas, embora a diferença não tenha sido tão acentuada quanto as 

observadas para os teores de gordura e de extrato seco. Em relação à lactose, não se 

constatou diferença entre os tratamentos. Os teores de soro não influenciaram o índice 

de proteólise das bebidas lácteas. 

De acordo com a legislação, entende-se bebida láctea fermentada como uma 

bebida obtida a partir de derivados de leite - reconstituídos ou não, adicionando ou 

não outros ingredientes - leite e/ou leite reconstituído, em que a base láctea precisa 

compreender minimamente 51% do total de ingredientes do produto, com fermentação 

oriunda da atividade para cultivar micro-organismos específicos, e/ou adicionar outros 
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produtos lácteos fermentados, e/ou adicionado de leite fermentado. 

Com base no estudo de Cunha et al. (2008), verificou-se que uma das opções 

mais  benéficas para as indústrias alimentícias, por causa da simplicidade do processo, 

seria converter soro líquido em bebidas lácteas fermentadas ou não; deste modo, 

haveria a substituição do soro em pó, com redução decustos e problemas com o 

descarte, bem como utilizar os equipamentos que estão presentes na usinade 

beneficiamento de leite. Também com base no estudo desses autores, os mesmos 

puderam definir que bebida láctea seria como um leite fermentado, podendo ser um 

“substituto” do iogurte, em queseriam empregados derivados de leite, leite 

reconstituído ou o próprio leite. Para os derivados de leite, poderiam ser utilizados os 

soros de queijo, reconstituídos ou não; todavia, ainda não foi definida a proporção 

soro e leite. 

Em termos de composição, a bebida láctea apresentou um conteúdo de 

proteínas de 2,1g/100g(%) e de lipídeos, de 1,9g/100g(%), de acordo com tabelas de 

composição de alimentos da TACO-UNICAMP (TACO, 2011) e, em outro momento o 

conteúdo de proteínas foi de 3,01g/100g (%) e de lipídeos, de 1,68g/100g (%), 

conforme dados da tabela de composição de alimentos (TBCA, 2020). 

Devido à procura por produtos mais seguros, saudáveis e inovadores pela 

população brasileira, as indústrias de bebidas lácteas têm aumentado e ganho 

destaque. Para elaborar produtos de qualidade, tem sido observado um aumento 

considerável no consumo desses produtos recentemente no Brasil, propiciando assim 

um uso racional do soro de queijo para elaborá-los. De fato, o soro de queijo é um 

subproduto de notável valor nutricional. Por causa do valor nutritivo do soro de leite, 

ou seja, omesmo apresenta fonte de proteínas e cálcio, a produção de bebidas lácteas 

com adição de soro de leitetem tido expansão no mercado de produtos lácteos. 

Ao ponderar sobre a formulação de bebida láctea, utiliza-se soro de leite para 

prepará-las, com consequente eliminação dos problemas ambientais visto que o soro 

de leite não é um poluidor. De fato, as bebidas lácteas são uma alternativa viável e 

uma bebida que fornece saúde (ARAÚJO et al., 2011). 

 

Produtos de panificação 

 

As mudanças no processamento e a crescente demanda do consumidor por 

alimentos que apresentam, além da alta qualidade sensorial e nutricional, benefícios 
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associados à saúde, aumentam a necessidade de novos ingredientes que atendam a 

essas  demandas do mercado (ZAVAREZE; MORAES; SALAS-MELADO, 2010). 

Ainda de acordo com autores, estão sendo realizadas pesquisas para encontrar 

opções para uma melhor utilização do soro de leite, reduzindo assim os problemas de 

poluição que o descarte causa no ambiente, devido ao alto conteúdo de matéria 

orgânica e à alta demanda biológica de oxigênio necessária para a degradação da 

lactose. 

Também com base no estudo destes autores, desenvolvimento de mercados 

usando soro de leite em pó e frações de soro de leite como ingredientes em alimentos 

para consumo humano e animal, transformou o então subproduto, em um produto 

valioso para indústria de laticínios. Os ingredientes lácteos à base de soro podem 

substituir de maneira eficiente e barata os sólidos de leite e dar origem a fórmulas 

alternativas para diferentes alimentos. 

O soro de leite, além de suas excelentes propriedades nutricionais e 

fisiológicas, possui propriedades físico-químicas e funcionais muito apreciadas como 

ingredientes alimentares, tambémutilizadas em diferentes aplicações em tecnologia 

de alimentos. Entre os produtos de panificação, o bolo tem uma destacada 

importância no consumo e comercialização no Brasil. O desenvolvimento tecnológico 

permitiu mudanças nas indústrias, transformando a produção de pequena para grande 

escala. É um produto  obtido pela mistura, homogeneização e cozimento conveniente 

de massa spreparadas com farinha, fermentada ou não, e outras substâncias 

alimentares (como, por exemplo, leite, ovos e gordura). O enriquecimento desses 

produtos com soro de leite oferece uma série de vantagens, pois pode melhorar a 

textura, melhorar o sabor e a cor, melhorar a estabilidade e a capacidade de 

emulsificação, além de melhorar o valor nutricional, uma vez que as proteínas do soro 

de leite são de excelente qualidade, não são deficientes em qualquer aminoácido, e 

quando não desnaturados, as proteínas do soro de leite são altamente solúveis, com 

boa espuma e emulsão. Portanto, a aplicação de soro de leite em produtos de 

panificação visa enriquecê-los com proteínas de excelente valor nutricional e baixo 

custo em relação ao leite. (ZAVAREZE; MORAES; SALAS- MELADO, 2010). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material 

 

O escaldo do muçarela foi obtido a partir da etapa de filagem decorrente 

processo  de fabricação do queijo tipo muçarela que, vias de regra, tem o mesmo 

destino do lactossoro, que é o descarte como efluente de indústria. Para o 

processamento desse queijo utilizou-se o leite produzido no setor de gado leiteiro do 

Instituto Federal Fluminense, bem como os demais ingredientes necessários cedidos 

pelo Setor de  Laticínios do IF Fluminense. 

 

3.2 Processo de obtenção do escaldo de muçarela 

 

Durante o procedimento da filagem da massa do queijo tipo muçarela, com água 

aquecida a 75ºC, obteve-se o escaldo, que é um coproduto que foi avaliado a partir 

de análises laboratoriais em termos de percentual de gordura, acidez titulável, pH e 

proteínas. 

 
FIGURA 1 ― Procedimento de fabricação do muçarela (enformagem). 

 

Fonte: Figura fotografada no Setor de Laticínios do IFF/Campus Bom Jesus do Itabapoana (2019) 

 

O escaldo do muçarela é resultante do processo de filagem da massa, isto é, 

da água a 75°C utilizada para a filagem da massa. Essa água indiretamente extrai da 
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massa constituintes importantes doqueijo como gordura, proteínas, sais minerais e 

vitaminas, tanto no processo industrial como no processo artesanal. A coloração 

esbranquiçada do escaldo indica tal fato, principalmente por perda deproteínas (figura 

2). 

 
FIGURA 2 ― Escaldo de muçarela obtido no presente trabalho. 

 
Fonte: Fotografia do próprio autor no Setor de Laticínios do IFF/Campus Bom Jesus do Itabapoana 

(2019) 

 

Método de bligh-dyer 

 

Bligh e Dyer, em 1959, sugeriram um método de extração de gordura a frio qual 

foi utilizado uma mistura de três solventes: clorofórmio-metanol-água. Inicialmente, a 

amostra foi misturada em companhiade metanol e clorofórmio, numa proporção que 

modo uma só tempo junto a amostra. Em seguida, foi adicionado outra vez clorofórmio 

e água de modo a formar duas fases distintas: uma de clorofórmio, contendo os 

lipídeos, e outra de metanol e água, contendo as substâncias não-lipídicas. Após a 

evaporação do clorofórmio em estufa a 100ºC, foi obtido a quantidade determinada de 

lipídeos por pesagem (CECCHI, 2003). 

 

Método de kjeldahl 

 

O método de Kjeldahl (BRASIL, 2017) utilizado para desenvolver esta pesquisa 
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foi originalmente proposto por Johann Kjeldahl (1883) sendo posteriormente 

modificado. 

Para o presente trabalho utilizou-se essa técnica conforme citações de Silva, 

Tassi e Pascoal (2017) para determinação de proteínas totais. O método é 

fundamentado em três  etapas: digestão, destilação e titulação. 

Para o cálculo de percentual de proteínas foi utilizado o fator de correção 6,38 

para leite e derivados, conforme Silva, Tassi e Pascoal (2017). 

 

Determinação da acidez titulável do escaldo 

 

A determinação de acidez titulável no leite utilizada para desenvolver esta 

pesquisa foi determinada por Brasil (2017). 

A acidez titulável do leite varia de acordo com os teores de sais minerais, 

proteínas e lactose em conformidade com o volume gasto da solução Dornic no 

acidímetro, indicado pela fenolftaleína mostrando o ponto de viragem caracterizando 

o momento da leitura do volume gasto de soda 0,1 Normal(solução Dornic). 

 

Procedimento 

 

Com auxílio de uma pipeta volumétrica, foram colocados 10 mL da amostra de 

leite em um bequer de 100 mL e acrescentado 1 mL da solução alcoólica 1% de 

fenolftaleína. Após titulação na bureta com solução Dornic (soda 0,1N) até ponto de 

viragem (leve róseo persistente) anotou-se ovolume gasto e procedeu-se o registro 

da  acidez. 
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FIGURA 3 ― Bureta 

 
Fonte: Fotografia do auotor no Laboratório de Análises Físico-químicas do IFF/Campus Bom Jesus 

do  Itabapoana (2019) 

 

Determinação das medidas de ph do escaldo 

 

As determinações analíticas envolvendo medidas de pH utilizadas para 

desenvolver esta pesquisa foram citadas pelos pesquisadores Gomes, Silva e Silva 

(2003) estando em conformidade com Brasil (2017). Foi utilizado peagâmetro de 

bancada devidamente calibrado para então proceder as análises do escaldo do 

muçarela (figura 4). 
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FIGURA 4 ― Peagâmetro 

 
Fonte: Figura fotografada no Laboratório de Análises Físico-químicas do IFF/Campus Bom Jesus 

do  Itabapoana (2019). 

 

Os peagâmetros são constituídos de eletrodo de vidro que é sensível às 

variações  de pH, tendo um bubo feito de óxido de silício, lítio e bário em proporções 

predeterminadas. Para análise do pH do escaldo foi utilizada a técnica recomendada 

para leite conforme Silva, Tassi e Pascoal (2017). De acordocom os resultados obtidos 

fez-se  as discussões cabíveis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando as afirmações de Pizaia, et al., (2003) a água de filagem obtida 

de diferentes processos de fabricação do queijo tipo muçarela não apresentou 

diferença significativa em sua composição quando comparada àquelas dos soros dos 

respectivos queijos produzidos. Até mesmo as perdas de constituintes foram 

semelhantes, tanto no soro como na água de filagem, como mostram astabelas 1 e 2 

a seguir. 

 
TABELA 1 Composição da água de filagem de diferentes massas de muçarela. 

 
PIZAIA, et al. 2003 
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TABELA 2 Composição do soro de diferentes massas de muçarela. 

 
PIZAIA, et al. 2003 

 

Outro autor, Ferreira (2004) em pesquisa de sólidos totais também observou 

que não houve diferença significativa entre os teores de sólidos totais (p=0,114), 

proteína total  (p=0,233), nitrogênio não protéico (p=0,144) e cálcio (p=0,775) das 

águas de filagem dos diferentes tratamentos na análise dos queijos obtidos a partir de 

retentados de FC 1,4 e FC 1,8. Apenas o teor de gordura foi estatisticamente menor 

(p=0,049) que a do queijo controle, embora tenha sido uma diferença muito pequena. 

Os resultados encontrados no presente trabalho para análise do escaldo do 

muçarela mostram teores de gordura e proteínas mais elevados quando comparados 

aos valores de PIZAIA, et al. (2003), OLIVEIRA (2001) e FERREIRA (2004) para água 

da filagem. 

 
TABELA 5 – Resultados para pH, acidez, % de gordura e proteínas do presente trabalho. 

 

Amostras pH Acidez (ºD) % gordura % proteínas 

1 4,6 4,7 9,882 1,2510 

2 4,7 4,8 16,618 1,0572 
3 4,6 4,8 16,2241 1,1414 

Setembro / 2019 

 

O método de Bligh-Dyer (1959) foi utilizado para encontrar teores de gordura 

do  escaldo de muçarela. Determinou-se a quantidade de teores de gordura do escaldo 

de muçarela de quatro amostrascom seus respectivos valores registrados na Tabela 

6 a seguir. 
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TABELA 6 ― Determinação de gordura pelo Método de Bligh-Dyer no presente trabalho. 

Método de Bligh-Dyer 

N° de Tubos 
Peso dos tubos com 

amostras (g) 
Peso líquido dos tubos 

(g) 
Peso líquido das 

amostras (g) 

Tubo 1 11,4472 1,5652 9,882 

Tubo 2 18,1344 1,5164 16,618 

Tubo 3 17,7345 1,5104 16,2241 

Tubo 4 14,7512 1,5555 13,1957 
Setembro / 2019 

 

O método de Kjeldahl foi usado para encontrar teores de proteínas do escaldo 

de muçarela que foram registrados na Tabela 7. 

 
TABELA 7 ― Teores de proteínas do presente trabalho. 

 % 
proteínas 

Amostra 1 1,2510 

Amostra 2 1,0572 

Amostra 3 1,1414 
Setembro / 2019 

 

A determinação de acidez titulável do escaldo de muçarela levados à titulação 

com  solução Dornic revelaram os valores da titulação para as amostras um, dois e 

três, respectivamente como sendo: 4,7; 4,8 e 4,8 (GRÁFICO 1) igualmente 

registrados na Tabela 5. 

Os resultados de pH encontrados no presente trabalho (Tabela 5) são 

semelhantes  àqueles de Pizaia, et al., (2003) enquanto que valores de acidez titulável 

foram menores. Outrossim, gordura e proteínas apresentaram valores diferentes, 

não revelando semelhança, principalmente no teor de gordura, o que coincide com 

os achados de Ferreira (2004). Os valores de pH do presente trabalhoforam menores 

do que aqueles encontrados por OLIVEIRA (2001) e, semelhantes aos encontrados 

por PIZAIA, et al. (2003). 
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Gráfico 1 ― Acidez titulável do presente trabalho (ºD). 

 
Fonte: própria autoria do aluno (2019). 

 

As determinações analíticas envolvendo medidas de pH foram usadas para 

identificar o limite de pH. Determinou os valores de pH variando entre 4,6; 4,7 e 4,6 

(GRÁFICO 2). 

 
Gráfico 2 ― Valores de pH do presente trabalho. 

 
Fonte: própria autoria do aluno (2019). 

 

Desta forma, os valores determinados no presente trabalho, uma vez 

comparados àqueles encontrados e discutidos a partir do referencial teórico, foram 
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até aqui apresentados dentro do que foi possível em termos de achados de citações 

bibliográficas e informações digitais sobre o aproveitamento alimentício do escaldo do 

muçarela. 

 
5. CONCLUSÃO 

 

Os resultados encontrados no presente trabalho para teores de gordura e 

protéinas  no escaldo do muçarela foram maiores do que aqueles dados citados por 

outros pesquisadores em relação à água da filagem. Em contrapartida, valores de pH 

e acidez titulável foram menores. Mediante essas observações apresentadas pelos 

pesquisadores vistos até aqui, os resultados obtidos no presente trabalho permitiram 

sugerir que o escaldo  do muçarela pode ser usado na indústria alimentícia, em função 

da composição encontrada neste coproduto ser de considerável valor nutricional. Por 

outro lado, estaria contribuindo para a redução de poluentes na natureza, a partir do 

uso do escaldo de muçarela na produção de bebidas lácteas, indústrias de panificação 

e de confeitarias. 
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CAPÍTULO 08 

ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NA INTERFACE ENTRE 
ESTRUTURA METÁLICA E SISTEMAS DE FECHAMENTO: ESTUDO DE CASO 
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RESUMO: A estrutura de aço, em conjunto com sistemas de fechamento 
convencionais, nem sempre apresenta o desempenho esperado, pois, as soluções 
para a solidarização entre esses dois elementos nem sempre é adequada e pode 
resultar em patologias nas edificações. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi 
analisar manifestações patológicas em uma edificação estruturada em aço com 
sistema de fechamento de alvenaria de tijolo cerâmico. Para isso, foram realizadas 
inspeções na edificação, que está em uso, para identificar as degradações existentes 
nas interfaces da estrutura com o fechamento, bem como as causas dos danos 
observados, e propostas medidas de correção e prevenção dos mesmos. Foi possível 
constatar que a adoção de técnicas e elementos construtivos foi inadequada, devido 
à falta de detalhamentos, especificações e compatibilizações em projetos e, ainda, 
manutenção periódica, que resultou no surgimento de manifestações patológicas ao 
longo de toda a edificação. Foram apresentadas soluções e técnicas construtivas 
visando correção dos danos e o impedimento do aparecimento de novas 
manifestações patológicas. A análise indicou que, no entanto, seja realizado um 
tratamento das patologias, pois são fenômenos em constante avanço e que as 
patologias identificadas na edificação são passíveis de recuperação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Manifestações patológicas; Estrutura de aço; Sistema de 
fechamento. 
 
ABSTRACT: The steel structure, together with conventional closing systems, does not 
always present the expected performance, as the solutions for the bonding between 
these two elements are not always adequate and can result in pathologies in buildings. 
In this context, the objective of this work was to analyze pathological manifestations in 
a steel-structured building with a ceramic brick masonry closing system. For this 
purpose, inspections were carried out in the building, which is in use, to identify existing 
degradations in the structure's interfaces with the closure, as well as the causes of the 
damage observed, and proposals were made to correct and prevent them. It was 
possible to verify that the adoption of construction techniques and elements was 
inadequate, due to the lack of details, specifications and compatibility in projects, and 
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also periodic maintenance, which resulted in the appearance of pathological 
manifestations throughout the entire building. Solutions and constructive techniques 
aimed at correcting the damage and preventing the appearance of new pathological 
manifestations were presented. The analysis indicated that, however, a treatment of 
the pathologies should be carried out, as they are phenomena in constant 
advancement and that the pathologies identified in the building are subject to recovery. 
 
KEYWORDS: Pathological manifestations. Steel structure. Closing system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Define-se patologia da construção como o estudo das causas, efeitos e 

consequências do desempenho insatisfatório das edificações, destinado a apurar e 

corrigir defeitos em construções, prevenindo e evitando-se, assim, problemas futuros. 

As manifestações patológicas, por sua vez, são vícios ou defeitos de construção que 

se instalam nas edificações por falhas de projeto, execução, utilização ou falta de 

manutenção (SILVA, 2012) 

Sabe-se que a maioria dos problemas encontrados nas edificações possui 

mecanismos de ocorrência bastante semelhantes àqueles encontrados em edifícios 

em concreto armado, como deslocamentos e fissuras. No caso de edificações 

estruturadas em aço, as manifestações patológicas são específicas desse sistema 

estrutural, devido, principalmente, às propriedades diferenciadas do aço (CASTRO, 

1999; WAHAB; HAMID, 2011).  

Entende-se, assim, que a estrutura de aço, em conjunto com sistemas de 

fechamento convencionais, nem sempre apresenta o desempenho esperado. A 

dificuldade de se obter uma solidarização da estrutura com esses elementos pode 

resultar em patologias pelo emprego ou escolha inadequada da tipologia do 

acabamento ou do tratamento dado às interfaces aço-concreto, aço-alvenaria ou aço 

com sistemas de fechamento.  

Dentre os sistemas que possuem interface com a estrutura, os sistemas 

verticais, que definem e limitam os espaços nas edificações, também chamados de 

fechamentos verticais, possuem vários sistemas usuais de acordo com a região ou 

país, e a predominância local de determinado tipo depende da matéria prima 

usualmente encontrada no mercado e também da tipologia climática, que demandam 

sistemas especiais, como, por exemplo, desempenho térmico favorável a climas mais 

rigorosos.  

No Brasil, o sistema de fechamento mais usual é o composto por alvenaria em 

tijolo cerâmico revestido por argamassa de cimento, podendo possuir acabamento em 

massa, gesso e pintura. No entanto outros sistemas vêm sendo utilizados. Mas, 

mesmo com o surgimento de novas técnicas e materiais, o uso do sistema 

convencional de alvenaria ainda é predominante, caracterizando as obras 

estruturadas em aço como construções semi-industrializadas, posto que a aplicação 
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desse tipo de sistema estrutural indica uma industrialização da construção (CASTRO, 

1999). 

Considerando essa situação, foram realizados neste trabalho estudos acerca 

de patologias recorrentes em uma edificação estruturada em perfis metálicos que 

utiliza alvenaria como sistema de fechamento e realizado um mapeamento das 

manifestações patológicas propondo-se terapias e medidas preventivas para evitar o 

aparecimento de deteriorações. Esta pesquisa visa contribuir para internacionalização 

do assunto de patologias em edificações, difundir no meio científico e acadêmico 

acerca das técnicas e metodologias para terapias e medidas preventivas, fornecer 

informações relevantes aos profissionais e usuários de como atuar em situações 

semelhantes, bem como, registrar metodologias existentes em formatos e 

procedimentos distintos com finalidade de analisar as anomalias convergindo para o 

mesmo resultado, obtenção de diagnóstico e soluções (LIMA, 2009). 

 

2. OBJETIVOS 

 

Nesse contexto, o objetivo principal desse estudo foi analisar as manifestações 

patológicas de uma edificação estruturada em aço que possui sistema de fechamento 

convencional em alvenaria de tijolo cerâmico.  

Teve-se como objetivos específicos indicar as causas dos danos e propor 

medidas de correção e prevenção dos mesmos, apresentando-se soluções e técnicas 

construtivas que visam também o impedimento de novas manifestações patológicas. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para cumprir os objetivos foram realizadas inspeções visuais na edificação 

adotada como estudo de caso, que é um edifício do Instituto Federal de Minas Gerais, 

antiga Unidade II do Campus Betim, ver Figura 1. Foram identificados e mapeados os 

mecanismos de degradação existentes nas interfaces da estrutura com o fechamento, 

bem como as causas dos danos relacionando-os ao sistema construtivo adotado. 
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Figura 1 – Fachada principal 

 
Fonte: Os autores (2021). 

 

A edificação, de quatro pavimentos, foi projetada para fins educacionais, com 

aproximadamente 29 anos desde sua construção. Sua estrutura possui elementos 

estruturais como lajes em concreto armado e pilares, vigas e sistemas de 

contraventamentos verticais em perfis I. A edificação possui quatro pavimentos com 

forma retangular, vão central para iluminação zenital e cobertura em telha trapezoidal 

simples sem a presença de laje de cobertura. O sistema estrutural é composto por 

pórticos longitudinais e transversais e contraventamentos verticais tipo delta.  

A inspeção visual da edificação e o mapeamento das patologias da estrutura 

deram-se por meio da observação das interfaces da alvenaria e das lajes em concreto 

com vigas, pilares e esquadrias metálicas. A metodologia consistiu, assim, na 

investigação de infiltrações, manchas, desfragmentações, desprendimentos, trincas, 

rachaduras, oxidações e juntas estruturais. Foram realizados levantamento dos danos 

nos diferentes tipos de interação do fechamento com a estrutura, avaliadas as causas 

e propostas soluções para tratamento e prevenção das manifestações patológicas. 

 

4. PRINCIPAIS PATALOGIAS DE SISTEMAS DE FECHAMENTO DE 

EDIFICAÇÕES ESTRUTURADAS EM AÇO E SEU CONTROLE 

 

Na análise das estruturas, é usual que seja considerada a transmissão dos 

esforços aos elementos portantes, como lajes, vigas, pilares e fundações. No entanto, 

a deformação elástica devida à acomodação da estrutura e ação dinâmica do vento 
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tende a causar distorções nos planos dos fechamentos. Essa situação requer 

cuidados extras na previsão de tratamentos relacionados à significativa 

deformabilidade da estrutura de aço. Taís técnicas dependem dos sistemas de 

fechamento que são utilizados. No caso da alvenaria em tijolo cerâmico, ela pode ser 

construída com ou sem vinculação com a estrutura, ressaltando que, para ambos os 

casos, devem ser previstos tratamentos específicos nas juntas de sua união com a 

estrutura. O não tratamento adequado dessa interface geralmente é a grande causa 

de problemas de infiltrações, causando patologias nesse tipo de fechamento. 

 Segundo Castro (1999), intempéries provocam a deterioração dos 

componentes sujeitos a sua ação, sendo os fechamentos externos os mais afetados. 

No caso, as solicitações mecânicas podem atingir qualquer componente externo ou 

interno, dependendo de sua origem. Sendo assim, a principal ocorrência desses 

fenômenos é o aparecimento de trincas e infiltrações que, mesmo não representando 

nenhum risco estrutural, constituem certo desconforto aos usuários da edificação.  

Nesse caso a determinação das causas das patologias torna-se um avanço 

importante do diagnóstico, que é objeto de procedimento de inspeção, levantamento 

e análise de dados, possibilitando a identificação da natureza, consequências, alcance 

e origens dos fenômenos patológicos (RIBAS, 2006). 

 

4.1 Infiltrações 

 

Um dos maiores problemas nos projetos de fechamentos em estrutura metálica 

consiste em executar fechamentos estanques e ao mesmo tempo resistentes a 

intempéries e aos mecanismos de deformação da estrutura. Os elementos estruturais, 

por possuírem a superfície pouco rugosa e pouco porosa, tornam a ligação da 

interface com a alvenaria um problema que propicia o aparecimento de danos, como 

as infiltrações (CASTRO, 1999). 

 

4.2 Fissuras 

 

 Em geral, os fechamentos apresentam bom comportamento quando 

submetidos a tensões de compressão; entretanto, possuem pouca resistência 

mecânica quando solicitados por esforços de tração ou cisalhamento (ASSUNÇÃO, 

2005). As estruturas portantes são responsáveis por suportar as cargas atuantes em 
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todo o sistema. No entanto, pode ser transmitida uma parcela de cargas aos 

fechamentos que não possuem resistência mecânica ocasionando o aparecimento de 

fissuras.  

 

4.3 Corrosão nas interfaces entre estrutura e sistema de fechamento 

 

Conforme Silva et al. (2015), define-se corrosão como a deterioração de um 

metal ou liga, a partir de sua superfície, pelo meio no qual está inserido. A forma de 

uma estrutura pode influenciar na sua susceptibilidade à corrosão. Assim, as 

estruturas devem ser projetadas de modo que a corrosão não possa se estabelecer 

em um local determinado, ou por onde possa se disseminar. 

Dessa maneira, as formas dos elementos estruturais e os métodos para uni-los 

devem ser tais que a fabricação, a união e qualquer tratamento subsequente não 

promovam a corrosão e as patologias, devendo o projeto ser simples, evitando-se 

assim a complexidade excessiva das peças. Por exemplo, devem-se: evitar cantos, 

arestas vivas, frestas, pontos de acúmulo de umidade e sujidade; promover drenagem 

e ventilação projetando-se superfícies inclinadas; utilizar soldas com bom acabamento 

e contínuas evitando bolsas e reentrâncias; prever furos de drenagem na estrutura 

onde houver enrijecedores; e chapas; e evitar contato direto entre metais com 

potenciais eletroquímicos diferentes (SACCHI, 2016). Os componentes metálicos, 

quando estão revestidos ou enclausurados em outros materiais de construção, não 

estão acessíveis, dificultando o surgimento de manifestações patológicas. Observa-

se que as medidas de proteção à corrosão devem ser contempladas ainda na fase de 

projeto e serem efetivas ao longo de toda vida útil da estrutura. 

 

4.4 Controle das patologias por meio de detalhamento adequado 

 

 O controle das patologias na etapa de projeto pode ser implementado de modo 

muito significativo atuando-se na geometria dos componentes. A forma geométrica 

que propicie o acúmulo de água e de materiais estranhos deve ser evitada. Os 

projetistas devem ter uma visão diversificada para vários problemas recorrentes por 

erros ou falta de detalhamento, proporcionando uma qualidade e vida útil maior à 

edificação (ARAÚJO; PAES; VERÍSSSIMO, 2013). Assim, os responsáveis pelo 
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projeto devem estar atentos aos possíveis efeitos secundários que podem causar 

patologias à edificação. 

O planejamento e gestão nas fases iniciais do projeto podem impactar 

diretamente nos custos de intervenção durante o ciclo de vida da obra. Na Figura 2 

evidencia-se a possibilidade de interferência nos custos de acordo com as fases de 

produção de um empreendimento, podendo-se notar que as fases iniciais de 

concepção apresentam os menores custos, ao passo que, ao longo da vida útil da 

edificação a possibilidade de interferência no custo tende a diminuir (SACKS et al., 

2018). 

 

Figura 2 – Influência nos custos x tempo de vida do empreendimento 

 

Fonte: Sacks et al. (2018). 

Um projeto que privilegie soluções que previnam patologias pode reduzir 

gastos durante a vida útil da edificação. Segundo Pannoni (2015), vários cuidados 

devem ser tomados na elaboração de um projeto, citando-se: 

• A geometria de um componente não deve ser analisada de forma isolada do 

restante da estrutura ou sistema. Ele não existe plenamente isolado do restante 

da edificação, possuindo grande interdependência com outros componentes, 

os quais devem ser considerados; 

• O excesso de complexidade deve ser evitado; deve-se dar preferência à 

simplicidade e à praticidade, de forma a não dificultar ou impedir a manutenção 

da estrutura; 
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• As condições funcionais e ambientais devem ser tomadas o mais 

uniformemente possível. Não criar desnecessariamente condições em que 

possam acontecer grandes tensões residuais, gradientes de temperatura, 

diferenças de fluxo e diferenças de seções; 

• A limpeza dos componentes deve ser facilitada tanto interna quanto 

externamente, na montagem e durante o uso; 

• A influência adversa de um componente não estrutural sobre a estrutura deve 

ser considerada. Gotejamento de líquidos condensados, emissão de gases 

oriundos de combustão, vapores, efeitos químicos ou térmicos podem ser 

agentes causadores de patologias na estrutura; 

• A estrutura, sempre que possível, deve ser disposta de forma que ela não 

possa ser afetada adversamente pelas condições climáticas locais ou por 

agentes poluentes, como gases, líquidos ou sólidos.  

 

4.5 Proteção da estrutura de aço 

 

O sistema de proteção do aço contra a corrosão, realizado conforme 

recomendações de projeto, contribui efetivamente para a durabilidade de toda a 

estrutura. E a pintura é o método de menor custo e mais e apropriado para proteção 

das estruturas e equipamentos de aço contra a corrosão. E a facilidade de sua 

aplicação e de manutenção faz da pintura o método mais viável para proteção dessas 

superfícies. Conforme Krankel (2017) e Pereira (2018), um sistema de pintura ou 

especificação de procedimento de pintura deve iniciar com as etapas: preparação da 

superfície com remoção de óleos, graxas, gorduras e principalmente produtos de 

corrosão (óxidos); e recuperação de superfícies danificadas com eliminação de frestas 

e cantos com possibilidade de acúmulo de umidade e sujidade. 

As pinturas podem ter um desempenho que, em condições favoráveis, chegam 

a uma vida útil de até cinco anos ou mais. Em condições adversas, a mesma pintura 

poderia durar cerca de um ou dois anos. Diante do exposto, a tinta é considerada 

muito eficiente na proteção anticorrosiva, verificando-se que as películas mais 

espessas de esquemas de pintura para o aço exposto à corrosão atmosférica são na 

ordem de ¼ de mm ou 250 micrometros. No entanto, é necessário escolher as tintas 

apropriadas e fazer uma aplicação correta para se garantir a proteção da superfície 

metálica. 
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5. ANÁLISE DA ESTRUTURA 

 

Na edificação em análise, tem-se o não tratamento adequado na interface entre 

a estrutura e a alvenaria, causando pontos onde a umidade ou a incidência de chuvas 

na fachada penetram por capilaridade no fechamento (Figuras 3 (a) e 3 (b)). Nesse 

caso, não houve o uso de acabamento resistente à umidade, nem utilização de 

pingadeiras na parte externa e juntas expansivas, o que possibilitou as infiltrações e 

o aparecimento de manchas que destacam a forma dos tijolos cerâmicos em várias 

partes do fechamento das fachadas, no interior da edificação. 

 

Figura 3 - Fechamento com patologias de infiltrações 

  
(a) (b) 

Fonte: Os autores (2021). 

 

Na Figura 4 mostra-se a região da ligação onde houve uma provável 

transmissão de esforços de tração e/ou cisalhamento. Tais fissuras podem ser 

provenientes da deformação da estrutura devido ao seu carregamento, cisalhamento 

da alvenaria e movimentação higrotérmica, em que a variação de temperatura provoca 

movimentos de dilatação e contração nos materiais de construção da edificação, que 

normalmente estão sujeitos a restrições pelos diversos vínculos da estrutura (RIBAS, 

2016; Figuras 4 (a) e 4 (b)). 
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Figura 4 – Fissuras no encontro da estrutura e alvenaria (a); Fissura próxima à esquadria de porta 
(b) 

  
(a) (b) 

Fonte: Os autores (2021). 

 

As fachadas externas, por sua vez, expostas a agentes das intempéries, 

incluindo umidade, apresentam descascamento de revestimento. Na Figura 5 mostra-

se a formação de bolhas na pintura e desprendimento da pintura e argamassa. Nesse 

ponto, observa-se a falta da aplicação de sistemas que evitem o escoamento de água 

na interface da fachada com a estrutura metálica, acarretando infiltração e, 

consequentemente, as patologias mostradas. É importante salientar que a falta de 

manutenção e abandono causam uma série de danos que muitas vezes poderiam ser 

evitados com medidas de correção preventiva (SANTOS; FIORITI; TSUTSUMOTO, 

2016). Todavia, com o aparecimento de manifestações patológicas a longo prazo, a 

adoção de medidas corretivas, torna-se necessária e deve ser frequente. 

 

Figura 5 - Fachada frontal com manifestações patológicas na alvenaria 

 

Fonte: Os autores (2021). 

                                                    

É notório, nos pontos de interface da estrutura com alvenaria onde se dá a 

fixação apenas por contato, que a ação de agentes externos ou intempéries causa os 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.7, p. 69317-69341 jul. 2021 ISSN: 2525-8761  152 

efeitos patológicos que se alastram não só na alvenaria, mas também nos próprios 

elementos estruturais (Figura 6).  

 

Figura 6 - Corrosão devido a infiltrações na interface da estrutura e alvenaria 

 

Fonte: Os autores (2021). 

                                                        

6. SOLUÇÕES, PREVENÇÃO E CORREÇÃO 

 

Além do cuidado com a alvenaria e sua fixação, bem como os detalhes que 

garantem a estanqueidade do sistema, é importante salientar que a estrutura merece 

atenção quanto a sua proteção. Foram apontados alguns detalhes a serem adotados 

para o tratamento da interface da alvenaria com estrutura, mas tem-se nessa 

edificação um projeto concebido de forma que a estrutura fica exposta às intempéries, 

estando sujeita também à deterioração.  

Com essas considerações e levando-se em conta a abordagem de técnicas, o 

detalhamento minucioso quanto à geometria dos elementos construtivos pode, então, 

influenciar na ocorrência de pontos críticos na edificação. Um desses detalhes pode 

ser visualizado na Figura 7 (a), em que a vinculação da estrutura com o fechamento 

sem a devida proteção do sistema promove a penetração de umidade, ocasionando 

patologias. Medidas adotadas em projetos podem evitar tais problemas (Figuras 7 (b) 

e 7 (c)). 

Observa-se, pelo aspecto construtivo da fachada da edificação em estudo, 

retratado na Figura 7 (d), que o exemplo da Figura 7 (a) mostra a mesma situação em 

toda a fachada. Um tratamento para o problema seria a aplicação de uma pingadeira, 

mostrada nos exemplos das Figuras 7 (b) e 7 (c). 
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Figura 7 – Detalhe construtivo da interface da estrutura (a), (b) e (c); Aspecto construtivo da fachada 

(d) 

 

 

                     (a)           (b)       (c) (d) 
Fonte: Pannoni (2009); Os autores (2021). 

 

Além da possibilidade de infiltração na superfície superior da viga, pode haver 

penetração de umidade na superfície inferior em contato com a alvenaria. O 

tratamento, nesse caso, difere um pouco do anterior, pois, além do detalhe da 

pingadeira, é recomendável criar uma junta flexível com material expansivo, que pode 

ser poliuretano (PU) expandido ou poliestireno expandido (EPS), no contato da 

alvenaria com a viga, no topo. Para sistemas deformáveis, pode-se adotar o 

confinamento lateral aplicando cantoneiras (Figura 8 (a)), devido à necessidade de 

absorção dos efeitos de movimentação da estrutura sem que haja transmissão de 

parcelas significativas de esforços à alvenaria (NASCIMENTO, 2004; BELLEI, 2006). 

A adequada fixação da alvenaria com a estrutura tende a garantir ao mesmo tempo 

estanqueidade e deformabilidade ao sistema. Um erro da fixação pode levar ao 

comprometimento da deformação e à ocorrência de fissuras. Indica-se observar o 

posicionamento a cada fiada, garantindo o alinhamento dos tijolos. Ao assentar o 

tijolo, devem-se posicionar telas metálicas soldadas cuidadosamente sobre a 

argamassa, observando que esta tenha uma espessura em torno de 20 mm a 30 mm, 

adequando o nivelamento e cobrimento da tela antes de assentar a próxima camada 

de tijolos (Figura 8 (b)). 
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Figura 8 – Junta em placa de EPS na interface alvenaria e estrutura (a); Detalhe fixação lateral da 
alvenaria com pilar (b) 

 
 

(a) (b) 
Fonte: Nascimento (2004). 

 

Além do cuidado com a alvenaria e sua fixação, bem como os detalhes que 

garantem a estanqueidade do sistema, é importante salientar que a estrutura merece 

atenção quanto à sua proteção. Foram apontados alguns detalhes a serem adotados 

para tratamento da interface da alvenaria com estrutura, mas sabe-se que 

determinados projetos são concebidos de forma que a estrutura fica exposta às 

intempéries.  

Levando-se em conta a abordagem das técnicas de detalhamento e tratamento 

das superfícies, como forma de corrigir e evitar manifestações patológicas e danos 

nos sistemas de fechamento, principalmente na interface com a estrutura, propõe-se 

a seguir uma lista de reparos necessários para correção das patologias existentes no 

estudo de caso: 

• Instalação de juntas deformáveis na interface entre as vigas de aço e 

alvenarias; 

• Instalação de telas na argamassa da interface entre pilares e alvenarias para 

evitar o aparecimento de fissuras nessa região; 

• Recomposição e repintura do revestimento após a devida fixação do 

fechamento na estrutura garantindo a estanqueidade das interfaces; 

• Tratamento dos pontos críticos da fachada, como instalação de pingadeiras e 

recomposição do revestimento; 

• Instalação de vergas e contravergas nas aberturas das esquadrias para 

combater a transmissão de possíveis esforços ao fechamento; 
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• Limpeza das áreas afetadas pela corrosão, eliminação de frestas e aplicação 

de pintura anticorrosiva em toda a estrutura, observando-se a especificação da 

tinta e espessura da película que devem ser indicadas corretamente; 

• Instalação de estruturas auxiliares ou fechamentos como brises, nas regiões 

que a estrutura interage com as esquadrias do fechamento em vidro e a 

incidência de intempéries pode ser mais agressiva. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo indica que a adoção de técnicas e elementos construtivos 

inadequados, falta de compatibilização em projetos e de manutenção periódica 

resultaram no surgimento de manifestações patológicas, em que o tratamento pode 

ter custo mais elevado do que a adoção de medidas preventivas.  

Os problemas identificados na edificação não chegam a comprometer o seu 

desempenho e são passíveis de recuperação. Sugere-se, no entanto, que seja 

realizado um tratamento das patologias, pois são fenômenos em constante avanço. 

As medidas adotadas devem ser focadas tanto na recuperação da degradação 

existente quanto na prevenção do surgimento de novas patologias.  
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ABSTRACT: In Northern Brazil, many açaí producers have difficulties and are even 
unaware of methods that can be used to treat the waste from their production. There 
are many reports on how this waste is disposed of and several methods are not 
advisable due to poor compliance with Federal Law no. 12,305/2010, which 
established the National Solid Waste Policy. On the other hand, some industrial 
segments or links of large, medium, and  small size are interested in this waste for use 
in different branches of activity; however, there is no computational tool that 
guarantees integration between such segments, which  prevents waste from flowing. 
These processes are linked to reverse logistics and revaluation with waste recycling. 
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In this regard, the main objective of our work is to promote an experiment platform to 
serve as “evolutionary prototyping” that meets the development of software in an agile, 
incremental, iterative approach and synergistically integrates the links of the production 
chain, increasing assertiveness in açaí solid waste management throughout Pará. 
 
KEYWORDS: Reverse Logistics; Prototyping; Agile Methods; Açaí Solid Waste. 
 
RESUMO: No norte do Brasil, muitos produtores de açaí têm dificuldades e até mesmo 
desconhecem métodos que podem ser utilizados para tratar os resíduos de sua 
produção. Há muitos relatórios sobre como esses resíduos são descartados e vários 
métodos não são aconselháveis devido ao fraco cumprimento da Lei Federal nº 
12.305/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por outro 
lado, alguns segmentos ou elos industriais de grande, médio e pequeno porte estão 
interessados nestes resíduos para uso em diferentes ramos de atividade; entretanto, 
não há nenhuma ferramenta computacional que garanta a integração entre tais 
segmentos, o que impede o fluxo de resíduos. Estes processos estão ligados à 
logística reversa e à revalorização com a reciclagem dos resíduos. Neste sentido, o 
principal objetivo de nosso trabalho é promover uma plataforma experimental para 
servir como "protótipo evolutivo" que atenda ao desenvolvimento de software de forma 
ágil, incremental, iterativa e que integre sinergicamente os elos da cadeia produtiva, 
aumentando a assertividade na gestão de resíduos sólidos do açaí em todo o Pará. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Logística Reversa; Prototipagem; Métodos Ágeis; Resíduos 
Sólidos do  Açaí. 
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1. INTRODUCTION 

 

According to reports from the Brazilian Association of Cleaning and Special 

Waste – ABRELPE (2019), of the waste collected, in general, in the Northern region, 

64.7% or 8,456 tons per day are inappropriately destined for controlled dumps and 

landfills. However, açaí stone waste is still dumped in large volumes on public spaces 

by  informal producers, causing damage, as illustrated in Figure 1. This demonstrates 

the absence of selective collection by companies working for the government, since 

the Federal Solid Waste Law states that the parties responsible for collection and 

disposal are the generators themselves, as a result of their commercial activity. Only 

a few producers pay for the transportation of this waste to appropriate locations, which 

otherwise can end  up clandestinely in landfills. 

 
Figure 1. Açaí stone disposal in public space. 

 
Author: Ivan Duarte (DIAS, 2019). 

 

The Municipal Secretariat of Sanitation of Belém – SESAN (DIAS, 2019) 

estimates that a daily waste volume of approximately 350 tons of açaí stone is 

produced in the city of Belém and its districts. Reduced capacity to store them—such 

as in Small Volume Receiving Units (URPV) administered by SESAN—is noticeable, 

as shown in Figure 2, in addition to açaí having great importance for the culture and 

regional economy  (SILVA et al., 2020). 
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Figure 2. Locations of waste disposal at URPV. 

 
Source: Gutierrez et al. (2017). 

 

This large amount of waste generated from açaí pulp production can also serve 

as  input for several industries, such as food, energy generation, pharmaceuticals, and 

others (MELO et al., 2016). And information technology can be useful in creating 

synergy between the agents involved in these processes, without relying on 

intermediaries such as  the government it self (GUTIERREZ et al., 2017). 

This work discusses the process of building a prototype for a computerized 

information system, which focuses on the reuse of solid waste from the açaí stone by 

interested parties in the production and consumption chains, and which serves as a 

support tool for specification requirements that represents what the end users and 

those involved in the project can evaluate and propose during processes of iterative 

development cycles.  In addition, this prototype will be used as an evaluation proposal 

for future assertive contributions. For this purpose, our specific objectives are: 

• to execute a software prototyping process; 

 

• to perform acceptance tests of the prototype in a complete testing process. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

This study is linked to the research project approved in Announcement 43/2016 

from the Amazonia Foundation for the Support of Study and Research (FAPESPA) 

entitled “Structuring Reverse Channels for the Production Chain of Açaí: A Proposal 

Guided by the National Solid Waste Policy”, which is still running with support from the 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.7, p. 69317-69341 jul. 2021 ISSN: 2525-8761  162 

Study and Research Group on Information Systems and Knowledge (GSIC) and the 

Management of Logistic Systems and Productive Systems for Regional Development 

at the State University of Pará (UEPA), with coordinated actions between the courses 

of Production Engineering, Food Technology, and Technology in Systems Analysis 

and Development at UEPA. It contributes to a model of reverse channels and reverse 

logistics focused on waste generated from the production of açaí pulp or wine in the 

capital Belém, in the municipalities of the metropolitan region of Belém, and in 

Castanhal, and also takes into consideration the guidelines imposed by the National 

Solid Waste Policy (NSWP) through Federal Decree no. 7,404/2010, which regulates 

Federal Law no. 12,305/2010 (MELO et al., 2016). According to the Environmental 

Prosecution Department and the Public Prosecutor’s Office of the State of Pará, there 

is no specific legislation for the logistics of açaí waste which promotes the creation and 

strengthening of interests around production chains focused on reuse. For this reason, 

our work intends to be a vector that stimulates and favors the structuring of revaluation 

channels for the reduction of açaí stone waste. 

Sabbagh (2013) explains that the manifesto for agile software development 

defines a structure which “moves” easily, quickly, and “lightly”, in relation to “traditional 

methods.” In this sense, we developed a practical view of the actions, as shown in 

Figure 3. 
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Figure 3. Project activity flow using Scrum. 

Source: The authors. 

 

During the first team meetings, issues dealing with the project’s Roadmaps 

(goals map), product vision, and preliminaries were discussed. Starting with 

unconnected ideas,  the Product Backlog artifact was created with 28 items also known 

as “user stories”, each  one with a degree of complexity and ordered by priority. Next 

came the Sprint Backlog for “grooming” (refinement) and arranging the items in a 

progress chart called Kanban, followed by the definition of preparation up to the 

execution of the work with Sprint Planning. Since the Product Backlog is an emerging 

initial process, in a character of relevance and gradual detailing, it was necessary to 

follow refinement techniques in more  detail, as shown in Figure 4—which demonstrates 

other aggregated techniques such as estimates, story points, planning poker, a project 

manager called Product Owner, a development team (Dev Team), and a Scrum 

Master. 
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Figure 4. Detailing of the refinement process. 

Source: The authors. 

 

Based on meetings for the gathering of suggestions, a graphic interface sketch 

was developed using the Balsamiq tool. In this step, means of interaction were 

demonstrated,  simulating an actual system environment as presented in Figures 5 to 

7. 

 
Figure 5. Wireframe for the project’s home screen. 

Source: The authors. 
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Figure 6. Wireframe for user registration. 

Source: The authors (2017).  

 

Figure 7. Home Page sketch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: The authors (2017). 

 

The Product Backlog with 28 records contains columns: ID for the identifier; a 

summary DESCRIPTION of what the listed activity or story represents, or its 

functionalities; a degree of IMPORTANCE in relation to the customer’s perspective, 

measured on a scale from 10 to 150—the higher the score, the more important the 

story;  P/S INITIAL ESTIMATE (People per Story), focusing on verifying the number of 

points,  or the measure of effort that the team will deploy to execute am activity, along 
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with its complexity, and which will serve as base to calculate how many 

days/hours/people will be needed to deliver the story, a unit that is linked to the ideal 

“person/days ratio” (for example: “in how many days will we present a finished, 

demonstrable, and tested implementation?” If the answer is, “with 3 people in a room 

it will take approximately 4 days,” then the initial estimate is 12 points per story); 

NOTES, with comments on the functionality (optional); and finally ACCEPTED, with 

the mutual decision that an item will be forwarded to delivery. Sprint Planning, as 

shown in Figure 8—containing all the necessary planning for the execution of each 

activity—, was implemented using an electronic spreadsheet. In this element, we can 

highlight the definition of each story, the week it was placed on, who will execute it, its 

beginning and end, the number of days assigned, the status of progress or 

postponement, and acceptance criteria. 

 
Figure 8. Sprint Planning artifact. 

 
Source: The authors (2018). 

 

To assist in the planning and management of delivery and progress control, two 

very important artifacts were used as well, one of which is the Burndown follow-up graph, 

also in an electronic spreadsheet format, as shown in Figure 9. 
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Figure 9. Burndown graphical artifact (Progress). 

Source: The authors (2018). 

 

The other artifact is called a Kanban Board and displays the items that have 

been selected for development. In Figure 10 we can see the phases (Items, To Do, 

Doing, Done)  that each item can go through. 

 
Figure 10. Kanban Board artifact (Monitoring). 

Source: The authors (2018). 

 

Figure 11 shows the proposed life cycle for the process model implemented in 

the prototype. There are clearly two distinct stages to be followed, namely: (1) use of 

the Scrum framework in an iterative and incremental cycle, also known as evolutionary, 

which intends to develop artifacts specifying the goals; and (2) creation of a prototype 

until confirmation of product completion. Within the evolutionary development stage 
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there are connections from one process to the other. Due to its incremental nature, 

only after one process is completed can we move on to the next. In the prototyping 

stage, we also see an incremental sequence; however, a few dependencies are 

associated with some processes, as indicated by dashed lines. 

 
Figure 11. Diagram for the Prototype’s Development Cycle. 

Source: The authors. 

 

Developing the prototype required a preliminary artifact to organize the project 

structure and define important tools for its elaboration. For this purpose, a component 

diagram was established for the project, defining an application architecture, and 

organizing interacting components and flow mapping. For this prototype, the MVC 

architecture standard (Model, View, Controller) was chosen, which basically divides 

the  project into layers and displays the flow between them. For example, a request 

from the view layer passes through an intelligent controller layer and triggers an action 

at the model layer responsible for accessing a data repository in a database. Regarding 

business  layers, the Design Pattern, and the DAO (Data Access Object) standards 

were implemented, to ensure separation and distinction of classes or files for both 

layers, reducing dependencies as much as possible. The prototype was designed to 
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be a hybrid web application (accessed by multiple operating systems, which guarantees 

a wider range of use) adapted to be executed by a “world” of devices. With this in mind, 

the tools used  to develop the prototype were HTML 5, PHP 7, JavaScript, and MariaDB 

10. 

In the prototype, we wrote code using the Google Maps API to geolocate 

addresses that were visited and flagged in a mobile device—which, connected to the 

Internet, flagged the points, and defined the types of flags, as shown in Figure 12. 

These  locations are registered in the database so they can be referenced on the map, 

as shown in Figure 13, with the prototype interface. 

 
Figure 12. Mapping of waste production locations by the field teams. 

 
Source: The authors. 

 
Figure 13. Points referenced in the map after registration on the prototype. 

 
Source: The Authors. 
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The prototype contains 38 files and 4 folders, organized as follows: 

 

1. css (files defining the style of web pages) 

 

2. fonts (files for the fonts used in web pages) 

 

3. img (files for all images of the application) 

 

4. js (files that execute programming on the client side of the navigation) 

 

code files obey the structure [performed_operation or 

inclusion_name]_[module_name]_([layer_name]).php. 

For example: record_negotiation(_contoller).php, where the layer name is in 

parenthes is because it can be omitted. 

 

3. RESULTS 

 

We developed the prototype to use it as an experiment tool with all agents 

involved in the reverse channels of açaí solid waste, rendering an experience as close 

as possible to a final system acceptable for the customers—namely, the links that 

make up the production and consumption chains of açaí waste. 

As a hybrid application, it will be accessible on any device connected to a 

network  and it will preserve its interface standard. The application was developed 

under the client/server principle, therefore it can be made available on closed local 

networks (intranets) or hosted on a server with internet access; in the later, we noticed 

that the application behaves responsively. A screen for changing user registration is 

shown in Figure 14. 
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Figure 14. Screen for changing user data in the prototype executed on mobile devices. 

 
Source: The authors. 

 

 

Teixeira (2014) and Mazza (2012) explain that these resources facilitate 

prototype evaluation, allowing for better user experience in new contexts through 

responsive design, where by screens adapt to several devices. Collection of 

catalogued information by a web server—to check which browser is used, its type and 

operating system—takes place through HTTP headers, which includes User-Agents: 

 
What people do is create huge databases of User-Agents. Each browser is 

tested for all types of important functionalities and is associated with its User- 

Agent. Then, when a request arrives at the server, you take the User-Agent 

and  search this database for browser characteristics (LOPES, 2013, p. 121). 

 

According to Guerra (2012), we need to understand the standards adopted in 

an API (Application Programming Interface), which can be located on a web-based 

platform. In order to solidify understanding and disseminate the use of APIs, 

companies like Google provide full documentation that facilitates implementing map 

resources in a  web project or mobile application. JavaScript APIs give us the power to 

implement different mechanisms for a device or an internet browser, and they can be 

platforms complete with resources in web format (CASSIO, 2014). 

The prototype was developed based on an actual model of the system and the 
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business in question; therefore, it can be used as if it were the final project or very 

close to it, enabling assessment for future improvements. This prototype, like any 

system model, features menu items that trigger the necessary actions to start its 

functionalities. Basically, interaction in this prototype occurs while understanding how 

to operate waste  negotiation and handling process flows. For example, it is possible to 

view on the map the location of waste producers and consumers, and to list open, 

pending, and canceled deals, among others, as shown in figure 15. 

 
Figure 15. Negotiation panel. 

 
Source: The authors. 

 

Deal options available in item “My Business”—which displays business 

interactions and their status—are examples of process flows developed in this 

prototype.  In the process, still within operational flow, each open deal can be confirmed 

by triggering the “Confirm Deal” button event, which further gives us the idea of an 

actual system focused on this activity. In the notifications section, triggering the event 

from the  “Unread” menu item will display the notification panel, as shown in Figure 16, 

with the last notification sent by anyone to the user in question. Then, it is possible to 

confirm having read the notification when triggering the button event “Mark as Read”, 

which redirects the message to the “Read” menu. If a notification has already been 

marked, the  button is disabled. 
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Figure 16. User notifications panel. 

 
Source: The authors. 

 

Along with process flows, we defined business rules as the need arose. For 

example, clicking on a given point on the map will open a deal according to your profile. 

Deals can only be opened with profiles different from that of the user initiating the deal, 

as the business rule is comprised of a user with a “Producer” profile and another user 

with a “Consumer” profile. This is to say that deals between users with the same profile 

are not accepted, as it is not possible to sell or buy waste to or from yourself. 

The negotiation flow consists of opening a deal with a registered user and waiting 

for the user’s feedback, as exemplified by Figure 17. 

 
Figure 17. Starting a deal with “pending” status. 

 
Source: The authors. 
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Trading takes place externally, by exchanging e-mail, or internally, via the 

notifications panel. If the negotiation is successful—meaning that, outside the 

prototype,  there was an agreement between the parties and the amount negotiated 

between them was delivered without any issues of bad conduct or divergent 

information—, then the closure  procedure can be executed by the user who opened 

the deal: he selects menu item “MY DEALS” and chooses “Pending”, after which he 

clicks on the “Confirm Deal” button, as shown in Figure 18. When this stage is 

completed, the prototype will execute the qualification and ranking procedure for that 

occurrence by assigning a score to confirmed  deals, which will appear in the map 

panel under “SCORES AND RANKING”. In the event of a cancellation, the 

corresponding notification will be displayed to the user. 

 
Figure 18. Deal being closed by the user who opened it. 

 
Source: The authors (2018). 

 

A user may be negatively qualified by these scores and rank poorly; other users 

will be able to see if his dealings were good or bad. This process is very important 

because  it provides centralized control over user interaction in the prototype, enabling 

the generation of management reports with information contained in the database—

which is  recommended procedure in the management model regarding operations with 

the tool. 

 

4. CONCLUSIONS 

 

With significant overhead in planning and implementing the prototype, we expect 
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that users can generate business with more experience by using a tool already as close 

as  possible to the final system. Prototyping helps in the discovery of new features and 

supports an interactive and intuitive interface structure. 

In the context of an experimental tool, this prototype used fundamentals of 

Software Engineering combined with a process model based on prototyping. Deliveries 

were established in increments with agile methods and a Scrum framework, mirrored 

in a contract between customer and supplier which determines an iterative approach 

for specification, development, and delivery. 

In this scenario of agile methods and prototyping, the customer can request 

changes according to his needs—even changes in requirements, for quick deliveries 

in subsequent increments with the guarantee of quality and simplicity, keeping people 

involved beyond mere processes. Tests for this prototype are back-to-back, 

undergoing the flow of test data, prototype of a system in parallel with the application 

system, comparison of results, and reporting of differences. In this work, we propose 

the development of an application system based on the prototype with a minimum of 

tests during the application system stage, since the adoption of a prototype minimizes 

usage errors, validates proposed requirements, and enables a much greater range of 

acceptance.  Prototype usage was tested in a meeting with the project stakeholders. 

Through project artifacts used to create the prototype, data mapped by the 

project  teams for registration, alteration, exclusion, negotiation processes, notification, 

qualification, and ranking were deployed in the database. The proposal was presented 

in a meeting with the goal of defining the acceptance of the final product, guaranteeing 

the  fulfillment of the prototype’s objectives within stages that involve documentation, 

implementation, and tests. 

One of this work’s strengths are the technologies involved, all of which fit the 

current market standard and guarantee flexibility and maintenance; versions of 

frameworks and tools (and their continuance over time) are one of the major concerns 

in systems design. This prototype was designed to suffer minimum impact when faced 

with alteration in libraries specific to its functioning, such as the Google Maps API, 

Bootstrap, and HTML 5 components. This enabled the use of web standards with 

screens adapted to various devices, pleasant visual environment, and resources 

required for working with maps. We also chose databases that guarantee portability, 

compatibility, performance, stability, and ease of use, such as Oracle’s MySQL. 

With regard to weaknesses, we can point out the prototype version, which is a 
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web system that works in an internet browser, instead of a mobile application; if it were 

the latter, portability would be increased by hosting in an application store and native 

operation in a smartphone. Another point of weakness is the lack of integration with 

a Google tool titled My Business; this tool integrates information from establishments 

flagged on the map, without the need, for example, to create a database of these 

establishments, or even components to read the data. The last point of weakness is 

the need to send and receive payments in banking transactions through the prototype 

similarly to an e-commerce project. 

Regarding future work, we intend to apply this project, to broaden the prototype’s 

coverage considering varied application scenarios, to integrate with other supporting 

technologies and programming languages. We would also like to experiment with this 

prototype on other types of waste management and handling, such as mango, buriti, 

babaçu, and cupuaçu stones, as well as with electronic and other types of waste that 

represent abundant raw materials—and are always in the cross-eyes for reuse and 

social benefits. 
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CYTOTOXICITY EVALUATION OF INDOMETHACIN-LOADED POLYMERIC 
NANOPARTICLES IN A HUMAN BREAST ADENOCARCINOMA CELL MODEL 
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RESUMO: Novas pesquisas indicam que anti-inflamatórios podem ser aplicados como 
agentes anti-cancerígenos como indometacina para hepatocarcinoma humano, 
canceres de colon e estômago. Como sabe-se, indometacina possui efeitos adversos 
gastrointestinais, cardiovasculares e renais. Uma vez que cancer de mama tem alta 
incidência e não há estudo da indometacina carreada em nanopartículas para esta 
aplicação, este estudo envolve o desenvolvimento de nanocapsulas de poli-epsilon-
caprolactona carregadas com indometacina para a redução de citotoxicidade como 
agente quimioprotetor para cancer de mama. O nanocarreador foi preparado por 
método de deposição interfacial e sua caracterização foi realizada por determinação 
de pH, diâmetro médio e índice de polidispersão por espalhamento dinâmico de luz, 
potencial zeta por mobilidade eletroforética, eficiência de encapsulação por método 
de cromatografia líquida de alta eficiência e seu ensaio de citotoxicidade com linhagem 
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de células queratinócitos (HaCaT) e células de cancer de mama (MCF-7). As 
formulações branca (C-NC) e contendo indometacina (Ind-OH-NC) mostraram leve pH 
ácido, diâmetros em torno de 200 nm e PDI<0,2 com potencial zeta em torno de -20 
mV e eficiência de encapsulação de 99% (1 mg.mL-1), cujo coeficiente de distribuição 
indicou efeito de permeação e retenção (efeito EPR). Ambas formulações não foram 
citotóxicas às células HaCaT, provando serem seguras às células normais e Ind-OH-
NC teve uma permeação concentração e tempo- dependente e teve eficácia em 
reduzir a viabilidade celular da linhagem MCF-7. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Nanocarreador; Câncer de mama e Viabilidade celular. 
 
ABSTRACT: New researches indicates that anti-inflammatories can be applied as anti-
cancer agents as indomethacin for human hepatocarcinoma, colon and stomach 
cancers. As known, indomethacin has gastrointestinal, cardiovascular and renal 
adverse effects. Once breast cancer has a high incidence and there is no study of 
indomethacin carried into nanoparticles for this propose, this study involves the 
development of indomethacin-loaded polyepsilon-caprolactone (PCL) nanocapsules 
for reduction of cytotoxicity as chemoprotective for breast cancer. The nanocarrier was 
prepared by interfacial deposition method and its characterization was performed by 
the determination of pH, z-average diameter and polydispersity index by dynamic light 
scattering; zeta potential by electrophoretic mobility; encapsulation efficacy by high 
performance liquid chromatography method and its cytotoxicity assay with a 
keratinocyte cell line (HaCaT) and breast cancer cells (MCF-7). The blank (C-NC) and 
indomethacin-loaded formulations (Ind-OH-NC) showed a slightly acid pH, sizes 
around 200 nm and PDI<0.2 with zeta potential around -20 mV and encapsulation 
efficacy of 99% (1 mg mL-1), which  distribution coefficient indicated permeation and 
retention effect (EPR-effect). Both formulations were not cytotoxic to HaCaT cells, 
proving to be safe for normal cells and Ind-OH-NC has concentration and time-
dependent permeation and had efficacy in reducing cell viability of MCF-7 lineage. 
 
KEYWORDS: Nanocarrier; Breast cancer; Cellular viability. 
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1. INTRODUCTION 

 

In Brazil, breast cancer has one of the highest incidences, which usual 

therapies promotes cytotoxicity (BRASIL, 2020; ROCHA et al., 2020). The use of non-

steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) as promising anti-cancer agents is 

growing, once the  tumoral microenvironment shows inflammatory responses 

(RAHME et al., 2005; ACKERSTAFF et al., 2007). The NSAIDs act by the non-

selective inhibition of cyclooxygenases enzymes (COX-1, related to homeostasis and 

COX-2, related to the synthesis or prostaglandins, growth factors, cytokines and 

hormones) and that impact in the cancer dissemination (ACKERSTAFF et al., 2007; 

BERNARDI et al., 2009 a; DUPERYRÓN et al., 2013). 

Indomethacin is known by its low solubility and high permeability, besides its 

gastrointestinal, cardiovascular and renal complications which could be avoid if it 

is included in a nanoparticle device (BERNARDI et al., 2009 a; DUPERYRÓN et al., 

2013). Free indomethacin has been studied upon human hepatocarcinoma cells 

(Hep-G2), colon and stomach models and, associated with doxorubicin upon breast 

cancer cell line (MDA-MB-435) showing that the indomethacin can reduce invasion of 

MDA-MB- 435 and modify choline and triglycerides metabolism (ACKERSTAFF et al., 

2007; ARISAWA et al., 2011). In nanocarriers, literature mentioned polymeric micelles 

of dextran-indomethacin containing paclitaxel with sustained release to MCF-7/ADR 

cells (JI et al., 2017), and polyepsilon-caprolactone (PCL) nanoparticles used with 

glioma cell lines lead to antiproliferative effect due to arrest cell cycle progression and, 

applied to glioblastoma in rats (POHLMANN et al., 2008; BERNARDI et al., 2009 a; 

BERNARDI et al., 2009 b). 

As observed, there is no study so far present, with polymeric nanoparticles 

loaded  with indomethacin for human breast cancer treatment and, considering these, 

this study was designed to investigate the antineoplasic potential of polymeric 

nanoparticles loaded with indomethacin for human breast cancer therapy, using as 

model the HaCaT and MCF- 7 cell lines (Figure 1). 
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FIGURE 1. Illustrative model of indomethacin-loaded nanocapsules evaluated upon HaCaT and 

MCF-7 cells. 

 

 
 

2. MATERIAL AND METHODS 

 

Material 

 

PCL (Mw 14,000 g mol-1, Mn 10,000 g mol-1, Sigma Aldrich), polysorbate 80 

(Tween 80®, Alpha Química), capric/caprylic triglyceride (CCT, Embacaps), 

indomethacin (99% purity, Sigma Aldrich), sorbitan monostearate, 3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5- diphenylltetrazolium bromide (MTT, Sigma Aldrich), trypan 

blue (Sigma Aldrich), Dulbecco’s modified eagle medium (DMEM, Sigma Aldrich) and 

Tamoxifen (citrate salt, Sigma Aldrich), penicilin and streptomicin (Merck) and fetal 

bovine serum from Gibco (Thermo Fischer Scientific, Massachusetts, USA). 

 

High performance liquid chromatography method 

 

A liquid chromatography (HPLC) method was adapted (POHLMANN et al., 

2020) and employed a chromatograph Shimadzu LC equipment (Shimadzu 

Corporation,  Japan) with guard column Cartridges C18 (4.0 x 3.0 mm, Phenomenex), 

column C18 (250 mm x 4.6 mm x 5 µm, Phenomenex) and UV-VIS detector at room 

temperature. The mobile phase consisted of acetonitrile: metanol:water at pH 5.45 

1:8:1 (v/v), flow rate was 1.0 mL min-1 and the injection volume was 20 µL. The mother 

solution was prepared in methanol: water 1:1 (v/v) and the curve solutions were diluted 

in the mobile phase in the ranged from 1 to 30 µg mL-1 with detection at 267 nm. 
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Preparation of nanocapsules 

 

Two formulations of nanocapsules suspensions were prepared by interfacial 

deposition, according (BERNARDI et al., 2009 b): drug-unloaded nanocapsules (C-

NC) and indomethacin-loaded nanocapsules (Ind-OH-NC), as demonstrated in Table 

I, evaporated at 40oC (Yamato Rotatory Evaporator with BM510 Water bath and 

RE801 modulus, USA) to a final volume of 10 mL. 

 
TABLE I. Formulation composition. 

 

Materials and quantities C-NC Ind-OH-NC 
PCL (g) 0.1059 0.102 

Sorbitan monoestearate (g) 0.078 0.078 
CCT (oil) (mL) 0.330 0.33 

Indomethacin (g) 0 0.010 
Acetone (mL) 28 28 

Polysorbate 80 (g) 0.08 0.08 
Water (mL) 53 53 

Footnote: PCL: polyepsilon-caprolactone, CCT: capric/caprylic triglyceride. 

 
Physical-chemical characterization of nanocapsules 

 

The pH was determined using a potentiometer (DM-22, Digimed Analytical 

Instrumentation, Brazil), previously calibrated with standard solutions, and the results 

were expressed as mean ± SD of the triplicate. 

For drug extraction, the formulations (500 µL) were dispersed in tetrahydrofuran 

(THF, 1 mL) and acetonitrile (3.5 mL) and stirred in vortex (AP56, Phoenix, Brazil) by 5 

minutes, followed by filtration at 0.45 µm and injected (obtaining the total drug 

concentration). For the concentration of the drug in the continuous phase, a sample of 

each formulation was submitted to ultrafiltration-centrifugation (ultrafiltration units, 

Millipore®, 10 kDa, Irland) for 10 minutes at 5000 rpm (Microcentrifuge NT805, Brazil, 

n=3, obtaining the free drug concentration). Encapsulation efficiency (EE%) was 

calculated by dividing the difference of drug content and drug concentration in the 

continuous phase by the drug content, and multiplying by 100. 

Measurements of z-average diameter (mean hydrodynamic diameter), 

polydispersity index (relative variance, PDI) and diffusion coefficient (Log D) were 

determined by the dynamic light scattering (DLS) in a Malvern Zetasizer instrument 

(NanoZS, ZEN 3600 model, Malvern Instruments, UK, 25oC, backscatter detection at 

173o) and each sample (20 L), without previous treatment, was diluted in 10 mL of 
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ultrapure water and potassium phosphate buffer at pH 7.4 and pH 5.5 (0.45 m, 

Millipore®, dilution of 500 times, n=3). 

The zeta potential was determined by laser Doppler electrophoresis (DLS, 

NanoZS, ZEN 3600 model, Malvern Instruments, UK, 25oC), where each sample (20 

µL) was diluted in 10 mmol L-1 sodium chloride aqueous solution (10 mL), and placed 

in the  folded capillary cell for analysis (n=3). 

 

Cytotoxicity in cell cultures 

 

The solutions and dispersions of each sample (culture medium, indomethacin 

solution at 26.7 µM (IC50 value, data not shown), C-NC and Ind-OH-NC (1 to 100 µM), 

DMSO at 0.25 mM and Taxomifen at 76.9 µM were previously prepared in an Eppendorf 

diluted in the culture medium and transferred directly to the respective wells in a final 

volume of 200 µL. 

The cytotoxicity of the samples was evaluated using keratinocytes HaCaT 

(ATCC® PCS-200-001 TN TM) and MCF-7 (ATCC® HTB-22) cell lines cultured in 

Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) with high glucose level, supplemented 

with 10% fetal bovine serum, 1% penicillin and streptomycin and maintained in an 

atmosphere of 5% CO2/95% air at 37oC, seeded in 96-well plates (2.104 cells per well) 

24h before the application of the materials. 

After 24, 48 and 72h of the treatment’s application, the contents of the wells were 

removed and a MTT solution at 5 mg mL-1 was added and incubated for 3h. Then, the 

formazan crystals formed by tetrazolium cleavage were dissolved with dimethyl 

sulfoxide  (DMSO) and the absorbance was recorded at 570 nm (Anthos 2010 

Instrulab, Software Adapt). The cell viability was calculated using Equation 1: 

Cell viability (%) = (Abssample/Abscontrol)100, were Abssample is the 

absorbance of cells treated with different formulations and Abscontrol is the 

absorbance of control cells (incubated with cell culture medium). The results are 

expressed as mean ± standard deviation (SD) and analyzed by one-way analysis of 

variance (ANOVA) followed by the Tukey test in the Excel program (values  of p<0.05 

were considered significant). 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

HPLC method 

 

The HPLC method was validated according to the International Conference on 

Harmonization (ICH, 2005), showing a linear calibration curve of indomethacin in the 

range of 1 to 30 µg mL-1, with correlation coefficient of 0.999 (y = 48190x-17287; 

retention time = 4.5 minutes, LD = 0.299 µg mL-1 and LQ = 0.997 µg mL-1). The method 

was linear, specific, reproductive and exact (p = 0.011, Fcalc. = 4.55 and Fcrit. = 3.00). 

 

Characterization of nanocapsules 

 

The pH measurements of the nanocapsules formulations, showed a slightly acid 

pH: 4.96 ± 0.11 for C-NC and 4.78 ± 0.10 for Ind-OH-NC. Drug content was of 1 mg 

mL-1 (DC = 1.09 ± 0.12 mg mL-1), encapsulation efficiency of 99.04% and drug loading 

(%DL) of 2.11 ± 0.24. The formulations were evaluated by dynamic light scattering  

and by electrophoretic mobility, as shown in Table II. 

 
TABLE II. Z-average hydrodynamic diameter and polydispersity index (PDI) and Log D of formulations 
diluted in potassium phosphate buffer conditions by dynamic light scatering and, zeta potencial (ζ) by 
eletrophoretic light scattering of nanocapsules formulations, obtained in triplicate (n=3) and expressed 

as mean ± stardard deviation. 
 
 

Formulation 
Z-average diameter 

(nm) 
PDI Log D ζ (mV) 

C-NC 218.33 ± 1.32 0.173 ± 0.01 2.25 ± 0.01 -21.0 ± 0.72 
Ind-OH-NC 197.46 ± 2.05 0.134 ± 0.02 2.49 ± 0.02 -18.7 ± 0.85 

C-NC at pH 7.4 221.96 ± 2.13 0.189 ± 0.02 2.21 ± 0.02 * 

C-NC at pH 5.5 183.30 ± 7.77 0.159 ± 0.01 2.69 ± 0.11 * 

Ind-OH-NC at pH 7.4 186.56 ± 1.33 0.104 ± 0.02 2.63 ± 0.01 * 

Ind-OH-NC at pH 5.5 197.16 ± 2.45 0.119 ± 0.02 2.5 ± 0.03 * 
Footnote: PDI: polydispersity index, Log D: distribution logarithm, ζ: zeta potencial. (Refraction 

index: IRPCL= 1.46 and absorption = 0.010). *Not evaluated. 

 

Ind-OH-NC formulation was also quantified after 49 days of storage at room 

temperature, showing 229.53 ± 0.58 nm, PDI = 0.167 ± 0.01, ζ = -19.3 ± 1.67 mV 

and % EE was 98.92%. 

The physical-chemical characteristics of nanoparticles formulations are in 

accordance with the literature, showing homogeneity of the system (200 nm, PDI<0.2), 
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good physical stability (-20 mV) due to electrostatic repulsion of particles and steric 

effect and good encapsulation efficiency (99.04%) (BERNARDI et al., 2008; 

BERNARDI et al., 2009b; POHLMANN et al., 2020). 

 

Cytotoxicity assay 

 

Firstly, the nanoparticles cytotoxicity was evaluated upon HaCaT and MCF-

7 cells in 24, 48 and 72h after treatments application, according to Figure 2. 

 

FIGURE 2. C-NC (blank nanocapsules) and Ind-OH-NC (nanocapsules loaded with indomethacin) cell 
viability study in HaCaT cells (A, B and C) and in MCF-7 cells (D, E and F) for 24, 48 and 72h, respectively, 

assessed by MTT assay (n=3, triplicate) using the culture medium was as control. Symbol (*) 
represents the statistical differences (p<0.05) between the samples C-NC and Ind-OH-NC (ANOVA 

and Tukey test, HaCaT/24h (A): F = 2.928, Fcrit = 1.882, p = 0.002 and HSD = 0.686; HaCaT/48h (B): 
F = 5.125, Fcrit = 1.882, p = 1.1x10-5 and HSD = 0.651; HaCaT/72h (C): F = 16.343, Fcrit = 2.510, p = 
8.67x10-7 and HSD = 0.460; MCF-7/24h (D): F = 13.133, Fcrit = 1.882, p = 3.5x10-11 and HSD = 0.271; 

MCF-7/48h (E): F = 6.397, Fcrit = 1.882, p = 8x10-7 and HSD = 0.175 and MCF-7/72h (F): F = 22.93, 
Fcrit = 1.882, p = 4x10-15 and HSD = 0.266). The results are expressed by concentration applied in the 

cell culture by well. 

 

It was not possible to obtain results of 72h in HaCaT cells from samples C-NC26,7- 

100 and for Ind-OH-NC5-100. 

Indomethacin has a high diffusion coefficient (Log D), around 3 at pH 5.5, so it 
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has higher distribution to lipophilic membranes as well as high ulcerogenicity to 

stomach  (FILARETOVA, TAKEUCH, 2012). Although, when carried into nanoparticles, 

its toxic  effects are proved to be reduced (OUSHITOMI et al., 2014; RIASAT et al., 

2016). The C-NC formulation increased its Log D when exposed to acidic pH, showing 

that can be probably more easily absorbed in a cancer region due to lipophilic affinity. 

Ind-OH-NC had no great modification in its Log D in different pHs (around 2.5), 

represents a facilitator for the drug diffusion to the tissues. Also, particles with 

diameters around 200 nm are related to have longer circulation time and low clearance 

reflecting the EPR-effect (permeation and retention effect) (LETCHFORD, BURT, 

2007). 

The cytotoxicity assay demonstrated that the treatments evaluation applied to 

HaCaT cells were not cytotoxic, except by C-NC100 (68.7% of cell viability) in 24h of 

exposure. This may have occurred due to the presence of some constituent in the 

formulation, but according the literature, PCL and CCT are non-toxic substances and 

Tween 80® can present some cytotoxicity although its concentration was very low 

(ARECHABALA et al., 1999; FRANCO et al., 2017). No sample showed citotoxicity to 

HaCaT cells in 48h or 72h, even the negative controls, proving that the nanocarrier is 

safe for epithelial normal cells. 

To MCF-7 cells, after 24h, treatments showed reduction in the cell viability when 

exposed to free indomethacin solution (68.1%) and C-NC5-50 (varying from 66-57% of 

cell viability), although the C-NC100 was not cytotoxic. Ind-OH-NC50-100 were cytotoxic 

(61.4 and 35.8%, respectively), DMSO at 0.5%, Tamoxifen at 76.9 µM and H2O2 at 

0.25 mM showed low cytotoxicity (66.5, 69.6% and 72.83%, respectively). At 48h, it 

was demonstrated cytotoxicity from C-NC100 (61.32%), Ind-OH-NC100 (26.28%) and 

H2O2 at 0.25 mM (37.99%). It is interesting to observe that C-NC5-50 that were cytotoxic 

at 24h, but were not at 48h and C-NC100 that was not cytotoxic at 24h, reduced the cell 

viability in 48h of exposure. These behaviors can be explained by protein aggregation 

from the environment, that would reduce the cell viability and with more time of 

exposure, cells found an equilibrium where they could have a recovery in their survival 

(MOORE et al., 1999). After 72h, the treatments C-NC30-100 (68-33%), Ind-OH-NC5-100 

(68-9%), DMSO at 0,5% (60.24%), tamoxifen at 76.9 µM (31.30%) and H2O2 at 0.25 

mM (12.94%) showed cell viability reduction. These results suggest concentration and 

time-dependent permeation and efficacy of the indomethacin-loaded nanoparticles. 
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The fact that C-NC30- 100 showed cytotoxicity to MCF-7 in 72h may have occurred 

by time-dependent permeation. So, it was possible to produce homogeneous 

polymeric nanocapsules containing 1 mg mL-1 of indomethacin which demonstrated to 

be secure for normal keratinocytes cells, while the formulation containing indomethacin 

controlled MCF-7 cells proliferation and survival probably by EPR-effect. The death 

mechanism by which indomethacin act in MCF-7 cells will be studied next. 
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ABSTRACT: The Internet is one of the most important tools in the modern world and 
is widely used as a communication channel. Among the family of protocols used by the 
Internet, the TCP (Transmission Control Protocol) has the function of providing 
reliability, since it has the responsibility of managing the delivery of the information 
segments and, if necessary, resending the lost segments. One of the main 
mechanisms of the TCP is the congestion control, which has the function of adjusting 
the bursts of segments to be sent according to the level of availability of the network. 
Each version of TCP, for instance, Reno, New Reno or Vegas, presents its particular 
approach to congestion control. This work proposes  a new congestion control algorithm 
for the TCP, based on packet loss prediction, using Weighted Moving Average. The 
proposed algorithm has compiled inside the NS2 Simulator source code. Three 
different network scenarios were carried out in order to verify the operation of the 
proposed algorithm and to compare it with the classical versions of TCP in terms of 
packet loss, throughput and latency. The results showed that the use of weighted 
moving average reduced packet loss in all considered scenarios, which improved 
significantly the latency performance in comparison to the classical TCP congestion 
control algorithms. 
 
KEYWORDS: TCP; Congestion Control; Weighted Moving Average. 
 
RESUMO: A Internet é uma das ferramentas mais importantes do mundo moderno e 

é amplamente utilizada como um canal de comunicação. Entre a família de protocolos 

utilizados pela Internet, o TCP (Transmission Control Protocol) tem a função de 

proporcionar confiabilidade, pois tem a responsabilidade de gerenciar a entrega dos 
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segmentos de informação e, se necessário, reenviar os segmentos perdidos. Um dos 

principais mecanismos do TCP é o controle de congestionamento, que tem a função 

de ajustar as rajadas de segmentos a serem enviados de acordo com o nível de 

disponibilidade da rede. Cada versão do TCP, por exemplo, Reno, New Reno ou 

Vegas, apresenta sua abordagem particular ao controle de congestionamento. Este 

trabalho propõe um novo algoritmo de controle de congestionamento para o TCP, 

baseado na previsão de perda de pacotes, usando a Média Móvel Ponderada. O 

algoritmo proposto foi compilado dentro do código fonte do NS2 Simulator. Três 

diferentes cenários de rede foram realizados a fim de verificar o funcionamento do 

algoritmo proposto e compará-lo com as versões clássicas do TCP em termos de 

perda de pacotes, taxa de transferência e latência. Os resultados mostraram que o 

uso da média móvel ponderada reduziu a perda de pacotes em todos os cenários 

considerados, o que melhorou significativamente o desempenho da latência em 

comparação com os algoritmos clássicos de controle de congestionamento do TCP. 

 
PALAVRAS-CHAVE: TCP; Controle de Congestionamento; Média Móvel Ponderada. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Maioria das versões clássicas do protocolo TCP, tais como Tahoe, Reno e 

New Reno, apresentam seus mecanismos de controle de congestionamento baseados 

numa abordagem reativa [1]. A perda de pacote e utilizada como indicação de 

congestionamento e a partir dela o algoritmo inicia as ações para o controle e a 

prevenção de novas perdas. Estas ações normalmente ocasionam a parada da 

transmissão de  segmentos e na sequência um reinicio controlado da transmissão [2]. 

A perda de pacote, contudo, não corresponde a uma boa maneira de se detectar 

congestionamentos, pois além  da parada na transmissão, os pacotes perdidos devem 

ser retransmitidos o que ocasiona num aumento da latência acumulada. Essa latência 

adicional pode impactar negativamente nas aplicações sensíveis a latência, como os 

fluxos de vídeo em tempo real ou jogos online. Portanto, os algoritmos baseados em 

perda, geralmente desperdiçam recursos da rede devido às retransmissões de 

pacotes perdidos [3]. 

Muitas pesquisas têm sido realizadas no desenvolvimento de mecanismos de 

controle de congestionamento baseados em atraso dos pacotes, que geralmente 

utilizam o tempo de viagem dos pacotes (Round Trip Time - RTT) [4], como referência. 

Essas abordagens permitem a transmissão de dados com baixa latência devido a um 

controle de  congestionamento que atua assim que surge algum gargalo na rede, antes 

de ocorrer perdas. A versão TCP Vegas apresenta uma abordagem preditiva, pois 

utiliza o tempo de ciclo de cada segmento como referencia para prever 

congestionamentos e antecipar-se a perda de pacotes. Quando o RTT indica uma 

tendência ao congestionamento, a quantidade de segmentos transmitidos e reduzida 

a fim de evitar a ocorrência da perda [5], [6]. 

Devido à complexidade da internet, e extremamente difícil se determinar as 

rotas dos pacotes com precisão, o tempo de chegada ao destino ou mesmo se 

alcançará o destino. O nível de congestionamento da rede influencia diretamente 

nestas questões. Como o TCP e um protocolo de controle fim a fim, ou seja, não 

interage com os roteadores de rede envolvidos na comunicação, uma boa forma de 

estimar o nível de congestionamento da rede é utilizar o tempo de ciclo dos segmentos 

enviados. Podem-se utilizar amostras de RTT como variáveis de entrada de um 

algoritmo matemático de predição para estimar os valores destas amostras em 

instantes futuros (tendência). De modo que se a tendência indicar aumento no valor 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p.63982-63999 jul. 2021 ISSN: 2525-8761  195 

do RTT futuro, então a indicação de aumento no nível de congestionamento da rede. 

Esta ideia aplicada a Média Móvel Ponderada (MMP), como ferramenta matemática 

preditiva, são as bases do algoritmo proposto. 

Considerando as características dos algoritmos de controle de 

congestionamento das principais versões do protocolo TCP, este artigo propõe um 

novo algoritmo de controle de congestionamento para o protocolo TCP. Este algoritmo 

é baseado em predição de perdas de pacote e utiliza Média Móvel Ponderada para 

prever o limiar da perda e diminuir o número de segmentos na rajada transmitida 

(janela de congestionamento) para evitar que a perda de pacotes ocorra. O algoritmo 

proposto é chamado de TCP Poli em homenagem a instituição na qual a pesquisa foi 

desenvolvida. Com base nas informações pesquisadas, esse e o primeiro trabalho 

que utiliza a média móvel ponderada dos RTT para predição e controle de 

congestionamento no protocolo TCP. 

Este artigo esta organizado da seguinte forma: a seção II apresenta os 

trabalhos relacionados que abordaram pesquisas sobre controle de 

congestionamento do TCP, a seção III mostra os conceitos básicos acerca de controle 

de congestionamento preditivo, os detalhes do algoritmo de controle de 

congestionamento proposto são apresentados na seção IV, na seção V são descritos 

os experimentos e resultados da pesquisa, e por fim na seção VI são apresentadas as 

conclusões. 

 

Trabalhos relacionados 

 

Nesta seção são apresentados alguns trabalhos que comparam o desempenho 

das  principais versões do protocolo TCP ou propuseram alterações ou adaptações no 

mecanismo de controle de congestionamento do protocolo TCP a fim de melhorar seu 

desempenho. 

Chowdhury et al. [5] e Mohammad et al. [7] apresentam um comparativo entre 

os  desempenho do controle de congestionamento das principais versões do protocolo 

TCP. São comparados os resultados de latência, vazão e perda de pacotes em 

diversos cenários de rede para as versões Tahoe, Reno, New Reno, Sack e Vegas. 

Gonçalves et al. [8] apresenta uma proposta de TCP que identifica falhas nos 

enlaces de redes sem fio, preservando a semântica fim a fim, denominada TCP-UEM. 

A ideia     principal     do      algoritmo      é      detectar      falhas      no      enlace      sem 
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fio em redes de acesso, monitorando as taxas de perdas de segmentos no TCP 

remetente. A proposta TCP-UEM compara a taxa atual de perda de segmentos com a 

taxa de perdas  acumuladas durante a transmissão em diversos intervalos de tempo. 

Em cada fatia de tempo, é calculado o número de segmentos transmitidos e o número 

de segmentos perdidos e assim é calculada a confiabilidade do enlace. Os autores 

apresentaram resultados que mostraram que o algoritmo proposto contribui 

positivamente com o desempenho da conexão TCP em termos de retransmissões 

desnecessárias e perdas de segmentos em momentos de falha. 

Shi et al. [9] introduz uma nova proposta para controle de congestionamento, 

para redes com trafego P2P, baseado em Token chamado Stable Token-Limited 

Congestion Control (STLCC). Neste novo método, os roteadores de borda e de núcleo 

escrevem a medida de qualidade de serviço necessária, no campo opções dos 

datagramas (Token) por meio de um número digital. Estas informações são lidas pelos 

roteadores do caminho e interpretadas permitindo que o roteador de borda, o qual 

determinará o trafego gerado na  fonte em função do número de Tokens. Este processo 

é realizado a fim de reduzir o congestionamento no caminho e é conhecido por 

controle de congestionamento limitado por Token. Os autores mostram que o 

algoritmo pode atribuir largura de banda para usuários finais, de maneira justa, em 

outros domínios e limitar a velocidade dos tokens de  saída na fronteira entre domínios, 

de acordo com o contrato. É demonstrada que a complexidade do STLCC é 0(1), o 

que o permite suportar enlaces de fibra óptica de altas velocidades sem bloqueios. 

 

3. CONTROLE DE CONGESTIONAMENTO PREDITIVO POR MÉDIA MÓVEL 

PONDERADA 

 

O controle de congestionamento preditivo proposto utiliza a média móvel 

ponderada dos tempos de ciclo dos segmentos transmitidos (RTT) para realizar a 

predição  de congestionamentos. Essa predição estimada serve como referência para 

o ajuste da janela de congestionamento (Congestion Window - CWND) a fim de 

prevenir a perda de pacotes. Considerando a indicação preditiva da MMP de um 

conjunto de amostras de RTT, o ajuste da janela de congestionamento é realizado em 

resposta ao nível de  congestionamento previsto. Se a estimativa indicar o aumento 

no tempo de ciclo dos segmentos futuros, significa previsão de rede mais 

congestionada, sendo necessária a redução da CWND (diminuir a taxa de 
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transmissão de segmentos). Do contrario, a previsão é de rede mais disponível, 

podendo-se aumentar a CWND. No entanto, o desafio  e encontrar o limiar de equilíbrio 

para o ajuste da janela de congestionamento, de modo que a redução não seja 

demasiada a ponto de prejudicar a vazão das informações transmitidas, nem que o 

aumento seja elevado a ponto de ocasionar perda de pacotes. 

O controle preditivo permite que o valor inicial de CWND seja maior que o valor 

definido para os mecanismos baseados em controle reativo, pois no controle preditivo, 

geralmente, o crescimento inicial da janela de congestionamento não é exponencial 

(o algoritmo Slow Start não é utilizado). 

Geralmente os algoritmos que fazem um controle preditivo, baseado no atraso 

do tempo de ciclo dos pacotes, apresentam melhor desempenho em relação aos 

algoritmos reativos, principalmente em termos de: perda de pacotes e latência média. 

 

O Algoritmo tcp poli 

 

O algoritmo propõe a utilização níveis de atuação na janela de 

congestionamento, em função do nível de congestionamento previsto com o objetivo 

de controlar a taxa de transmissão dos segmentos e prevenir a perda de pacotes. 

Para facilitar o entendimento do algoritmo de controle de congestionamento 

proposto, pode-se dividi-lo em 3 fases: 1) premissas, que são definições iniciais 

necessárias para o funcionamento do algoritmo; 2) predição, que corresponde ao 

mecanismo preditivo baseado na MMP; e 3) decisão, sendo o mecanismo que ajusta 

o valor da janela de congestionamento, de forma gradual, com base na predição 

realizada. O pseudocódigo do algoritmo TCP Poli é mostrado no Alg. 1. Inicialmente, 

são definidos os valores iniciais para a janela de congestionamento (CWND) e para 

o limiar  (Thereshold), conforme mostrado nas linhas 1 e 2. Então, o algoritmo entra 

num laço que  dura enquanto a simulação estiver ativa, ou seja, enquanto os 

pacotes estão sendo  enviados entre os pares origem-destino (linhas 4 a 11). Neste 

laco, as funções 𝑀𝑀𝑃(𝑟𝑡𝑡0, 𝐴, 𝑊) (linha 8) e 𝐷𝐸𝐶𝐼𝑆Ã𝑂(𝑃) (linha 9) são executadas. 

A primeira realiza a predição por meio da média móvel ponderada, conforme mostrado 

na subseção IV-B, enquanto a segunda decide sobre ajuste da janela de 

congestionamento com base na predição realizada, conforme detalhado na subseção 

IV-C. Por fim a janela de congestionamento recebe o valor definido na função de 

decisão (linha 10), ou seja, recebe um valor que se ajusta melhor ao nível de 
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congestionamento atual, evitando a perda e melhorando o desempenho da conexão. 

 

 
A. Premissas 

 

Como há uma previsão do nível de congestionamento por meio da MMP, a fase 

de incremento exponencial da janela de congestionamento, executada pelo algoritmo 

Slow Start [12], [13], não e utilizada. Esse tipo de crescimento da CWND pode causar 

alterações bruscas nos valores dos RTT dos segmentos enviados, o que pode 

prejudicar a predição e ocasionar a perda de pacote. O crescimento linear proposto 

pelo algoritmo Congestion Avoidance [13] é mais adequado para o TCP-Poli, pois o 

crescimento mais brando permite o algoritmo perceber a tendência de 

congestionamento e reagir antes de ocorrer perdas. Por isso, o limiar inicial 

(Threshold) é definido com o mesmo valor  da janela de congestionamento inicial 

(linha 2 do Alg.1), ativando assim o algoritmo Congestion Avoidance no início da 

transmissão de segmentos. 

Existem diversas discussões na comunidade científica sobre a possibilidade 

ajustar valor da janela de congestionamento inicial para valores superiores a 4 

segmentos a fim de melhorar o desempenho das transmissões [10]. Allman et al. [11] 

definiram diversos parâmetros do controle de congestionamento do protocolo TCP, o 

valor máximo inicial de CWND é definido como 4 MSS (Maximum Segment Size). 

Entretanto a maioria das versões atuais utilizam valores inferiores. O valor inicial da 

CWND do algoritmo proposto é 8 MSS (linha 1 do Alg.1), pois como que não ocorre 

um crescimento exponencial, pode-se iniciar a transmissão de um maior número de 

segmentos que nas versões clássicas do TCP. 
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B. Predição 

 

A função 𝑀𝑀𝑃(𝑟𝑡𝑡0, 𝐴, 𝑊) é utilizada para realizar a predição dos valores dos 

RTT e encontrar uma tendência. Essa função está descrita no Alg.2, ela recebe como 

argumentos a amostra do RTT mais recente (𝑟𝑡𝑡0), a quantidade de amostra 

consideradas no cálculo da MMP (A) e o peso para a amostra mais recente (W). Ela 

retorna a variável MMP que corresponde à média móvel ponderada das 5 últimas 

amostras de RTT, conforme mostrada na Eq.1. 

 
𝑛=1 

 

O calculo da média móvel ponderada dos RTT considera que os RTTs mais 

recentes trazem informações mais atualizadas do estado de congestionamento da 

rede, por isso, pesos maiores lhes são atribuídos. A série de dados dinâmica para 

a base de calculo da MMP considera as 5 últimas amostras de RTTs dos segmentos 

transmitidos (linha 2).   Os pesos (w) são aplicados nas amostras em progressão 

aritmética com o peso maior para à amostra 𝑟𝑡𝑡0 (linha 10). 

 
 

 

𝑀𝑀𝑃 = 
5 
𝑛=1 

∑5 
𝑟𝑡𝑡𝑛𝑤𝑛 

𝑤𝑛 (1) 
∑ 
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Na primeira amostra de RTT recebida, 𝑀𝑀𝑃𝑖 corresponde ao valor da própria 

amostra (𝑟𝑡𝑡0) e 𝑀𝑀𝑃𝑖−1 ainda não foi calculada. Por isso o algoritmo define o valor 

inicial de 𝑀𝑀𝑃𝑖−1 com o valor de 𝑟𝑡𝑡0 (linhas 4 a 6), ou seja, inicialmente 𝑀𝑀𝑃𝑖 (= 

𝑀𝑀𝑃𝑖−1 = 𝑟𝑡𝑡0). Assim, a primeira relação entre as médias tem valor unitário. 

A cada nova amostra de RTT recebida, a quinta mais antiga é descartada, a 

MMP e recalculada e seu valor e atualizado (linhas 9 a 14). A fim de estimar uma 

tendência  do valor das amostras de RTT, relaciona-se a MMP atual com a MMP da 

iteração anterior (linha 16). Esse valor é armazenado na variável P, conforme 

mostrada na linha 8 do Alg.1. Essa variável pode ser analisada da seguinte forma: 1) 

P = 1 sinaliza uma tendência de valores constantes para as amostras de RTT, ou seja, 

nível de congestionamento constante previsto; 2) P > 1 sinaliza uma tendência de 

aumento no nível de congestionamento e 3) P < 1 mostra uma previsão de redução 

no nível de congestionamento. 

 

C. Decisão 

 

Diferentemente dos algoritmos reativos que, ao detectar uma perda, reduzem 

drasticamente 𝐶𝑊𝑁𝐷 para 1 segmento e recomeçam a transmissão, o TCP Poli utiliza 

níveis graduais de redução de 𝐶𝑊𝑁𝐷. Considerando estudos de análise de 

desempenho em redes de computadores, 30% é um valor chave, pois para quaisquer 

alterações dos parâmetros indicadores de qualidade (Qos) acima deste valor, as 

consequências em termos de degradação da comunicação são bastante relevantes. 

Por outro lado, se os ajustes corretivos forem feitos dentro da margem de 30% de 

variação dos parâmetros indicadores de Qos, a degradação na comunicação e 

minimizada [14], [15]. Por isso, foram definidos 3 níveis de intensidade de 

congestionamento previsto para a rede: baixo, para previsão de aumento em até 

15%; moderado, para aumento previsto entre 15 e 30% e alto para previsão de 

aumento maior que 30%. 
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O Alg. 3 descreve a função 𝐷𝐸𝐶𝐼𝑆Ã𝑂(𝑃). Caso a variável de predição (P) 

indique um nível baixo de congestionamento é conveniente reduzir a 𝐶𝑊𝑁𝐷 de forma 

branda, o algoritmo a reduz em 20% (linha 3). Em contrapartida, se P indicar um nível 

de congestionamento moderado, é interessante se reduzir a janela de 

congestionamento de forma mediana, o algoritmo reduz 𝐶𝑊𝑁𝐷 em 50% (linha 5). Por 

fim, caso P indique nível alto de congestionamento o algoritmo reduz fortemente a 

𝐶𝑊𝑁𝐷 para o valor de 1 segmento (linha 7). Como a 𝐶𝑊𝑁𝐷 só admite números 

inteiros de segmentos, o algoritmo atribui a o valor inteiro imediatamente superior ao 

valor calculado e armazenado na variável D (linha 9). 

 

5. SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

 

O simulador NS2 [16], [17], largamente utilizado e reconhecido pela 

comunidade  científica, foi utilizado para as simulações. O algoritmo proposto foi 

escrito linguagem C++ para possibilitar sua compilação como parte do código fonte 

do simulador NS2. As  simulações foram implementadas utilizando a linguagem OTCL 

[18]. 

Os sinais transmitidos pela camada física propagam-se numa velocidade 

muito próxima a da luz (c) e pode-se estimar a distancia d entre os roteadores com base 

no atraso  de propagação (a), por meio da expressão 𝑑 = 𝑐 × 𝑎 [19]. Assim, atraso de 

propagação foi ajustado para simular diferentes distancias (d) entre os roteadores. 

Com o intuito de observar o desempenho do algoritmo, três cenários de rede 

foram criados. Os parâmetros utilizados nas simulações para cada cenário de rede 

são mostrados na tabela I. 
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Table I - Parâmetros utilizados nas simulações 

Parâmetro Aplicação Cenl Cen2 Cen3 

Largura de Banda link host-router 1 1 1 

Largura de Banda link router- 0,7 1,4 8,4 

Atraso Propagação (ms) host-router 1 1 1 

Atraso Propagação (ms) link router- 1/50 1/50 1/50 

Tamanho segmento hosts e routers 1460 1460 1460 

Tipo de Aplicação hosts FTP FTP FTP 

Tempo simulação (s) All 60 60 60 

 

Nas Fig. 1, 2 e 3, os Hosts simbolizam os pontos terminais de conexão. Na 

pratica são os dispositivos transmissores e receptores de pacotes. Os Routers 

representam os roteadores que processam as filas de pacotes. Baseando-se em 

arquiteturas de rede de acesso, considera-se que as distancias entre os Hosts e os 

Routers sejam equivalentes a redes locais (Local Area Network - LAN). Em 

contrapartida a distância entre Routers geralmente são maiores e pode ter 

abrangência de uma rede metropolitana (Metropolitan Area Network - MAN) ou uma 

rede de longa distancia (Wide Area Network - WAN). Por isso nos cenários a seguir a 

variação de distancia é aplicada entre os Routers. Um atraso de propagação de 1ms 

foi utilizado para simular uma rede MAN, pois resulta numa distancia deste nível de 

abrangência e um atraso de 50ms foi definido para simular redes WAN. 

Nos cenários utilizados nas simulações, o valor de largura de banda disponível 

do  enlace entre os Routers foi definido com um valor 30% menor que o somatório das 

bandas  disponíveis entre os enlaces que interligam os Hosts aos Routers. Isto simula 

uma situação  gargalo na rede. Assim e possível simular um congestionamento na rede 

e visualizar o comportamento dos algoritmos em análise, nesta condição. Por isso, é 

possível observar nas figuras a existência de uma fila de segmentos formada no 

Router 1 (pequenas barras  dispostas na vertical). 

A aplicação utilizada para a conexão é do tipo transferência de arquivos (File 

Transfer Protocol - FTP). Logo, uma transferência de arquivo é simulada entre os 

Hosts.  A fim de analisar o nível de compartilhamento justo dos recursos da rede entre 

os as conexões ativas, em especial a largura de banda disponível, este trabalho utiliza 

o índice de Fairness (Jain’s Fairness Index - J) [20], [21], [22]. O cálculo desse 

indicador  é dado por 
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onde 𝑥𝑖 corresponde à vazão da i-ésima conexão. 

As faixas de valores para J são de 
1

𝑛
 (pior caso) a 1 (melhor caso). No contexto 

deste trabalho, 𝐽(𝑥1, 𝑥2) = 1 corresponde uma distribuição de largura de banda mais 

igualitária possível entre as conexões. 

O cenário 1 simula o comportamento dos algoritmos numa conexão 

individual. Assim, um transmissor envia pacotes a um receptor, através dos 

roteadores de forma livre de concorrência de pacotes provenientes de outras 

conexões, conforme topologia mostrada na Fig. 1. 

 

Fig. 1. Cenário 1: transmissão de segmentos ponto a ponto (Host0-Host1) sem concorrência. 

 

Os resultados mostraram que, para uma rede MAN, o TCP Poli não apresentou 

perdas de pacotes, conforme mostrado na Tab. II. Em termos de vazão media [23], o 

desempenho o obtido pelo TCP Poli foi ligeiramente melhor que o TCP Vegas. Seu 

resultado de latência média apresentou um valor pouco mais baixo em relação às 

demais  versões analisadas. Na prática, este fato leva a um menor tempo de espera 

do usuário da rede por uma resposta de sua aplicação. 

 

TABLE II RESULTADOS PARA O CENÁRIO 1 – MAN 

Indicador Taho NewReno Vegas Poli 

Vazão Media 675,3 695,42 698,93 699,68 

Latência Media 147,9 154,37 79,26 78,67 

Pacotes enviados 3434 3448 3559 3574 

Pacotes Perdidos 84 89 0 0 

Percentual Perda (%) 2,64 2,58 0,0 0,0 

 

TABLE III RESULTADOS PARA O CENÁRIO 1 - WAN 

Indicador Taho NewReno Vegas Poli 

Vazão Media 622,7 663,07 692,79 697,46 

Latência Media 181,0 176,46 113,82 110,53 

Pacotes enviados 3083 3290 3530 3560 

Pacotes Perdidos 38 24 0 0 

Percentual Perda (%) 1,23 0,72 0,0 0,0 

 

A Tab. III mostra que o aumento da distância interferiu pouco no desempenho 

do  TCP Poli em relação ao resultado mostrado na Tab. II. 
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B.Cenário 2 

 

O objetivo do cenário 2 é simular o desempenho dos algoritmos em pares, ou 

seja, duas versões diferentes concorrendo aos mesmos recursos de rede para 

transmitir seus pacotes. Assim, dois transmissores, de versões diferentes do protocolo 

TCP, transmitem  pacotes pelos mesmos roteadores, de modo que há concorrência de 

pacotes provenientes  das duas conexões, conforme topologia mostrada na Fig. 2. 

Na Simulação Poli X Tahoe Numa Rede Man, Os Resultados mostraram que o 

TCP Poli obteve menor perda de pacotes o TCP Tahoe o que refletiu numa latência 

media  melhor que seu concorrente. Entretanto, o resultado de vazão média do TCP 

Poli se mostrou inferior, conforme mostrado na Tab. IV. 

Fig. 2. Cenário 2: transmissão de segmentos ponto a ponto com concorrência. A conexão Host0-Host2 utiliza o 

TCP Poli, enquanto a conexão Host1-Host3 utiliza as versões clássicas do TCP consideradas neste trabalho. 

 
 

TABLE IV RESULTADOS PARA POLI X TAHOE - MAN 

Indicador Poli Taho Melh 

Vazão Média 585,6 813,1 Tahoe 

Latência Media 89,27 101,9 Poli 

Pacotes enviados 2919 4097 Tahoe 

Pacotes Perdidos 18 71 Poli 

Percentual Perda (%) 0,61 1,73 Poli 

 
 

Considerando que a largura de banda disponível entre os roteadores é de 1,4 

Mbps, o TCP Poli utilizou 41,86% desta capacidade, enquanto que o TCP Tahoe 

58,13%. Isto indica um nível de injustiça entre as versões, conforme mostrado pelo 

índice de Fairness  deste experimento. 

 

(585,62 + 813,15)2 
𝐽(Poli, Tahoe) = 

2 × (585,622 + 813,152) 
= 0,9742 
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A Tab. V mostra os resultados obtidos na simulação Poli x New Reno para 

uma rede do tipo MAN. Os resultados mostram que o TCP Poli obteve melhores 

desempenhos em termos de perda percentual de pacotes e latência média em relação 

ao TCP New Reno,  semelhantemente ao que ocorreu em relação ao TCP Tahoe. Isto 

se deu, provavelmente,  devido ao fato de que tanto o TCP Tahoe quanto o TCP New 

Reno utilizarem mecanismos  reativos semelhantes. 

TABLE V RESULTADOS PARA POLI X NEW RENO - MAN 

Indicador Poli 
New 
Reno 

Melhor 

Vazão Media 467,8 923,98 New Reno 

Latência Media 91,10 99,37 Poli 
Pacotes enviados 2349 4632 New Reno 

Pacotes Perdidos 23 47 Poli 

Percentual Perda 
(%) 

0,97 1,01 Poli 

 

O TCP New Reno utilizou 66,38% da banda disponível, se mostrando um 

pouco  mais injusto que o Tahoe quando concorrendo com o TCP Poli neste cenário. 

 

(467,89 + 923,98)2 
𝐽(Poli, New Reno) = 

2 × (467,892 + 923,982) 
= 0,9030 

 
Observando-se o índice de Fairness deste experimento, percebe-se uma 

desigualdade ainda maior que no experimento Poli x Tahoe. Isso pode ser verificado, 

pois 𝐽(𝑃𝑜𝑙𝑖,𝑁𝑒𝑤 𝑅𝑒𝑛𝑜) = 0,9030 , menor que 𝐽(𝑃𝑜𝑙𝑖,𝑇𝑎ℎ𝑜𝑒) = 0,9742. 

A Tab. VI mostra que a simulação Poli x Vegas resultou num maior equilíbrio 

entre os valores de perda de pacotes e latência media, devido à natureza preditiva das 

duas  versões. O mecanismo do TCP Poli obteve um desempenho de vazão melhor, 

com um maior número de pacotes enviados. 

 

TABLE VI RESULTADOS POLI X VEGAS – MAN 

Indicador Poli Vegas Melhor 

Vazao Média 825,71 573,46 Poli 

Latência Media 78,25 77,56 Vegas 

Pacotes enviados 4093 2920 Poli 

Pacotes Perdidos 1 1 - 

Percentual Perda (%) 0,02 0,03 Poli 
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Apesar dos dois algoritmos apresentarem um mesmo número de perda de 

pacotes, o TCP Vegas apresentou valor de latência media ligeiramente melhor. 

Observando as vazões apresentadas na Tab. VI, percebe-se que o TCP Poli se 

mostrou um pouco mais injusto, pois utilizou 59,01% da largura de banda disponível. 

 

(825,71 + 576,46)2 
𝐽(Poli, Vegas) = 

2 × (825,71 2 + 576,462) 
= 0,9685 

 
C. Cenário 3 

 

O cenário 3 apresenta a simulação do comportamento dos algoritmos numa 

conexão de concorrência mais acentuada que no cenário 2, simulando redes de maior 

tráfego de dados. Doze transmissores enviam pacotes a doze receptores 

compartilhando um mesmo enlace com gargalo entre os roteadores, conforme 

topologia mostrada na Fig. 3. 

 
Fig. 3. Cenário 3: transmissão de segmentos entre Host0-Host1 (nó 0 e nó 14) com tráfego de fundo 

gerado por uma distribuição uniforme das versões clássicas do protocolo TCP consideradas neste 

trabalho. 

 
 

A conexão Host0-Host1 (nó 0 e nó 14) representa o fluxo de dados da versão 

do protocolo TCP em análise. As demais conexões compõem o trafego de fundo 

(Background Traffic), formado por uma distribuição uniforme das versões abordadas 

neste artigo (Tahoe, New Reno e Vegas). 
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TABLE VII RESULTADOS PARA CENÁRIO 3 – MAN 

Indicador Taho NewRe Vega Poli 

Vazao Media 794,2 859,43 784,9 742,6 

Latencia Media 51,63 50,94 42,72 46,28 

Pacotes 
enviados 

4161 4494 4171 3832 

Pacotes 
Perdidos 

226 234 175 154 

Percentual 
Perda (%) 

5,43 5,2 4,19 4,01 

 

A Tab. 7 apresenta os resultados obtidos por cada versão do TCP para no 

cenário  3 considerando uma rede Metropolitana. É possível observar que o TCP Poli 

alcançou o  seu principal objetivo quando apresentou a menor perda percentual de 

pacotes entre os algoritmos considerados para o cenário 3 numa rede MAN. 

Entretanto, ele apresentou valores de vazão média inferiores aos valores de seus 

concorrentes. 

 
 

Indicador Taho NewReno Vega Poli 
Vazão Media 651,5 702,43 745,4 462,0 

Latência Media 92,81 95,92 89,98 87,01 

Pacotes enviados 3308 3582 3866 2325 

Pacotes Perdidos 77 91 70 34 

Percentual Perda 2,32 2,54 1,81 1,46 

 

Os resultados obtidos, para uma rede WAN, mostram uma queda nos valores 

de vazão de todos os algoritmos. O TCP poli permaneceu apresentando melhores 

valores de perda percentual e latência em relação às outras versejes analisadas, 

conforme mostrado na Tab. VIII. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho apresenta um novo algoritmo de controle de congestionamento, 

para  o protocolo TCP, capaz de ajustar a janela de congestionamento preventivamente 

e evitar perdas de pacotes. A técnica apresentada neste artigo mostra que é possível 

melhorar o desempenho do protocolo TCP utilizando ferramentas matemáticas de 

predição ainda não  utilizadas nas versões clássicas do protocolo. Uma vez que o TCP 

Vegas é a versão, baseada em predição de perdas de pacotes, mais abordada na 

literatura, o TCP Poli se mostra um algoritmo alternativo, também preditivo e com 
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desempenho similar, em alguns casos, melhor que o TCP Vegas. 

Os resultados mostraram que o desempenho do TCP Poli, em relação a si 

mesmo,  foi melhor nas redes metropolitanas que nas redes de longa distância. 

Podemos concluir que o algoritmo proposto alcançou seu principal objetivo, 

pois  apresentou valores percentuais de perda de pacotes menores que as outras 

versões analisadas na maioria dos cenários do arranjo experimental. Quando não 

conseguiu este feito, ficou empatado neste quesito com seu melhor concorrente direto. 

Isso permite constatar que a Média Móvel Ponderada e os conceitos de controle 

dinâmico de processos são opções viáveis para realizar o trabalho de predição e 

atuação dentro do mecanismo de controle de congestionamento. 

O algoritmo proposto neste trabalho apresenta a possibilidade de ser 

aperfeiçoado  em trabalhos futuros, podendo resultar em uma nova versão do 

protocolo TCP capaz de trabalhar nas redes reais, como a internet. Uma das 

possibilidades prevista pelos autores é o aperfeiçoamento do mecanismo de 

crescimento da janela de congestionamento do algoritmo quando a previsão indicar 

rede ociosa, o que pode resultar em melhor desempenho em termo de vazão média. 
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RESUMO: A divulgação dos conhecimentos contidos no documento de patente parte 
da perspectiva  de que o conhecimento das novas tecnologias sirva de base para 
novas soluções, favorecendo o ciclo virtuoso de desenvolvimento tecnológico e 
inovação. Partindo do pressuposto que as Instituições e Ciência e Tecnologia 
(ICTs) se caracterizam por ambientes majoritariamente acadêmicos, verifica-se 
que a cultura nestes locais tradicionalmente aponta para a utilização de fonte 
clássicas de informação, como artigos  científicos e livros. Isto posto, o objetivo que 
norteou esse estudo foi desenvolver um método para difundir conhecimentos acerca 
da relevância da utilização da informação tecnológica das patentes. Para tanto, 
procedeu-se uma revisão do estudo produzido por Baltazar et al. (2017) verificando o 
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nível de utilização de informação tecnológica oriunda de documentos de patente. Em 
seguida, procedeu-se uma análise SWOT para a elaboração de um novo método de 
capacitação de pesquisadores de ICTs em propriedade intelectual, patentes e 
prospecção tecnológica por meio de patentes. Por fim, realizou-se  a elaboração de 
um novo método de capacitação para análise de patentes e prospecção tecnológica 
a partir de patentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Propriedade intelectual; Patentes; Informação tecnológica; 
prospecção tecnológica; Capacitação. 
 
ABSTRACT: The dissemination of knowledge contained in the patent document is 
based on the perspective that the knowledge of new technologies serves as a basis 
for new solutions, favoring the virtuous cycle of technological development and 
innovation. Assuming that the Institutions of Science and Technology (ISTs) are 
characterized by mostly academic environments, it appears that the culture in these 
places traditionally points to the use of classical sources of information, such as 
scientific articles and books. Therefore, the objective of this study was to develop a 
method to disseminate knowledge about the relevance of using technological 
information from patents. To this end, a review of the study produced by Baltazar et al. 
(2017) was carried out, verifying the level of use of technological information from 
patent documents. Then, a SWOT analysis was carried out to develop a new method 
to train ICT researchers in intellectual property, patents, and technological prospection 
through patents. Finally, a new training method was developed for patent analysis and 
technological prospection through patents. 
 
KEYWORDS: Intellectual property; Patentes; Technological information; 
Technological prospection; Training. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As patentes, como parte do sistema da propriedade intelectual são atributos de 

direito de propriedade aos criadores de invenções (produtos e/ou processos) ou 

modelos de utilidade (produtos/objetos de uso prático), originais obtidos em 

decorrência de  atividade intelectual, ou seja, frutos da mente humana, que atendam 

os requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) 

e que não se encontrem nas vedações legais. (BALTAZAR, 2018). 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) define “Patente” como um 

título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, 

outorgado pelo Estado aos inventores ou detentores de direitos sobre a criação. Na 

posse deste título,  o inventor ou o detentor da patente tem a prerrogativa de impedir 

terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou 

importar produto objeto de sua patente e/ou processo ou produto obtido diretamente 

por processo por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar 

detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. (INPI, 

2019). 

Como bem aponta esta definição do INPI, a contrapartida exigida dos 

inventores e/ou titulares é a disponibilização pública de descrição técnica detalhada do 

invento, de maneira suficiente para possibilitar sua realização por um técnico no 

assunto, não  necessariamente um especialista e indicar, quando for o caso, a melhor 

forma de execução  (BRASIL, 1996, adaptado). Barbosa (2002) afirma que “o propósito 

da patente é incentivar a produção de novas tecnologias, através da garantia jurídica 

da exclusividade  de seu uso”. 

A divulgação dos conhecimentos contidos no documento de patente parte da 

perspectiva de que o conhecimento das novas tecnologias sirva de base para novas 

soluções, favorecendo o ciclo virtuoso de desenvolvimento tecnológico e inovação. 

Neste caso, as patentes são, portanto, um fator de difusão de informação. Elas 

aumentam o retorno social da inovação, a partir da perspectiva da difusão do 

conhecimento tecnológico a outros atores do sistema científico, tecnológico e 

inovativo. (LÉVÊQUE e  MÉNIÉRE, 2004). 

Partindo do pressuposto que as Instituições e Ciência e Tecnologia (ICTs) se 

caracterizam por ambientes majoritariamente acadêmicos, verifica-se que a cultura 

nestes locais tradicionalmente aponta para a utilização de fonte clássicas de 
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informação, como artigos científicos e livros, mesmo quando se objetiva a obtenção 

de informações tecnológicas. Entretanto, são as patentes a fonte primária de 

informação tecnológica. 

Estima-se que mais de 70% da informação tecnológica contida nos documentos 

de patente  não estão disponíveis em nenhuma outra fonte. (WIPO, 2015). 

Sob o ponto de vista da apropriação das informações tecnológicas oriunda das 

patentes no Brasil,  Garcia (2006) mostra que: 

 

“No âmbito do Brasil, a patente, paradoxalmente, não atua como fonte 

de informação, embora seja considerada e reafirmada como fonte de 

informação imprescindível para definição antecipada da pesquisa 

tecnológica. Os bancos de patente não são utilizados em igualdade com 

os centros de documentação, bibliotecas virtuais ou não. Em outras 

palavras, o potencial da patente não é explorado, perde-se tempo e 

dinheiro com pesquisas que gerariam produtos e processos por não 

verificar a priori se o conhecimento é novo.” 

 
Em via semelhante de análise, Wang (2015) e Candelin-Palmqvist (2012) 

ressaltam que embora a literatura da área de propriedade intelectual tenha crescido ao 

longo dos anos, especialmente para municiar as empresas se apropriarem de 

conhecimentos que permitam a apropriação dos investimentos em P&D, especialmente 

quando envolve o desenvolvimento de soluções com uso intensivo de tecnologia, o 

campo da proteção tecnológica como instrumento de informação tecnológica ainda 

precisa ampliar competências para subsidiar trajetórias de pesquisa em instituições de 

ciência, tecnologia e inovação. 

Isto posto, o objetivo que norteou esse estudo foi desenvolver um método para 

difundir conhecimentos acerca da relevância da utilização da informação tecnológica 

das  patentes e capacitar os pesquisadores das ICTs nestes assuntos. 

Para tanto, procedeu-se uma revisão do estudo produzido por Baltazar et al. 

(2017)  com 182 pesquisadores docentes, pesquisadores visitantes, e discentes de pós-

graduação verificando o nível de utilização de informação tecnológica oriunda de 

documentos de patente. 

Em seguida, procedeu-se uma análise SWOT para a elaboração de um novo 

método de capacitação de pesquisadores de ICTs em propriedade intelectual, patentes 

e prospecção tecnológica por meio de patentes. Esta análise também focou em 

observar e avaliar os métodos existentes de capacitação em prospecção tecnológicas 

por meio de patentes. 
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Por fim, realizou-se a elaboração de um novo método de capacitação para 

análise  de patentes e prospecção tecnológica a partir de patentes. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA E APLICADA SOBRE PATENTES COMO 

FONTE DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA EM INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (ICTs) 

 

De acordo com Macedo, Müller e Moreira (2001), o sistema patentário fornece a 

base para a reunião, classificação e disseminação de informação tecnológica, 

favorecendo  a racionalização dos recursos empenhados em projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) de modo que as informações constantes nas patentes 

subsidiam a tomada de decisão com a antecipação dos atos e decisões dos 

concorrentes. A análise de documentos de patentes, em determinado segmento 

tecnológico de interesse, permite que Instituições Científicas, Tecnológicas e de 

Inovação (ICTs) e empresas definam o destino dos investimentos e das linhas de 

pesquisas, evitando “reinvenções”. 

Parte-se destas premissas, as quais: (i) a contrapartida exigida pelo Estado aos 

inventores e/ou titulares de patentes é a disponibilização de descrição detalhada da 

invenção; e (ii) as informações tecnológicas contidas nas patentes constituem insumo 

fundamental para novas pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos. 

As aplicações da utilização das patentes como fonte de informação são amplas 

e diversas. Macedo e Barbosa (2000, p.64) listam (não exaustivamente) algumas 

aplicações práticas com o tipo de busca em patentes e sua finalidade, como ilustra o 

Quadro 1. 
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Quadro 1 - Tipos e finalidades de buscas em patentes 

Tipo de Busca Finalidade 

Estado da técnica 

também referida como busca informativa, objetiva determinar o estágio 
do conhecimento técnico-produtivo de um campo específico, inclusive 
em nível de pesquisa e desenvolvimento, para inúmeras finalidades 

tais como: contestar pedidos  de patente, iniciar uma pesquisa, avaliar 
alternativas técnicas etc. 

Novidade 
visa definir ou não a novidade de uma técnica para fins de contestar 

pedidos de patente ou patentes, ou melhor definir as reivindicações em 
pedidos próprios. 

Patenteabilidade 
verificar a validade dos três requisitos de patenteabilidade: novidade, 

atividade  inventiva e aplicação industrial. 

Nominal conhecer nomes de inventores e empresas titulares. 

Atividade técnico- 
produtiva 

visa identificar as empresas envolvidas em determinado campo da 
técnica, bem como os países em que as patentes são requeridas, 

diagnosticando o comportamento  da concorrência. 

Violação de direitos 
define os pedidos de patente e/ou patentes que quando realizados 

possam violar  direitos, de terceiros ou próprios. 

Família de Patentes 
objetiva definir os países em que uma invenção teve o pedido de 

patente requerido  ou concedido, daí derivando-se, por exemplo, a 
importância econômica e seu potencial. 

Estado legal 
informa sobre a situação efetiva ou potencial, de um pedido de patente 

ou de uma  patente perante a legislação de um ou mais países. 

Mercado de 
exportação 

permite avaliar o potencial e a viabilidade de exportação para 
determinado mercado. 

Fonte: Macedo e Barbosa (2000, p.64). 

 
 

As atividades de P&D em ICTs são realizadas por milhares pessoas 

espalhadas por todo o Brasil. São estas, predominantemente, docentes do ensino 

superior que acumulam atividades de pesquisa, pesquisadores de carreira, discentes 

da pós-graduação,  discentes da graduação envolvidos em atividades de pesquisa, 

pesquisadores colaboradores (visitantes), técnicos, dentre outros. 

Baltazar et al. (2017) analisaram a realidade de uma ICT, a Universidade 

Federal  do ABC (UFABC), em Santo André-SP, por meio de pesquisa que contou com 

a participação de 182 pesquisadores respondentes, de um total de 3218 

pesquisadores ao se considerar os docentes, pesquisadores visitantes e discentes de 

pós-graduação. Verificou- se neste trabalho a carência dos pesquisadores no 

conhecimento sobre o acesso e utilização de informação tecnológica oriunda de 

documentos de patente. O trabalho confirmou, nesta instituição, uma série de 
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impressões dos profissionais que atuam nos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) 

das ICTs do Brasil. 

Os pesquisadores respondentes do instrumento da referida pesquisa indicaram 

as  principais fontes que já haviam utilizado para obtenção de informação tecnológica 

como  detalha o Gráfico 1. 

Apenas 27,45% dos respondentes indicaram as patentes como uma dentre as 

fontes principais para obtenção de informação tecnológica. Este cenário fica mais 

evidente quando verificado que apenas 31,16% destes declararam já terem utilizado, 

ao menos uma vez, informações tecnológicas de patentes. 

Os pesquisadores foram divididos em dois grupos, o Grupo I foi composto por 

pesquisadores de áreas do conhecimento de maior aderência à pesquisa, 

desenvolvimento  tecnológico e inovação, principalmente, em processos e produtos e 

no Grupo II, os pesquisadores de áreas de menor aderência nestes quesitos (ciências 

humanas e sociais aplicadas). 

 

Gráfico 1 - Principais fontes de informações tecnológicas indicadas pelos pesquisadores da UFABC 

 

 
Fonte: Baltazar et al. (2017). 

 

Num exercício de autoavaliação do nível de conhecimento na utilização de 

informações tecnológicas oriundas de patentes 78,26% dos pesquisadores do Grupo 

I indicaram possuir baixo ou nenhum conhecimento acerca desta atividade. 

Contudo, o dado mais relevante da pesquisa e que surpreendeu os autores é o 
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interesse declarado por mais de 83% dos pesquisadores em passar a utilizar tais 

informações mediante as ferramentas e orientações adequadas. 

Como exemplos de métodos de capacitação conhecidos nos ambientes das 

ICTs pode-se citar a “Oficina de busca e redação de patentes” oferecida presencial, 

gratuita e periodicamente pela Academia da Propriedade Intelectual do INPI e o 

workshop “Uso Estratégico de Patentes em Projetos de P&D e Negócios, Foco em 

Informações Tecnológicas” oferecido presencial e gratuitamente pela Axonal 

Consultoria Tecnológica. 

Ambos os programas foram fundamentais nos últimos anos para a 

disseminação de conhecimentos no Brasil acerca da importância da utilização das 

informações tecnológicas encontradas nas patentes, sobretudo para o pessoal de 

NITs, entretanto possuem características de cursos clássicos, presenciais, com 

apresentações em formato Power Point, que apresentam ou ferramentas pagas não 

disponíveis na maior parte das ICTs ou não tratam de ferramentas pagas 

disponibilizadas pela CAPES em todas as ICTs. Nenhum deles parte do pressuposto 

das necessidades específicas de capacitação dos Pesquisadores de ICTs, 

considerando o seus níveis de conhecimentos, o ambiente, as resistências e demais 

particularidades destes ambientes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA ANÁLISE SWOT PARA A ELABORAÇÃO DE 

UM NOVO MÉTODO DE CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DE ICTs 

 

Em Propriedade Intelectual, Patentes E Prospecção Tecnológica 

 

Partindo-se dos dados obtidos na revisão e, sobretudo, do diagnóstico 

verificado na UFABC foi realizada uma análise SWOT para a elaboração de um novo 

método de capacitação de pesquisadores em propriedade intelectual, patentes e 

prospecção tecnológica por meio de patentes. Esta análise também alcançou uma 

avaliação dos métodos existentes de capacitação em prospecção tecnológica por 

meio de patentes. 

Tem-se que para a análise SWOT assim como para a elaboração do novo 

método de capacitação foram utilizadas as metodologias descritiva, explicativa e 

bibliográfica. A  matriz SWOT é uma criação do Instituto de Pesquisas de Stanford (SRI 

Internacional). Albert S. Humphrey tem sido considerado o principal autor, mas a 
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ferramenta é resultado de um esforço coletivo durante décadas. (MONTANARI, 2019). 

A sigla SWOT representa a abreviação das palavras em inglês: Strengths 

(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats 

(Ameaças). Esta análise foi utilizada tendo como objetivo determinar os pontos 

positivos e negativos, as oportunidades e ameaças para a elaboração de um novo 

método de capacitação de pesquisadores de ICTs em propriedade intelectual, 

patentes e prospecção tecnológica por  meio de patentes. 

Por meio da análise SWOT foram observadas as Forças, Fraquezas, 

Oportunidades  e Ameaças que são listadas na matriz presente na Figura 1. 

O grande número, a qualificação e competências dos Pesquisadores 

combinadas com a relevante infraestrutura de pesquisa das ICTs foram as principais 

bases que justificam a elaboração de um método de capacitação em Propriedade 

Intelectual e Prospecção Tecnológica por meio de Patentes visto o potencial destas 

pessoas e instituições para o aumento da produção tecnológica e geração de 

inovação. 

O amplo diagnóstico de Baltazar et al. (2017) na UFABC compõe as forças e 

se alça ao principal subsídio para a elaboração de um novo método visto o 

detalhamento das necessidades de capacitação específicas dos Pesquisadores no 

que tange, principalmente, a propriedade intelectual, a obtenção e utilização de 

informações tecnológicas por meio de patentes e prospecção tecnológica. 

Os dados obtidos e o intercâmbio entre gestores de tecnologias nas Redes de 

ICTs  como o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia 

(FORTEC) e a Rede Inova São Paulo fortalecem a consolidação de um método que 

considere deficiências e características em comum de diferentes instituições. 

Compõe ainda as forças, o fato da elaboração do método ter sido realizada sob 

o escopo do Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia para a Inovação - PROFNIT, no ponto focal UFRJ e sob a orientação 

de Pesquisadores nacionalmente reconhecidos por suas competências na área. As 

diversas fases do projeto foram progressivamente submetidas ao escrutínio de 

docentes da disciplina de seminário de projeto de mestrado, de banca em exame de 

qualificação e de  banca de defesa, todas nas quais obteve-se aprovação com conceito 

“A”. 
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Figura 1 - Matriz SWOT 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As fraquezas observadas refletem, em geral, as deficiências observadas nos 

ambientes das ICTs, sobretudo pelo alto comprometimento de tempo dos 

Pesquisadores em diversas e extensas atividades (sobretudo aos docentes que 

acumulam atividades de pesquisa). A falta de cultura voltada à inovação, a prática de 

produção de artigos e publicações em revistas e eventos sem a observação do 

potencial da tecnologia e das medidas de proteção necessárias, além de resistências 

à interação com instituições privadas e empresas são fatores que enfraquecem o 

objetivo. 

O baixo nível de conhecimento dos pesquisadores nos assuntos propostos, 

mesmo  que constituindo uma fraqueza, é o principal alvo do produto proposto neste 

trabalho. 

As oportunidades são amplas. A principal delas é o alto índice de interesse 

declarado pelos Pesquisadores em passar a acessar e utilizar as informações 

tecnológicas dos documentos de patente mediante as orientações e ferramentas 

adequadas. Esta indica  o potencial de aceitação e impacto do produto proposto. 
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A exigência do CNPq, desde o início de 2017, de apresentação obrigatória de 

buscas em bases de patentes em propostas de financiamentos de pesquisas 

tecnológicas é  considerada um grande oportunidade de difusão de um novo método 

de capacitação visto a necessidade dos Pesquisadores em conhecimentos nestas 

atividades para que possam acessar diversos editais de fomento à pesquisa. 

Por se tratar de um produto de interesse de Núcleos de Inovação Tecnológica 

das  ICTs, são grandes as oportunidades de uma ampla difusão deste, considerando 

que os ambientes e necessidades dos Pesquisadores carregam importantes 

similaridades entre as instituições. Empresas que possuam atividades de P&D, 

sobretudo em produtos e processos, são também possíveis interessadas em utilizar 

um novo método de capacitação. 

Por fim é claramente identificada a oportunidade da elaboração de um novo 

método com diferenciais em relação aos principais métodos conhecidos, citados na 

introdução, com o desenho de um método que parta de uma pesquisa em métodos 

de ensino, domínios de aprendizado, design instrucional contextualizado e educação 

on-line, visando uma nova abordagem e forma de apresentação dos conteúdos 

teóricos e práticos  aos Pesquisadores. 

No campo das ameaças, estas sobretudo presentes no ambiente externo, 

temos a carência de incentivos à produção tecnológica dos pesquisadores por parte 

das Fundações  de Amparo à Pesquisa (FAPs) e demais agências e órgãos de fomento 

ao Sistema de Ciência, Tecnologia e inovação (CT&I). Observa-se que a carência se 

dá principalmente no reconhecimento desigual da produção tecnológica em 

comparação à produção científica. 

Os pesquisadores são, em geral, reconhecidos por publicações de artigos em 

revistas e em eventos científicos, tais publicações, reconhecidamente relevantes no 

campo  da geração de conhecimento, se não combinadas com estratégias de proteção 

acabam por  possibilitar que tecnologias geradas no âmbito das ICTs sejam livremente 

exploradas por agentes econômicos sem qualquer contrapartida ou remuneração aos 

seus inventores e ICTs envolvidas. 

Combinam-se a isto os constantes cortes orçamentários significativos de 

investimentos na área de CT&I no Brasil nos últimos anos. Tal realidade afeta 

diretamente a capacidade dos Pesquisadores e Instituições em executar projetos de 

PD&I.  A dinâmica das ferramentas de busca, todas acessíveis pela internet, com 

constantes mudanças e atualizações representam uma ameaça visto a possibilidade 
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de  gerar uma defasagem entre o conhecimento adquirido por meio de um novo 

método e as possíveis mudanças das ferramentas na ocasião prática em que os 

Pesquisadores foram realizar atividades de busca e prospecção tecnológicas em 

patentes. 

 

4. PROPOSTA DE NOVO MÉTODO DE CAPACITAÇÃO EM PROPRIEDADE 

INTELECTUAL E PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA POR MEIO DE PATENTES 

 

Após a reflexão sobre cada um destes aspectos foi levantada uma ampla 

bibliografia em materiais didáticos, métodos de ensino, domínios de aprendizado, 

design instrucional contextualizado e educação on-line conforme detalha-se no 

trabalho acadêmico de Baltazar (2018). 

Diante de todas as pesquisas e respectivos dados foi elaborado um novo 

método de capacitação cujas características gerais são listadas no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Características gerais do método proposto 

 

Modalidade Presencial 

Carga horária 12 horas/aula 

Divisão da carga horária 4 Módulos de 3 horas/aula 

Material Didático Objeto de aprendizagem digital 

Local de aplicação Laboratório de informática ou equivalente 

Método de ensino Sócio-individualizado 

Técnicas de ensino Expositivas, interrogativas e experimentais 

Domínios de objetivos de 
aprendizagem 

Cognitivo, psicomotor e afetivo. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O método de capacitação proposto é composto pelo Programa do curso, 

Material didático digital, plano de aula, quizzes interativos e formulários de avaliação 

de aprendizado e reação. 

O material didático digital não depende de arquivos ou programas específicos 

instalados, é hospedado na web e podendo ser reproduzido em qualquer navegador 

de internet. É disponibilizado gratuita e abertamente para qualquer interessado, tendo 

sido aplicada uma licença Creative Commons que permite a livre utilização, 

compartilhamento e alteração desde que não para uma exploração comercial do 

mesmo e que em caso de alteração o material derivado seja licenciado com uma 
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licença igual. A Figura 2 apresenta a tela com o menu do curso no material didático 

digital. 

 
Figura 2 - Menu do Curso no material didático digital 

 
Fonte: Baltazar, Rodrigues e Antunes (2018). 

 

O módulo 1 do curso apresenta conteúdos para nivelar um conhecimento 

mínimo básico sobre propriedade intelectual, patentes, inovação tecnológica, 

interação universidade-empresa e no fim apresenta dois exemplos de soluções 

tecnológicas geradas  em universidades brasileiras, porém cada uma com um impacto 

diferente para os pesquisadores e instituições que a geraram: a primeira resultado de 

um tratamento exclusivamente científico para uma tecnologia e outra como exemplo 

de inovação  decorrente de uma universidade empreendedora. 

O módulo 2 apresenta o documento de patente, as informações deste e o 

volume, forma de apresentação, estruturação, padronização e indexação destas 

informações. São apresentadas ainda a classificação internacional de patentes 

CIP/IPC e diversas bases acessíveis pelas ICTs. 

Já o módulo 3 aprofunda a abordagem da prospecção tecnológica e da 

prospecção  tecnológica por meio de patentes apresentando ferramentas, métodos, 

parâmetros e  melhores práticas para a coleta, tratamento e análise das informações 

tecnológicas. 

Por fim, o módulo 4 do curso traz uma sequência de exercícios práticos de 

forma  que os alunos possam operar de fato as ferramentas e agregar o conhecimento 
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tácito necessário para a posterior utilização dos conhecimentos e habilidades da 

prospecção tecnológica por meio de patentes na concepção e durante a execução 

dos seus projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

O material didático digital completo está disponível pelo endereço: 

http://bit.ly/patentespdi 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho apresentou o panorama da elaboração de um novo método 

de  capacitação de pesquisadores de ICTs em propriedade intelectual e prospecção 

tecnológica por meio de patentes. Os autores creditam contribuição efetiva deste 

trabalho  para a disseminação de novas formas e abordagens de promoção da 

inovação nos  ambientes das ICTs e, sobretudo, da disseminação do novo método 

elaborado que está disponível para consulta e aplicação por qualquer interessado 

para a capacitação de pesquisadores. 

Com efeito, o novo método de capacitação proposto busca dotar os 

pesquisadores da capacidade de obter informações que os auxiliem na tomada de 

decisão em suas rotinas de pesquisa e desenvolvimento de forma que possam 

desenvolver projetos com potencial à inovação e desta forma gerar impacto no 

desenvolvimento tecnológico, econômico e social, regional e nacional. 

Como sugestões de trabalhos futuros indica-se a possibilidade de avaliação do 

método proposto, seja isoladamente ou em comparação com outros que possuam 

objetivos similares. 
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CAPÍTULO 13    
INFLUÊNCIA DA TÉCNICA DE LUBRI-REFRIGERAÇÃO SOBRE A QUALIDADE 
SUPERFICIAL DE AÇO PARA ROLAMENTO 
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RESUMO: Um dos principais desafios encontrados nos processos de retificação diz 
respeito à grande  geração de calor na zona de corte. Em razão dos rebolos abrasivos 
convencionais possuirem baixa condutividade térmica e os cavacos apresentarem 
pequenas dimensões, o material da peça é aquecido a altas temperaturas. E 
dependendo do gradiente térmico, a peça estará sujeita a vários danos térmicos e, 
consequentemente, poderá ter a sua integridade da superfície comprometida, 
especialmente em aços endurecidos para rolamentos. Neste contexto, a utilização de 
fluido de corte e a sua forma de aplicação são fatores de grande importância para 
minimizar os efeitos térmicos na peça sem deixar de lado as questões econômicas e 
ambientais. Nesse sentido, o presente trabalho visou avaliar a influência da técnica 
de lubri-refrigeração na qualidade superficial de aço para rolamento SAE 52100 
durante a retificação. A qualidade da superfície foi avaliada em termos de rugosidade 
Rz e textura das superfícies usinadas. Os resultados mostraram que, em geral, 
menores valores de rugosidade Rz foram obtidos nos ensaios com a técnica MQL. 
Além disso, a técnica MQL proporcionou componentes com melhor acabamento e 
textura mais regular, já que houve presença de sulcos mais uniformes e um número 
menor de regiões com deformação plástica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Retificação; Aço SAE 52100; Técnica de lubri-refrigeração; 
rugosidade Rz; Textura superficial. 
 
ABSTRACT: One of the main challenges encountered in grinding processes is the high 
heat generation in the cutting zone. Because conventional abrasive wheels have low 
thermal conductivity  and the chips are small, the workpiece material is heated to high 
temperatures. And depending on the thermal gradient, the workpiece will be subject to 
various thermal damages and consequently may have its surface integrity 
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compromised, especially in hardened bearing steels. In this context, the use of cutting 
fluid and the way it is applied are factors of great importance to minimize the thermal 
effects on the part without leaving  aside economical and environmental issues. In this 
sense, the present work aimed to evaluate the influence of the lubrication-cooling 
technique on the surface quality of SAE 52100 bearing steel during grinding. The 
surface quality was evaluated in terms of roughness Rz and texture of the machined 
surfaces. The results showed that, in general, lower Rz roughness values were 
obtained in the tests with the MQL technique. In addition, the MQL technique provided 
components with a better finish and a more regular texture, since there were more 
uniform grooves and fewer regions with plastic deformation. 
 
KEYWORDS: Grinding; SAE 52100 steel; Lubrication-cooling technique; Roughness 
Rz; Surface texture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A retificação é um processo de usinagem por abrasão de grande 

empregabilidade nos diversos setores industriais, não só por proporcionar aos 

componentes usinados baixos valores de rugosidade (Ra < 1,6 μm), mas também por 

permitir obter a combinação de ótimo acabamento com tolerâncias dimensionais 

estreitas (MALKIN e GUO, 2008). Desta forma, a retificação é normalmente realizada 

ao fim da cadeia produtiva onde o componente já apresenta grande valor agregado. 

E este é um fator que faz com que o controle da integridade superficial seja de extrema 

importância durante a etapa de  retificação (MARINESCU et al., 2016). 

E dentre os principais problemas que podem ser observados em peças 

retificadas, aqueles de origem térmica são os de maior interesse. Durante a retificação 

com abrasivos  convencionais, que possuem baixa condutividade térmica, e por causa 

dos pequenos valores de penetração de trabalho que faz com que os cavacos gerados 

sejam de pequenas dimensões, grande parcela de calor gerado na zona de corte é 

conduzida à peça. Portanto,  por esta razão é imprescíndivel a utilização de fluido de 

corte nos processos de retificação  e normalmente se usa a técnica convencional de 

aplicação de fluido conhecida como abundante. Contudo, a tendência tem sido a 

opção por técnicas mais amigáveis ao meio ambiente e ao operador, como é o caso 

da técnica da mínima quantidade de lubrificante 

(MQL). Quando comparada com a técnica convencional, diversos estudos em 

retificação utilizando a técnica MQL têm apresentado menores valores de forças de 

corte, rugosidade  e taxa de desgaste do rebolo, como também menores alterações 

microestruturais (TAWAKOLI, HADAD e SADEGHI, 2010; SILVA et al., 2013). E estes 

resultados tem motivado a exploração desta técnica em vários processos de 

retificação. Além das técnicas de aplicação do fluido de corte, as condições de corte 

também desempenham papel fundamental para o processo por influenciarem 

diretamente na interação das  partículas abrasivas do rebolo com o material usinado 

(MARINESCU et al., 2016). 

Neste sentido, é essencial o estudo para obter os parâmetros de corte mais 

favoráveis na usinagem de cada tipo de material, além da correta seleção da técnica 

de lubri-refrigeração. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a 

qualidade superfícial do aço endurecido SAE 52100 (por meio do parâmetro Rz e 

textura superficial) após processo de retificação sob diferentes condições de corte e 
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de lubri- refrigeração. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Os ensaios de retificação foram realizados em uma retificadora plana 

tangencial, modelo P36, do fabricante MELLO S.A, com rotação constante e igual a 

2400 rpm, potência de 3 HP. O material da peça é o aço endurecido SAE 52100, 

bastante empregado  na fabricação de componentes de rolamento, com dimensões 16 

mm de diâmetro por 17 mm de comprimento. O rebolo abrasivo utilizado foi de óxido 

de alumínio branco AA46K6V de dimensões: 303 mm x 25 mm x 76 mm. Duas 

técnicas de aplicação de fluido foram empregadas: convencional e a mínima 

quantidade de lubrificante (MQL). Na Tabela 1 são apresentadas todas as 

informações referentes à realização dos testes de retificação. 

 

Tabela 1. Variáveis de entrada e saída avaliadas durante a realização dos ensaios de retificação. 

Velocidade de corte (Vs) [m/s] 38 

Velocidade da peça (Vw) [m/min] 3 e 7 

Penetração de trabalho (ae) [µm] 30 

Fluido de corte Semi-sintético de base vegetal (VASCO 7000) 

Técnica de lubri-refrigeração 
Convencional: diluição em água na proporção 1:19 e 

vazão de 9 L/min MQL: vazão de 150 mL/h e pressão 
do ar  comprimido de 0,3 MPa 

Variáveis de saída Rugosidade (Rz) Imagens das superfícies retificadas 

 

Antes da realização dos ensaios de retificação, o rebolo foi submetido à 

operação  de dressagem com um dressador de ponta única de diamante com raio de 

ponta de 0,3 mm. Os parâmetros de dressagem empregados foram: Ud = 5, bd = 

0,3175 mm e tempo de dressagem de 10 segundos. 

Neste trabalho foi selecionado o parâmetro Rz, que representa a altura máxima 

do  perfil, ou seja, avalia a distância média entre os cinco picos mais altos e os cinco 

vales mais profundos dentro do comprimento de avaliação. Apesar do parâmetro de 

rugosidade  Ra ser o mais empregado na avaliação de superfícies usinadas, este 

representa o desvio aritmético médio, impedindo uma completa compreensão das 

características da superfície  estudada. O parâmetro de rugosidade Rz proporciona 

maior facilidade na identificação de  possíveis picos muito altos e vales muito profundos 
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presentes em uma superfície em comparação com o parâmetro Ra (GADELMAWLA 

et al., 2002). 

A medição do parâmetro de rugosidade Rz foi realizada com um rugosímetro 

portátil do fabricante Taylor Hobson, modelo Surtronic S-100, com resolução de 0,01 

µm. Foi adotado o comprimento de amostragem (cut-off) de 0,8 mm. Todas as 

medições  ocorreram sobre um desempeno com o intuito de garantir o menor desvio 

de paralelismo com a superfície de medição; e em cada superfície usinada foram 

realizadas cinco medições (perpendiculares à direção de corte do rebolo abrasivo). 

Para a avaliação das superfícies retificadas foi utilizado um microscópio 

eletrônico de varredura (MEV), modelo TM3000, equipado com um Sistema de 

Energia Dispersiva (EDS). Antes da análise no MEV, as amostras passaram por um 

procedimento  de limpeza utilizando acetona pura. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 1 são apresentados os valores de rugosidade Rz das superfícies do 

aço SAE 52100 retificadas sob diferentes condições de corte e de lubri-refrigeração. 

Conforme pode ser observado, o valor médio do parâmetro Rz aumentou com a 

velocidade da peça (Vw), independente da técnica de lubri-refrigeração empregada. 

Esse  comportamento é explicado por Rowe (2014) por meio da espessura equivalente 

de corte (parâmetro heq). Com o aumento de heq maior é a espessura de material 

removido sob a forma de cavaco e, assim, a tensão entre as partículas abrasivas do 

rebolo, prejudicando o acabamento dos componentes usinados. Em relação à técnica 

de lubri-refrigeração, a técnica MQL proporcionou os menores valores médios de 

rugosidade Rz em comparação com a técnica de aplicação de fluido convencional. 

Esse resultado pode ser explicado pelo fato da técnica MQL ser mais eficiente em 

romper a barreira de ar formada em torno do rebolo abrasivo (devido às elevadas 

rotações empregadas no processo). A presença do ar comprimido favorece a 

penetração do óleo de corte na zona de corte e reduz o atrito entre o rebolo e a peça, 

promovendo assim melhores condições tribológicas. Tawakoli et al. (2009) também 

relataram a melhor eficiência da técnica MQL em relação à convencional, no que diz 

respeito ao acabamento. Barczak, Batako e Morgan (2010), em ensaios de retificação 

plana com rebolo de óxido de alumínio dos aços EN8, M2 e EN31, constataram 
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menores valores de rugosidade Ra ao empregar a técnica MQL em comparação com 

a técnica convencional, justificado pelos autores pela superior capacidade de 

lubrificação da técnica MQL. 

 
Figura 1. Valores de rugosidade Rz em função da técnica de lubri-refrigeração e velocidade da peça 

(Vw). 

 
 

Na Tabela 2 são apresentados os p-valores das variáveis de entrada obtidos 

através de uma análise de variância (ANOVA) enquanto que na Figura 2 estão 

indicados os comportamentos médios dos valores de rugosidade Rz com a variação 

das variáveis de entrada. Conforme pode ser observado da Tabela 2, através da 

análise do p-valor, nenhum  parâmetro de entrada mostrou-se significativo. Entretanto, 

por meio da avaliação do efeito das variáveis de entrada (Figura 2) é possível observar 

que os ensaios realizados empregando a menor velocidade da peça 

proporcionaram o menor valor médio de rugosidade Rz e a técnica de lubri-

refrigeração MQL foi a responsável pela obtenção do menor valor médio. 

 
Tabela 2. Análise de variância ANOVA para o parâmetro de rugosidade Rz. 

Fator p-valor 
Velocidade da peça (Vw) 0,2983 

Técnica de lubri-refrigeração 0,3310 

 
Figura 2. Efeito das variáveis de entrada sobre o parâmetro de rugosidade Rz do aço SAE 52100: a)  

Vw; b)  técnica de lubri-refrigeração. 
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As imagens obtidas das superfícies retificadas empregando diferentes 

condições de corte e de lubri-refrigeração são apresentadas na Figura 3. A retificaçao 

com o menor  valor da velocidade da peça (Vw) (Figura 3a) resultou em superfícies com 

pior textura, ou  seja, com maiores quantidades de regiões com deformação plástica e 

sulcos não tão uniformes quando comparadas com os ensaios empregando Vw = 7 

m/min (Figura 3b), principalmente ao empregar a técnica convencional de aplicação 

de fluido de corte. Além  disso, analisando a influência da técnica de lubri-refrigeração, 

percebe-se que a usinagem com a técnica MQL (Figura 3c e 3d) resultou em 

superfícies com melhor textura, independente da velocidade da peça testada. E este 

resultado pode ser explicado pela presença do ar comprimido que faz com as 

partículas de óleo adentrem na região de corte, promovendo melhor lubrificação e 

facilitando o corte do material. Em estudo desenvolvido por Sadeghi et al. (2010) foram 

realizados ensaios de retificação do aço endurecido AISI 4140 onde os resultados de 

análise das superfícies usinadas indicaram melhor textura superficial nos 

componentes retificados com o emprego da técnica MQL. Os autores justificam esse 

comportamento em razão da melhor capacidade de lubrificação da técnica MQL 

quando comparada com a convencional. 

 

Figura 3. Imagens das superfícies retificadas sob diferentes condições de corte e de lubri-
refrigeração. 
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4. CONCLUSÕES 

 

As seguintes conclusões podem ser retiradas deste trabalho: 

• Os valores de rugosidade Rz aumentaram com a velocidade da peça, sendo o 

valor máximo obtido de 4,86 μm; 

• A utilização da técnica MQL favoreceu melhores condições tribológicas e 

resultaram em melhor acabamento e textura das peças retificadas, 

independente da velocidade da peça testada. 
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RESUMO: A Terra Preta de Índio (TPI) é rica em fósforo (P) e cálcio (Ca), por ser um 
solo de origem  antrópica. A forma de P inorgânico mais comum nesse solo, é aquela 
formada com Ca, consequência da mineralização da hidroxiapatita da composição de 
ossos de animais descartado no solo. Para entender o processo de extração de P em 
TPI, como os extratores químicos, foi realizado um estudo do fracionamento das 
formas de P inorgânicas, em conjunto com os extratores Mehlich-1 (M1), Mehlich-3, 
Bray-1 (B1) e Olsen (OL), com objetivo de verificar o comportamento de extração das 
principais formas do P inorgânico pelos extratores M1, M3, B1 e OL. E para tanto, as 
amostras de solo coletadas na profundidade 0-20 cm, em oito sítios da Mesorregião 
do Centro Amazonense foram submetidas ao fracionamento de P pelo método 
proposto por Chang e Jackson em consorcio das extrações com M1, M3, B1 e OL. Os 
resultados das partições das formas de P foram caracterizados pela variação de todas 
as formas, de acordo com local amostrado. O extrator M1 retirou quantidades variadas 
de P-FL, P-Fe e P-Al, e influenciou principalmente na retirada do P-Ca. O OL possui 
a extrai preferencialmente o P mais disponível para a solução do solo. Portanto, a 
dinâmica de extração de P com o M1, M3, B1 e OL, está diretamente relacionada com 
a variabilidade dos teores das formas de P-FL, P-Fe e P-Al e P-Ca em solos antrópicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Solo antrópico; Fósforo inorgânico; Extrator de fósforo. 
 
ABSTRACT: The Indian Black Earth (IBE) is rich in phosphorus (P) and calcium (Ca), 
as it is a soil of  anthropic origin. The most common form of inorganic P in this soil is 
that formed with Ca, a consequence of the mineralization of hydroxyapatite from the 
composition of animal bones discarded in the soil. In order to understand the P 
extraction process in IBE, like chemical extractors, a study of the fractionation of 
inorganic P forms was carried out, in conjunction with Mehlich-1 (M1), Mehlich-3, Bray-
1 (B1) extractors and Olsen (OL), in order to verify the extraction behavior of the main 
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forms of inorganic P by extractors M1, M3, B1 and OL. And for that, the soil samples 
collected at a depth of 0-20 cm, in eight sites in the center mesoregion Amazon were 
subjected to the fractionation of P by the method proposed by Chang and Jackson in 
consortium of the extractions with M1, M3, B1 and OL. The results of the partitions of 
the forms of P were characterized by the variation of all forms, according to the sampled 
location. The M1 extractor removed varying amounts of P-FL, P-Fe and P-Al, and 
influenced mainly the removal of P-Ca. The OL has a preferential extraction of the most 
available P for the soil solution. Therefore, the dynamics of P extraction with M1, M3, 
B1 and OL, is directly related to the variability of the contents of the forms of P-FL, P-
Fe and P-Al and P-Ca in anthropic soils. 
 
KEYWORD: Anthropic soils; Inorganic phosphorus; Extractable phosphorus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presença de altas quantidade de P em TPI da região Amazônica é, 

indubitavelmente, reportada na literatura (SMITH, 1980) (EDEN et al., 1984) (COSTA; 

KERN, 1999) (GLASER et al., 2000), (RUIVO; CUNHA; KERN, 2004) (LIMA et al., 

2005)   (FALCÃO;   BORGES,   2006)   (REBELLATO,   2007)   (MOREIRA,   2007) 

(SOARES, 2007) (NEVES JUNIOR, 2008) (MACEDO, 2009) (MOREIRA; TEIXEIRA; 

MARTINS, 2009) (SILVA et al., 2011) (SILVA et al., 2012) (SANTOS et al., 2013) 

(NEGREIROS et al., 2020) (SILVA, et al., 2021). Este fato, se deve a pedogênese 

desses  solos, que se baseia na deposição de restos de alimentos em diferentes solos 

Amazônicos (KERN; KÄMPF, 1989). Essa deposição realizada por civilizações pré-

colonbianas, de maneira intencional ou não, foi de fundamental importância para a 

existência de manchas de TPI, e sua variabilidade de P. A variação nos teores de P do 

solo é evidente em Antrossolo, como pôde ser notado nos extremos das quantidades 

de P total, na faixa de 69,00 a 13.870,00 mg.Kg-1 (GERMAN, 2003) (LIMA et al., 2002) 

(SATO et. al., 2009) (COSTA et al., 2017). Como o P total não representa a quantidade 

de P disponível para absorção da planta, os métodos de extração de P com soluções 

ácidas são mais recomendados para avaliação da fertilidade do solo. Entretanto, cerca 

de 95% dos estudos de P disponível em TPI, utilizaram o extrator M1, revelando o 

máximo e mimo de 1,00 a 4.559,00 mg.Kg-1 na extração desse elemento (CUNHA, 

2005) (LIMA et al., 2002). 

Apesar do grande número de dados reportados na literatura sobre o P 

disponível em TPI, existem ainda questões não bem estabelecidas sobre a dinâmica da 

extração desse  elemento no solo. Dentre as quais, pode ser citada a elucidação das 

formas de P inorgânicas que prevalecem nos solos, e de que maneira essas formas 

podem influenciar  na extração de P com os extratores mais populares na literatura, o 

M1, M3, B1 e OL. De modo geral, os poucos trabalhos que relatam essa questão se 

preocuparam em verificar a  disponibilidade do P com o M1 e contabilizar o P total com 

o fracionamento químico (SOUZA et al., 2009) (CAMPOS et al., 2011). 

O uso da extração sequencial com extratores químicos, permite o 

fracionamento das formas de P, cujo resultados é o estabelecimento da mobilidade 

de P nas TPI. O método de (CHANG; JACKSON, 1957) consegue distinguir as formas 

de P inorgânico dos solos, e é sustentado pelo fato de que o processo de 

intemperismo que ocorrem nas classes de solos tem para o P a seguinte sequência 



 
 

Brazilian Applied Science Review, Curitiba, v.5, n.3, p. 1368-1383 mai./jun. 2021 238 

de formação: P-Ca, P-Al, P-Fe e P ocluso. A última fração é redundante em existir pelo 

fato de que o P geralmente encontra- se ocluso em oxi-hidróxidos de ferro e alumínio 

(CHANG; JACKSON, 1957). 

Além do fracionamento, o P em solos também pode ser contabilizado 

utilizando-se uma série de extratores químico, e os métodos mais utilizados baseiam-

se em soluções ácidas e básicas. Esses extratores sempre apresentam algum tipo de 

limitação no processo de extração de P. O M1 é um extrator que tem como princípio 

a retirada das formas de P do solo em pH entre 1,0 e 2,0 (MEHLICH, 1953). A sua 

seletividade em extrair o P-Ca, e em quantidades menores o P-Al e P-Fe, torna seu 

uso inviável em solos com alto teor de cálcio (BARBOSA FILHO; KINJO; MURAOKA, 

1987). O problema de superestimação dos teores de P extraído com o M1 foi corrigido 

com o M3, um extrator que utiliza em sua composição uma mistura de ácidos (forte e 

fraco) com sais em pH 2,5 (MEHLICH, 1984). O B1 é constituído de uma solução de 

fluoreto de amônio e ácido clorídrico em pH de 2,6, em que o fluoreto forma complexos 

forte com íons Al e Fe, liberando, assim, o P ligado aos metais (BRAY; KURTZ, 1945). 

O P presente no solo como P-Ca, também é extraído, com precipitação de CaF 

(KAMPRATH; WATSON, 1980). O OL é baseado em um valor de pH em torno de 8,5, 

tendo como princípio liberar P-Al, e P-Fe pela elevação do valor de pH (OLSEN et al., 

1954). 

Neste trabalho foram utilizados o fracionamento das formas de P inorgânicas 

sem e com  a intervenção dos extratores M1, M3, B1 OL, a fim de entender a influência 

dos extratores  químicos nas formas de P-FL, P-Ca, P-Al e P-Fe em TPI da 

Mesorregião do Centro Amazonense. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Amostragem 

 

A amostragem foi realizada na Mesorregião do Centro Amazonense, nos 

municípios de Barreirinha, Itacoatiara, Manaus e Parintins. Em Barreirinha, a TPI foi 

coletada no sítio Terra Preta do Limão (Tpl); em Itacoatiara nos sítios São José do 

Amatarí (Tpa) e São Pedro de Iracema (Tpi); em Manaus no sítio localizado na Nova 

Cidade (Tpnc); em Parintins na área do Hospital Jofre Cohem (Tph) e nos sítios 

Parananema (Tpp), Gregoste (Tpg) e Marajó (Tpm). As coletas foram realizadas 
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segundo recomendação da (EMBRAPA, 1999), ou seja, em ziguezague numa área de 

aproximadamente 1 hectare. Para cada sítio foram coletadas 15 amostras simples na 

profundidade de 0–20 cm. As amostras simples foram misturadas e quarteadas, sendo 

escolhido um quarto aleatoriamente para a realização deste estudo. 

 

2.2 Estudo de fracionamento do p 

 

O fracionamento das formas de P inorgânicas, nas amostras de TPI, com 

granulometria menor que 2,0 mm, foram realizadas sem e com a utilização previa dos 

extratores M1, M3, B1 e OL. A extração das frações P-FL, P-Al, P-Fe e P-Ca foram 

realizadas segundo (CHANG; JACKSON, 1957), ou seja, com a extração sequencial 

dos extratores NH4Cl (1,0 mol.L-1), NH4F (0,5 mol.L-1, com pH de 8,2 ajuntado com 

NH4OH), NaOH (0,1 mol.L-1) e H2SO4 (0,25 mol.L-1), na razão 1:50 (massa de 

solo/volume de extrator) para obter respectivamente as formas de P-FL, P-Al, P-Fe e 

P- Ca. Os tempos de extrações utilizados foram de 30 mim para P-FL; 17h para P-Fe; 

1 h para P-Al e P-Ca a 240 rpm de rotação. A cada troca dos extratores no 

fracionamento, o resíduo de solo foi lavado duas vezes com NaCl saturado, para 

garantir a retirada de todo P em cada etapa do fracionamento. Todas as alíquotas do 

sobrenadante foram avolumadas para 100 mL (Figura 1). 

Com objetivo de verificar a influência dos extratores M1, M3, B1 e OL nas formas 

de P inorgânicas, cada um desses extratores foram utilizados antes a primeira etapa 

do fracionamento de proposto por (CHANG; JACKSON, 1957). As condições de 

extração dos M1, M3, B1 e OL foram mantidas segundo as metodologias propostas 

por (MEHLICH, 1953) (BRAY; KURTZ, 1945). Os percentuais de redução de cada uma 

das formas inorgânicas de P do fracionamento, foram determinadas pela equação 

abaixo: 

 

Em que FD é a quantidade de P fracionada sem a utilização dos extratores 

M1, M3, B1 e OL e FAE quantidade de P fracionada após a aplicação dos quatros 

métodos de extração. 

As determinações de P foram feitas pelo método do molibdato de amônio em 

um  espectrofotômetro (Shimadzu, modelo UV-1650PC) no comprimento de onda de 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 (%) = 𝐹𝐷 − 𝐹𝐴𝐸 
 

 

𝐹𝐷 

 

𝑥100 
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885 nm (SPARKS, 1996). 

 
Figura 1. Esquema da metodologia do fracionamento de P-Ca = P ligado a cálcio, P-Al = P 

ligado ao alumínio, P-Fe = P ligado ao ferro, P-FL= P fracamente ligado. 

 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Fracionamento de p 

 

Os fracionamentos das espécies de P mostram claramente que os valores de 

cada  fração e suas quantidades totais variam de acordo com sítio de TPI (Figura 2). 

O somatório das frações de P indicam que o sítio de Tpl tem um potencial maior de 

disponibilidade das diferentes formas de P. Por outro lado, o sítio de Tpp possui o 

menor potencial. Nos sítios Tpl e Tpi a fração relativa ao P-Ca apresentaram os 

maiores teores. As outras frações alternam seus teores, ora prevalecendo a fração 

P-Al ou P-Fe. 

Em princípio, esse comportamento pode estar relacionado à idade ou ao 

estádio de intemperismo das formas de P em TPI. Segundo a literatura a principal 

fonte de P nos solos, de origem antrópica, é a hidroxiapatita biogênica cristalina, 

Ca5(PO4)3OH, proveniente de espinhas de peixes e outros recursos alimentares 

(SOUZA et al., 2009). Barbosa et al. (2020), sugerem que os resíduos com altos 
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níveis de Ca e P acumulados na TPI foram importantes em sua gênese. Entretanto, 

Sato et al. (2009), mostraram que a redução dos compostos de Ca-P no solo varia 

muito entre os diferentes ecossistemas e climas. 

 
Figura 2. Fracionamento das formas de P-Ca, P-Al, P-Fe e P-FL em TPI. 
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A literatura também reporta que a diferença observada nos teores de P pode 

estar relacionada ao uso agrícola e intemperismo decorrente da lixiviação 

ocasionada pelas fortes chuvas na região amazônica ou mesmo a alta quantidade 

de matéria orgânica presente em TPI (MOREIRA, 2007). Essas duas variáveis 

aumenta a mobilidade de P disponível entre as camadas do solo. O P disponível 

não é imobilizado pela caulinita que é o principal mineral responsável pela adsorção 

desse elemento em TPI (LIMA et al., 2002). 

Observa-se claramente que a frações de P nos sítios de TPI apresentam uma 

relação inversa entre P-Fe, P-Al e P-Ca. O aumento do teor das frações de P-Fe e 

P-Al é  acompanhado por uma redução no teor de P-Ca. Para Souza et al., (2009) 

uma explicação  plausível para esse fenômeno é próprio processo de intemperismo 

associado à lixiviação do P; ou seja, uma quantidade razoável de hidroxiapatita 

disponibiliza fosfatos na solução do solo, desencadeando as reações de formação 

de compostos mais estáveis como é o caso do P-Fe e P-Al. Para Sato et al. 
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(2009), o P liberado do Ca-P foi efetivamente adsorvido os oxihidróxidos de Fe e 

Al, transformados em forma orgânica, e / ou convertido em fração ocluída. 

 

 3.2 Influência dos extratores m1, m3, b1 e ol sobre o  fracionamento de p 

  

O fracionamento após o uso dos quatro extratores apresentou 

comportamento diferenciados em função do local amostrado (Figura 3). O valor de 

0% pode ser considerado como aquele cuja capacidade de extração dos extratores 

M1, M3, B1 e OL não foram efetivas para modificar a concentração das forma P-Ca, 

P-Al, P-Fe e P-FL. Baseado nessa consideração os gráficos apresentados na Figura 

3 mostram que nos sítios Tpg e Tpnc, as formas de P relacionadas ao fracionamento, 

foram afetadas de maneira similar pelos quatro extratores. Nos outros sítios, todas 

as formas extraídas apresentaram comportamento diferenciado conforme o extrator 

utilizado. Para a fração do P-FL, pode ser verificado que o OL extraiu 

aproximadamente 100% dessa forma, ou seja, esse extrator pode ter preferência na 

retirada do P adsolvido do solo. 

O mesmo não pode ser afirmado para os outros sítios de TPI estudados. 

Nota-se que os quatro extratores modificaram as concentrações das formas de P 

estudadas, tendo valores de percentagens positivas e negativas. As elevadas 

percentagens positivas das formas de P-Ca com o uso de M1, mostra que esse 

extrator extrai preferencialmente essa forma de P em TPI. Um comportamento 

similar também foi verificado no tratamento do fracionamento com M3 e B1. As 

percentagens negativas ocorreram principalmente para as frações P-FL, P-Al e P-

Fe. Uma explicação viável é a solubilização de formas de P não dissolvidas pelo 

fracionamento no primeiro momento. O uso dos extratores, M1, M3 e B1, 

desencadearam um mecanismo de solubilização da hidroxiapatita biogênica, 

seguido  de formação das formas de P-FL, P-Al e P-Fe. Esse resultado sugere que 

a aplicação dos  três métodos de extração de P facilitam a disponibilidade de formas 

de P insolúveis ao fracionamento utilizado. 
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Figura 1. Extração P-Ca, P-Al, P-Fe e P-FL após o uso dos extratores M1, M3, B1 e OL. 
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3.3 Tratamento estatístico 

 
Os resultados dos fracionamentos após o tratamento com os quatro extratores 
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foram usados para construir os boxplot que são mostrados na Figura 3. Em todas as 

caixas  de boxplot pode ser observada que há uma diferença entre o 1º Quartil e o 2º 

Quartil; ou seja, o comportamento dos dois quartis demostra que os resultados 

possuem uma distribuição normal assimétrica. Outro dado interessante é a ausência 

de outlines, o que indica que praticamente não houve alterações significativas nos 

valores observados. Esse  resultado não descarta a presença de outras formas de P 

sendo dissolvida e ou formada durante o processo de extração e fracionamento dos 

solos de TPI. Nota-se que o whiskes  inferiores e superiores revelam que em todas as 

extrações existe alta dispersão das concentrações fracionadas. 

Em termos de mediana, as frações apresentam concentrações de acordo com 

o método de extração aplicado. No caso da fração P-FL, as medianas caracterizam-

se pela proximidade entre M1 e M3, tendo como menor mediana o OL e B1 

intermediária. Esse  comportamento significa que os extratores M1 e M3 disponibilizam 

concentrações de P- FL similares; ou seja, o processo de extração causou 

praticamente o mesmo efeito. Para a fração P-Al, a mediana mostra uma semelhança 

para B1 e OL e diferença entre M1 e M3. A semelhança entre B1 e OL corrobora com 

o que é reportado na literatura, que é a preferência de ambos os métodos pela fração 

P-Al (BARBOSA FILHO; KINJO; MURAOKA, 1987). A fração P-Fe apresentou 

medianas similares para todos os extratores, revelando que os extratores 

influenciaram o fracionamento de forma semelhante. 

Entre todas as frações a forma P-Ca foi a que apresentou semelhanças para 

M1 e OL. Esse comportamento condiz com a existência da principal fonte de P nas 

TPI. Em princípio, a mediana menor mostra que o M1 retirou o P-Ca até ficar com 

concentração próxima do OL. Deve-se salientar que o OL não tem preferência pela 

forma P-Ca e sim P-Al e P-Fe. Uma explicação para a observação é a redução 

considerável do P-Ca pelo M1. 
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Figura 3. Distribuição dos teores de P-Ca, P-Al, P-Fe e P-FL segundo o uso dos extratores M1, M3, 

B1 e OL. 

 
 

Os valores de medianas encontrados condiz com os dendogramas usados 

para agrupar hierarquicamente por HCA os sítios de TPI estudados Figura 4. Os 

dendogramas relacionados ao fracionamento sem e com os quatros extratores 

agrupam os sítios de TPI em dois grupos, subdividos em subgrupos. É possível notar 

o mesmo HCA no fracionamento de P após o uso do M3 e OL. Pode ser verificado 

também um aumento da  formação de subgrupos, na classificação hierárquica, com a 

utilização dos extratores, com  exceção do M3 em um dos subgrupos. As mudanças 

obtidas com formações de subgrupos  diferentes podem ser explicadas pela própria 

característica dos extratores usados. Além disso, os sítios de TPI tratam de 
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Antrossolos, cuja pedogênese é bastante heterogênea ocasionando uma grande 

variabilidade das formas de P do solo. 

 

Figura 4. Grupamento hierárquico das formas de P-Ca, P-Al, P-Fe e P-FL antes e depois do uso do 

M1, M3, B1 e OL. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o fracionamento das formas de P inorgânicas foi possível verificar uma 

grande variabilidade dos teores do P-FL, P-Al, P-Fe e P-Ca em TPI. A variabilidade 

dos teores do P inorgânico no solo, sugere uma influência significativa no 

comportamento de extração do P com M1, M3, B1 e OL. O uso dos extratores em 

consórcio com o fracionamento, mostram que o M1, M3, B1 e OL retiram quantidades 

variadas das formas do P-FL, P-Al, P-Fe e P-Ca. No caso do M1, a preferência da 

extração foi do P-Ca. Por outro lado, o M3 e B1 liberaram formas de P não previstas 

pelo fracionamento. O OL mostro capacidade de extrair preferencialmente o P-FL. 

As concentrações de P variadas, do fracionamento com o uso dos extratores, 

verificadas nas caixas de boxplot mostraram que os resultados seguem a distribuição 

normal, praticamente sem outlines. Muito embora, o HCA indicou que houve 

mudanças  nos agrupamentos hierárquicos em termos de sítios de TPI. 

Esses resultados é uma pequena contribuição do estudo de extratores 

químicos, que pode servir de base para novos estudos sobre entendimento da 

dinâmica das formas de P presentes em TPI. 
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ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS E DE ESTRUTURAS DE 
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RESUMO: O Museu da Cidade ou Museu Histórico de Brasília, é o museu mais antigo 
da capital, foi  inaugurado em 21 de abril de 1960, mesma data da inauguração da 
cidade, representa a transferência oficial da capital do Rio de Janeiro para Brasília. O 
Museu está localizado na Praça dos Três Poderes. O projeto, de 1958, é de Oscar 
Niemeyer, com influência do modernismo europeu de Le Crobusier, foi construído 
para registrar a construção de Brasília. O edifício foi tombado pelo Governo do Distrito 
Federal em 1982 e pelo IPHAN em 2007. O Museu está contido em um bloco 
longitudinal de concreto armado de 5,00 m x 35,00 m, formado por 2 vigas em C. O 
bloco se apoia em um cubo que, formado por 2 pilares, abriga a escada de acesso e 
serviços. A composição do aparente monólito, apoiado  sobre um único suporte, gera 
dois balanços expressivos. A edificação é revestida em mármore branco. Em suas 
fachadas são esculpidos textos referentes a fatos relevantes para a construção de 
Brasília, além de uma escultura da cabeça de JK esculpida por José Alves Pedrosa, 
em pedra-sabão, com 1,5 Ton. Internamente, o espaço expositivo apresenta 16 
painéis, também gravados no mármore, com citações sobre a transferência e 
construção da Nova Capital. Este trabalho identificou, através de inspeções visuais, 
diversas manifestações patológicas no Museu, como fissuras, fraturas, lascagens, 
infiltrações e etc., que foram classificadas segundo a metodologia GUT para identificar 
as prioridades de intervenções. Além disso, foi desenvolvido um modelo de análise 
estrutural através do método de elementos finitos para avaliar o desempenho e o 
comportamento estrutural do monumento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Concreto armado; Manifestações patológicas; Reabilitação de 
estruturas. 
 
ABSTRACT: The City Museum or Historical Museum of Brasilia is the oldest museum 
in the capital, it was inaugurated on April 21, 1960, the same date of the inauguration 
of the city, it represents the official transfer of the capital from Rio de Janeiro to Brasilia. 
The Museum is located at Praça dos Três Poderes. The project, dated of 1958, by 
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Oscar Niemeyer, influenced by Le Crobusier's European modernism, was built to 
register the construction of Brasília. The Government of the Federal District in 1982 
and IPHAN in 2007 listed the building as historical heritage. The Museum is contained 
in a longitudinal block of reinforced concrete of 5.00 mx 35.00 m, formed by 2 beams 
in C shape. The block is supported on a cube that, formed by two pillars, houses the 
access staircase and services area. The composition of the apparent monolith, 
supported on a single support, generates two expressive balances. The building is 
covered in white marble. Three texts are sculpted on its façades - on the east facade, 
visible from the center of the square, a sentence by Juscelino Kubischeck, on the base 
of the building, relevant facts for the construction of Brasília and next to the sculpture 
of the head of JK sculpted by José Alves Pedrosa, in soapstone, with 1.5 t, a phrase 
in honor of the president. Internally, the exhibition space features 16 panels, also 
engraved in marble, with quotes about the transfer and construction of the new capital. 
This work identified, through visual inspections, several pathological manifestations in 
the Museum, such as cracks, fractures, chipping, infiltrations, infiltrations, etc. that 
were classified according to the GUT methodology to identify the intervention priorities. 
In addition, a structural analysis model was developed using the finite element method 
to assess the performance and structural behavior of the monument. 
 
KEYWORDS: Reinforced concrete; Pathological manifestations; Rehabilitation of 
structures. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Museu da Cidade, também conhecido como Museu Histórico de Brasília, está 

localizado na Praça dos Três Poderes, em local privilegiado do centro cívico da capital 

do Brasil, próximo ao limite da praça com a via transversal ao Eixo Monumental, se 

situando entre os principais edifícios da cidade – Palácio do Planalto, Congresso 

Nacional e Supremo Tribunal Federal. 

Museu da Cidade, ou Museu Histórico de Brasília (Figura 1), é uma edificação 

em forma de “um pequeno monumento que contém um ambiente penetrável”, 

projetada em 1958 pelo Arquiteto Oscar Niemayer como um “Lugar de Memória” 

(Soares, 2017). Foi inaugurado em 21 de abril de 1960, mesma data da inauguração 

da cidade, tornando- se o museu mais antigo da capital e representando a 

transferência oficial da Capital Federal do Rio de Janeiro para Brasília. 

 

Figura 1 – Museu da Cidade, ou Museu Histórico de Brasília (foto de Júnior Aragão – creative 

commons). 

 
 

O Museu da Cidade, ao ser projetado e inaugurado junto com os principais 

monumentos de Brasília, tais como a Catedral, o Teatro Nacional, a Igrejinha Nossa 

Senhora de Fátima, além dos já citados edifícios da Praças dos Três Poderes, revela 

a importância do monumento e de seu conteúdo – a história da construção de Brasília, 

registrada em suas próprias paredes – para as pessoas que ajudaram a erguer a nova 

capital. 

O edifício é formado por dois volumes, uma base de apoio e acesso e um 

grande monólito que abriga o salão do museu, e assim é descrito por Niemeyer: “A 

forma plástica desse monumento, exprimindo por seu arrojo as possibilidades do 

concreto armado, atende, também, as características procuradas de sobriedade e 

beleza" (Niemeyer, 1959, p. 36 apud Soares, 2017). Essa composição é “uma clara 
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referência à ideia de Le Corbusier para o monumento em homenagem a Paul Vaillant” 

(Lauande, 2010). 

O edifício foi tombado pelo Governo do Distrito Federal em 1982 (decreto nº 

6.718) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2007 

(Processo 1550-T-07). Mesmo assim, segundo o próprio IPHAN (2009) o museu faz 

parte de um conjunto de edifícios da época que “nem possuem projetos, mas apenas 

desenhos”, o que dificulta a pesquisa e memória do monumento. 

A edificação é revestida em mármore branco de Cachoeiro do Itapemerim. Em 

suas fachadas são esculpidos três textos. Na Fachada Leste, visível do centro da 

Praça está gravada uma frase de Juscelino Kubischeck. 

Na base do edifício, fatos relevantes para a construção de Brasília. Também 

voltada para a Praça dos Três Poderes, junto a escultura da cabeça de Juscelino 

Kubitschek por José Alves Pedrosa, em pedra-sabão, com 1,5t, uma frase em 

homenagem ao presidente. 

Internamente, o espaço expositivo apresenta 16 painéis gravados no mármore, 

com citações sobre a transferência e construção da Nova Capital. 

 

2. ESTRUTURA 

 

O Museu está contido em um bloco longitudinal de concreto armado de 5,00 m 

x 35,00 m, formado por 2 vigas em C. O bloco se apoia em um cubo que, formado por 

2 pilares, abriga a escada de acesso, além de pequeno depósito e sanitário de acesso 

restrito  aos funcionários. O vão, situado na parte superior, entre as duas vigas, serviria 

como iluminação, porém, hoje, esse recurso não é utilizado. Nota-se na Figura 2 que 

a composição do monólito, aparentemente apoiado sobre um único suporte, gera dois 

balanços expressivos. 
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Figura 2 – Museu da Cidade, balanços expressivos 
 

 
 

 

2.1 Análise da estrutura 

 

Devido à falta de projetos do museu, citada anteriormente, o levantamento das 

dimensões do edifício foi baseado em desenhos e imagens, atuais e registradas em 

publicações da época, como a revista Módulo, foi possível identificar as principais 

peças  estruturais conforme Quadro 1, utilizadas para fazer a modelagem da estrutura 

no  programa SAP 2000, versão 21, conforme ilustrada na Figura 3. A modelagem foi 

feita utilizando elementos tipo frame (barras), considerando o perfil “C” de cada viga 

principal e as dimensões encontradas para os 2 pilares que formam a base do sistema 

estrutural. 

As cargas utilizadas no modelo foram inseridas de acordo com o estabelecido 

nas normas ABNT NBR 6118:2014 e 6120:2017 para o peso próprio da estrutura de 

concreto  armado (25 kN/m3) e revestimentos em mármore (0,85KN/m2), além da carga 

acidental indicada para áreas de exposição (5N/m2). 

 
Quadro 1 – Dimensões dos elementos estruturais do Museu da Cidade 

Elemento Dimensões da seção 
Comprimento / 

altura 
Cor 

Vigas “C” 2,5 x 5 m 35 m  

Pilares 1,6 x 7 m 7 m  
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Figura 3 – Modelo estrutural. Desenvolvido pelos autores (SAP 200 v.21) 

 
 

Na análise dos deslocamentos na estrutura, foi utilizada a combinação de carga 

para o Estado Limite de Serviço (ELS) (Equação 1). Já para a análise de esforços e 

dimensionamento foi utilizada a combinação de carga para Estado Limite Último (ELU), 

mostrado na Equação 2, conforme a ABNT NBR 6118:2014. 

(1 × 𝑔) + (1 × 𝑞) (1) 

(1,4 × 𝑔) + (1,5 × 𝑞) (2) 

Onde: 

g = Cargas Permanentes e q = Cargas Acidentais 

A Figura 4 apresenta os deslocamentos nas extremidades da viga “C” que forma o 

bloco principal do Museu da Cidade. Nota-se que o deslocamento máximo, na 

extremidade do  maior balanço é de aproximadamente 1 cm, valor bem abaixo do que 

o máximo permitido  pela norma atual (l /350). 

 
Figura 4 – Gráfico de deslocamentos para o Museu da Cidade. Desenvolvido pelos autores (SAP 

200 v.21) 

 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.8, p. 84986-84998 aug. 2021 257 

A Figura 5 mostra o diagrama de momentos fletores nas vigas “C”, conforme 

esperado, a concentração de momento ocorre no encontro das vigas com o pilar de 

apoio,  onde o momento chega a 30.517 KN.m. Já a Figura 6 mostra o diagrama de 

força axial nos pilares da base do museu. Percebe-se um esforço máximo na base 

dos pilares de - 7115 KN. 

 
Figura 5 – Diagramas de momentos Fletores e gráficos de esforços na viga “C” do Museu da 

Cidade. Desenvolvido pelos autores (SAP 200 v.21) 

 
 

Figura 6 – Diagramas de esforço axial nos pilares do Museu da Cidade. Desenvolvido pelos autores 

(SAP 200 v.21) 

 
 

 

Os dados analisados demonstram que as peças estruturais do edifício do 

Museu da Cidade são de dimensões maiores que as mínimas exigidas pelas normas 

atuais nas condições levantadas. 

 

3. INSPEÇÃO PREDIAL 

 

Segundo a ABNT NBR-16747:2020, as inspeções visuais fornecem a 

perspectiva  qualitativa do dano e podem aferir os agentes de degradação de acordo 

com fatores endógenos, como comportamento de uso, e mesmo exógenos, como as 
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anomalias externas. Baseados neste contexto sensorial descrito na ABNT NBR-

16747:2020, diversos autores apresentam propostas para validar a inspeção visual 

uma análise qualitativa subjetiva, com fornecimento de informações quantitativas, 

como por exemplo  a qualificação do dano conforme urgência, tendência e gravidade. 

 

Análise sensorial – tabela gut 

 

A tabela GUT (gravidade, urgência e tendência) de Kepner eTregoe, 

apresentada  segundo GOMIDE et al (2011), é a ferramenta que possibilita ao inspetor 

técnico a organização das ações de correção e priorização das intervenções 

corretivas a serem propostas no final da inspeção. 

De acordo com os estudos de ALVAREZ (1997), a proposta original de Kepner 

e  Tregoe é a tomada de decisão administrativa baseada em três processos de análise: 

“Análise de Problema (identificação da causa do problema), Análise de Decisão 

(escolha de uma solução para o problema) e Análise de Problema Potencial 

(planejamento da implantação da solução)”. Uma vez qualificados, todos estes 

processos podem ser comparados de acordo com os valores finais estabelecidos na 

analise GUT. 

No Brasil GOMIDE et al (2011), adaptaram os reconhecidos estudos da tabela 

GUT à análise de danos perceptíveis durante a inspeção sensorial. Os autores 

propõem a calibração dos pesos atribuídos à gravidade, urgência e tendência 

conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tabela GUT- desenvolvido por KEPNER e TREGOE. 

GRAU GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA PESO 

Total 
Perda de vidas humanas, 

do meio ambiente ou do 
próprio edifício 

Evento em 
ocorrência 

Evolução 
imediata 

10 

Alta 
Ferimentos em pessoas, 

danos ao meio ambiente ou 
ao edifício 

Evento prestes a  
ocorrer 

Evolução em 
curto  prazo 

8 

Média 
Desconfortos, deterioração do 
meio ambiente ou do edifício 

Evento 
prognosticado para 

breve 

Evolução em 
médio prazo 

6 

Baixa 
Pequenos incômodos ou 

pequenos prejuízos 
financeiros 

Evento 
prognosticado 
para adiante 

Evolução em 
longo prazo 3 

Nenhum Nenhuma Evento imprevisto Não vai evoluir 1 
Fonte: (GOMIDE; NETO; GULLO, 2011) 
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Com a análise visual da manifestação patológica e a degradação percebida, 

GOMIDE et al. (2011) propuseram o grau de dano variando de Total a Nenhum, com 

explanação textual orientativa. Cada grau de dano possui sua correlação quantitativa 

pré- estabelecida, conforme pode ser visto no Quadro 2. 

 

Metodologia aplicada ao museu da cidade 

 

O Museu da Cidade foi segmentado nos sistemas de acordo com os elementos 

principais que estão em degradação. Desta assertiva foram vistoriados os seguintes 

sistemas e seus componentes: 

– Sistema Estrutural composto das grandes vigas “C”, lajes e pilares de 

concreto que  formam o museu. 

– Sistema de Impermeabilização composto por todo o sistema de 

mantas e impermeabilizantes que protegem os elementos estruturais ou 

revestimentos. 

– Sistema Coletores Pluviais responsável pela drenagem até as 

galerias de esgoto  presentes na sarjeta. 

– Sistema de Fachadas composto por todo o acervo patrimonial esculpido 

nas fachadas,  incluído a parte de textos cravados no revestimento de mármore. 

– Sistema de Esquadrias representa as janelas, portas e brises metálicos 

que favorecem não só o acesso público como claridade e ventilação do museu. 

– Sistema de Pisos abrange o calçamento interno e externo, limitando a 

área sombreada do monumento uma vez que está inserido na praça dos três poderes. 

– Sistema de Tetos são os forros internos parte visível da laje estrutural 

que compõem o pórtico principal. 

– Sistema de Revestimentos Internos é a parte de acabamentos de 

mármore aplicados na parte interna da estrutura e apresentam o acervo móvel do 

museu. 

– Sistema de Acessibilidade é inexistente e representa grande limitação 

ao público pois  à época da construção este não fazia parte dos estudos de projetos 

ou necessidades. 

Foi realizada uma inspeção visual no dia seis de novembro de 2020, no período 

entre 14 e 16 horas. Durante essa inspeção foi possível identificar diversas 

manifestações  patológicas no Museu da Cidade. 
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Nas fachadas, as peças de mármore apresentam uma grande quantidade de 

fissuras mapeadas, provavelmente decorrente da retração da argamassa de 

assentamento, conforme pode ser visto na Figura 7. 

A Figura 7 mostra, também, que foram identificados alguns pontos com fraturas 

e lascagem. Essas patologias são meios de entrada de água e impurezas, agravando 

ou ocasionando novas anomalias, como a lixiviação, que também foi identificada. 

 

Figura 7 – Manifestações patológicas detectadas na fachada do Museu da Cidade 

 
 

Também foram observadas manchas por infiltração nas fissuras e em rejuntes 

comprometidos e alterações cromáticas nas pedras por umidade, insolação, poeira e 

sujeira (Figura 8). Inicialmente, as manchas irão afetar a estética do edifício e, 

posteriormente, poderão danificar as propriedades físicas e mecânicas das peças. 

 
Figura 8 – Manchas por infiltração em fissura 
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As peças de granito da rampa de entrada apresentam manchas de umidade, 

fraturas e desplacamento, conforme observado na Figura 9. As pedras do chão 

estão em várias partes soltas e com crescimento de vegetação. É também 

identificado o acúmulo de lixo na região. 

 

Figura 9 – Fratura e desplacamento na rampa; Sujeira 

 

No interior do Museu são identificadas fissuras nas peças de mármore, 

fraturas e lascamento, pontos com infiltração, lixiviação, alterações cromáticas, 

rejuntes comprometidos, pintura dos dizeres com falhas e vários trabalhos de reparo 

com cores e texturas diferentes (Figura 10). As alterações cromáticas nas peças 

podem ocorrer por umidade nas peças, impurezas nos assentamentos e algum 

ponto de corrosão. 

 
Figura 10 – Manifestações patológicas encontradas no interior do Museu da Cidade 

 

Além disso, as esquadrias das janelas apresentam deterioração, 
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comprometimento  em sua vedação e sujeira; no forro há manchas de infiltração e 

existem diversas caixas de tomadas faltando, com a fiação aparecendo e manchas na 

peça de mármore ao redor das tomadas também foram identificadas. 

A análise da degradação com aplicação da tabela GUT foi registrada durante 

a inspeção visual e forneceu os dados do Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Inspeção no Museu da Cidade - Aplicação da Tabela GUT. 
 

SISTEMAS G U T GUT 

1.Sistemas Estruturais M B B 14 

2.Impermeabilização A T T 28 

3.Fachadas A A A 24 

4.Coletores Pluviais A T T 28 

5.Esquadrias Internas M T M 22 

6.Pisos A T A 26 

7.Tetos M M A 20 

8.Revestimentos internos M T B 20 

9.Acessibiliade T T T 30 

 

De forma gráfica a Figura 11 apresenta os dados consolidados da inspeção 

visual,  demonstrando que o sistema de acessibilidade desponta como prioridade na 

ação de reforma ou manutenção. 

 
Figura 11 – Análise gráfica da Tabela GUT - Inspeção do Museu as Cidade. 

 

Verifica-se a eficiência da aplicação proposta por Kepner e Tregoe e adaptada 

por  GOMIDE et al (2011), uma vez que é possível estabelecer a ordem de prioridades 

de intervenção de acordo com o valor GUT obtido. Neste sentido podemos ordenar as 

ações de reforma no sistema de acessibilidade (GUT=30), seguido por Coletores 
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Pluviais e Impermeabilização (GUT=28) e sucessivamente até o Sistema Estrutural 

(GUT = 14). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Ao analisar a estrutura do Museu da Cidade, podemos explorar a importância 

dele não só como registro histórico da construção de Brasília, mas também sua 

contribuição para a demonstração das possibilidades do concreto armado exploradas 

na arquitetura moderna brasileira. 

As análises e inspeções realizadas em importantes obras como o Museu da 

Cidade  contribuem para a memória do patrimônio moderno brasileiro, além de expor 

e traçar diretrizes para sua preservação. 
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RESUMO: É evidente preocupação mundial com a dependência que a sociedade tem 
dos combustíveis fósseis e com os problemas ambientais gerados a partir da sua 
combustão. Em função disso, pesquisas científicas que buscam diversificar a matriz 
energética do Brasil cresceu significativamente nos últimos anos, portanto apresentar 
este tema aos futuros pesquisadores é muito importante. A produção de 
biocombustíveis leva a geração de emprego, contribui para a independência 
energética do país além de colaborar, significativamente, para a redução da geração 
de gases poluentes. A partir deste contexto  a discussão sobre biocombustíveis em 
sala de aula e a sua produção em escala laboratorial, permitem trabalhar com os 
alunos do ensino médio várias competências e habilidades de uma forma 
contextualizada. Ao se abordar o tema biodiesel em uma aula o docente consegue 
trabalhar conceitos de química ambiental, instigando o discente a pensar nos 
benefícios ambientais que o uso deste tipo de energia calorífica pode fomentar. Ao 
mesmo tempo o professor pode induzir o aluno a observar os benefícios econômicos 
que a sociedade obtém a partir da produção e do uso da energia limpa. Com este tipo 
de discussão em sala de aula, a escola contribui para a formação de um cidadão 
crítico e menos alienado no que se refere os problemas enfrentados pela sua 
comunidade. No que tange o conhecimento científico, ao levar o aluno para fazer o 
biocombustível em uma aula de laboratório, é possível se trabalhar vários conceitos 
previstos nas bases curriculares do ensino de química. Pois na produção do 
biocombustível pode se observar  conceitos referentes aos tipos de misturas, o 
discente vai observar uma reação química e várias alterações macroscópicas que 
acontecem durante a transformação do reagente em  produto além de ser possível 
trabalhar a estequiometria entre as substâncias. Estabelecer este paralelo entre temas 
atuais e os conceitos científicos além de ser uma ferramenta que contribui 
substancialmente para que o processo de ensino e aprendizagem seja eficiente, é 
muito importante para a formação de alunos que consigam ver um sentido no que 
estão  estudando e consequentemente conseguem aplicar os conceitos aprendidos 
em situações  do dia a dia. Além de contribuir no processo de ensino e aprendizagem 
a associação do conteúdo com a prática está estabelecido para o currículo do ensino 
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médio no Art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96. 
Diante do exposto o uso de biocombustível como temática da aula de química 
possibilita satisfazer as recomendações de realizar uma abordagem contextualizada 
de ensino de Ciências, além de tornar a aula mais dinâmica e compreensiva. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel; Ensino; Contextualização. 
 
ABSTRACT: It is evident worldwide concern with the dependence that society has on 
fossil fuels and the environmental problems generated from their combustion. As a 
result, scientific research that seeks to diversify Brazil's energy matrix has grown 
significantly in recent years, so presenting this topic to future researchers is very 
important. The production of biofuels leads to the generation of jobs, contributes to the 
energy independence of the country, besides collaborating, significantly, to the 
reduction of the generation of pollutant gases. From this context, the discussion about 
biofuels in the classroom and their production on a laboratory scale, allows working 
with high school students several skills and abilities in a contextualized way. When 
approaching the biodiesel theme in a class, the teacher can work on concepts of 
environmental chemistry, instigating the student to think about the environmental 
benefits that the use of this type of calorific energy can foster. At the same time the 
teacher can induce the student to observe the economic benefits that society obtains 
from the production and use of clean energy. With this type of discussion in the 
classroom, the school contributes to the formation of a critical citizen who is less 
alienated with regard to the problems faced by his or her community. As far as scientific 
knowledge is concerned, by taking the student to make biofuel in a laboratory class, it 
is possible to work on several concepts foreseen in the basic chemistry curriculum. 
During the biofuel production it is possible to observe concepts related to the types of 
mixtures, the student will observe a chemical reaction and several macroscopic 
changes that occur during the transformation of the reactant into a product, besides 
being able to work on the stoichiometry between the substances. Establishing this 
parallel between current issues and scientific concepts, besides being a tool that 
contributes substantially to an efficient teaching and learning process, is very important 
for the formation of students who can see a meaning in what they are studying and 
consequently are able to apply the concepts learned in everyday situations. Besides 
contributing to the teaching and learning process, the association of content with 
practice is established for the high school curriculum in Article 35 of the Law of 
Directives and Bases of National Education (LDB) 9394/96. In view of the above, the 
use of biofuel as a theme of the chemistry class makes it possible to meet the 
recommendations of performing a contextualized approach to science teaching, in 
addition to making the class more dynamic and comprehensive. 
 
KEYWORDS: Biodiesel; Teaching; Contextualization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vivenciamos um momento de grande avanço tecnológico acompanhado de 

várias mudanças no comportamento da comunidade discente. Cada dia torna-se 

complicado despertar no aluno o interesse pelas aulas tradicionais, meramente 

expositivas, assim, os  professores precisam continuamente modificar e inovar a forma 

de ministrar um mesmo  conteúdo. 

As ferramentas tecnológicas afetaram significativamente a forma de 

aprendizagem dos discentes no Brasil, o que, por consequência, exigiu dos docentes 

uma  adaptação do modelo tradicional de ensino. 

Hoje, o aluno tem acesso a muita informação além daquilo que é ministrado em 

sala de aula. Porém, por essas informações não estarem sendo devidamente 

trabalhadas, muitos discentes não conseguem estabelecer uma relação entre as 

notícias ouvidas ou lidas e os conteúdos trabalhados pelos docentes, nem sequer 

estabelecer uma ligação entre  conteúdos iguais ministrados em disciplinas diferentes. 

Dessa maneira cabe ao professor  oferecer condições para que o aprendiz faça bom 

uso desse conhecimento do cotidiano para facilitar a assimilação do conteúdo 

ministrado. Para que o professor exerça o seu papel de mediador do conhecimento 

ele precisa fazer uso de várias metodologias, rompendo com o tradicional “quadro 

negro”. A contextualização do ensino é uma forma de facilitar a aprendizagem. 

Neste contexto de contextualização do ensino, é preciso que o professor 

planeje as suas aulas com temas abrangentes, e nessa vertente vem aprodução de 

biodiesel com possivel tema gerador para uma aula de química contextualizada e 

possivelmente interdissciplinar. 

A demanda por energia aumenta continuamente e, em virtude do mundo ainda 

ser dependente dos combustíveis fósseis, que são oriundos de matérias- primas não 

renováveis e de combustão altamente prejudicial ao meio ambiente,existe uma 

necessidade de se produzir combustíveis alternativos que venham atender a demanda 

energética mundial (BASHA et al., 2009). 

Quando se trata do contexto energético atual, a produção de energia limpa, em 

especial a do biodiesel, destaca-se como uma das formas mais eficientes para 

diversificar a matriz energética, contribuindo para o desenvolvimento do tripé da 

sustentabilidade também chamado de triple bottom line, que consiste em uma 
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produção economicamente  viável, socialmente justa e ambientalmente correta. Esses 

fatores sustentáveis são observados na produção de biodiesel, pois favorecem o 

desenvolvimento econômico, devido ao aprimoramento e descentralização de 

investimentos, o que acarreta um crescimento no desenvolvimento social através da 

geração de emprego e renda no campo e, ainda, contribui para a conservação do meio 

ambiente, através da redução da emissão de gases do efeito estufa (LOFRANO, 

2008). 

Considerando que para o currículo do ensino médio, no Brasil, é destacado no 

Art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96, que a 

educação tecnológica básica, deve propiciar o conhecimento dos fundamentos 

tecnologicos, além de fazer com que o aluno tenha condições de estabelecer um 

paralelo entre a teoria ministrada em cada disciplina e a aplicação prática dela no seu 

cotidiano. A sala de aula torna-se um ambiente propicio para a dsicução de temas 

como a produção do biodiesel. Pois envoleve questões ambientais, ao falar da 

diversificação da matriz energética e de problemas ambientais. Pode ser trabalhado 

questões economicas, pois a produção do biodiesel tem, entre outras, a funçõe de 

desenvolver a agricultura famíliar e ainda possibilita que o aluno vizualise a aplicação 

dos conteúdos trabalhados em sala de uma forma paupavel.Tal metodologia de ensino 

pode levar o desenvolvimento humano, dando uma formação ética, desenvolvendo a 

sua formação intelectual e crítica. 

A disciplina de Química que faz parte do eixo das Ciências da Natureza tem 

conteúdos que podem ser facilmente contextualizados ao serem ministrados.Temas 

do cotidiano, principalmente temáticas ambientais, como poluentes, chuva ácida, 

tratamento de água, combustíveis renováveis, entres outros (ROMÃO, et al., 2021). 

 

2. PRODUÇÃO DO BIODIESEL E O ENSINO DE QUÍMICA 

 

Ter acesso a uma educação de qualidade é um direito, assegurado por lei a 

todo cidadão brasileiro. Para que o acesso a educação de qualidade seja efetivo deve 

ser considerado a forma que o consteúdo abordado será ministrado pelo docente. Na 

abordagem do professor é importante que seja demonstrada a aplicabilidade do 

conteúdo  no cotidiano do aluno, para que assim seja desertado no discente o 

interesse pelo conhecimento cintífico. 

A contextualização do ensino e a interdisciplinaridade está previsto na LDB 
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– 1996. 
 

Interdisciplinaridade e contextualização formam o eixo organizador da 

doutrina curricular expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996). Elas abrigam uma visão do conhecimento e das formas de 

tratá-los para ensinar e para aprender que permite dar significado integrador 

a duas outras dimensões do currículo de forma a evitar transformá-las em 

novas dualidades ou reforçar as já existentes: base nacional comum/parte 

diversificada, e formação geral/preparação básica para o trabalho. (BRASIL, 

1998, p.50). 

 

Para Ramos (2002), a contextualização é uma forma de abordar o conteúdo 

que aplia as possibilidade de interação não apenas entre as disciplinas de um mesmo 

eixo, mas também, entre esses conhecimentos e a realidade do aluno. Tal abordagem 

possibilita , a inserção do conhecimento disciplinar em uma realidade plena de 

vivências, incluindo aspectos e questões presentes na sociedade e no cotidiano do 

aluno, tais como: a melhoria da qualidade de vida e as relações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS). 

Nos últimos anos, o processo avaliativo dos discentes sofreu substanciais 

modificações, situação que exigiu que professor passe a exerça o papel de mediador 

do conhecimento, e, para isso, é preciso que o docente faça uso de ferramentas 

diversificadas para o ensino-aprendizagem, inserindo no modelo tradicional o uso de 

ferramentas, principalmente tecnológicas, que fomentem o aprendizado. 

Segundo Guimarães (2009), muitas críticas feitas ao ensino tradicional referem- 

se à ação passiva do discente que comumente é tratado como mero ouvinte das 

informações que o professor oferece. É preciso que o docente forneça ferramentas, 

ou dê  subsídios, para que o aluno elabore seus próprios conceitos referentes aos 

conteúdos estudados e ainda consiga aplica-los no seu dia a dia. 

Um dos objetivos do ensino de química é que o jovem reconheça o valor da 

ciência na busca do conhecimento da realidade objetiva e insira no seu cotidiano. Para 

conquistar esta meta busca-se trabalhar contextos que tenham significado para o 

aluno e possam favorecer o aprender, num processo ativo, acreditando-se que o aluno 

tenha um envolvimento não só intelectual, mas também afetivo. (ALMEITA et al., 

2008) 

Porém, ser mediador do conhecimento de algumas disciplinas é um pouco mais 

complexo, pois os discentes já têm um prévio conceito de que a disciplina é 

extremamente  complicada (para não se dizer chata), o que é facilmente observado 
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pelos professores de química durante as aulas. 

Mesmo com a grande importância atribuída ao ensino de química, tem-se 

conhecimento que os alunos do ensino médio apresentam uma grande dificuldade em 

assimilar os conceitos básicos da disciplina. Entre os fatores que que agravam essa 

dificuldade, acredita-se que os mais críticos são: conteúdo ministrado sem vinculação 

com a realidade e a vivência do aluno; dificuldade dos alunos em raciocinarem em 

termos de modelos abstratos e aulas meramente expositivas, sem o uso de 

demonstrações e/ou experimentos relacionados com o conteúdo teórico ministrado 

(MACÊDO et al., 2010). Dessa forma, trabalhar assuntos presentes na mídia, podem 

facilitar a busca do cononhecimento. 

A produção do biodiesel vem ganhando destaque mundial. Em 2002, o 

Ministério da Ciência e Tecnologia, ao criar o Programa Brasileiro de Desenvolvimento 

Tecnológico de Biodiesel – PROBIODIESEL, lançou o “Selo Combustível Social”, 

que consiste em medidas para que ocorra a inclusão e o fortalecimento da agricultura 

familiar na cadeia produtiva da agroenergia, especificamente, do biodiesel, pois só 

podem participar dos leilões de biodiesel as usinas que tiverem sua matéria-prima 

proveniente deste tipo  de agricultura (SLUSZZ, 2006). 

No Brasil, o biodiesel é regulamentado pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 

2005, na qual estão especificadas todas as regras para sua produção e 

comercialização. De acordo com esta lei, “o biodiesel é biocombustível derivado de 

biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por 

compressão ou, conforme regulamento para a geração de outro tipo de energia, que 

possa substituir parcial, ou totalmente, combustíveis de origem fóssil” (BRASIL, 

2005). 

A produção do biodiesel em todas as suas etapas possibilita a contextualização 

do  ensino de química. O fluxogama abaixo representa a produção de bioiesel a partir 

de óleos  vegetais. 
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Todo o processo de obtenção do biodiesel reune vários conceitos que são 

apresentados aos alunos na disciplina de química. Começando pelo conceito de 

biodiesel,  que é definido químicamente como uma mistura de ésteres de ácidos 

graxos de cadeia longa proveniente de óleos vegetais (SERRA, et al, 2009). Em todas 

as etapas são envolvidos conceitos químicos como substância e mistura; proriedades 

gerais e específicas da matéria; cálculo estequiométrico; e reações químicas. 

Para desenvolver tal metodologia pode-se dividir a aula em parte teórica e aula 

prática. Nas aula teóricas realiza-se uma discussão sobre o tema biodiesel e no 

laboratório a sua produção. Ao final das aulas, os discentes devem elaborar um 

relatório. No relatório os alunos descreverão com as aulas foram realizadas e 

responderam os questionários feitos. 

O aula pode ser realizada com o intuito de ministrar ou revisar os conteúdos 

de química, de uma forma mais dinâmica. 

A primeira etapa do processo de produção de biodiesel, a obtenção da 

materia- prima, serve como base para trabalhar com os alunos as seguintes questões: 

a) A química está presente no seu cotidiano? 

b) O que forma a matéria que nos cerca? 

c) Quais as propriedades gerais você observa na materia-prima coletada? 

O processo de extração do óleo, quando realizado com solvente hexano e 

com  água pode levantar alguna questionamenetos. 

Obtenção da 
matéria- 
prima 

Extração do óleo 

Biodiesel Glicerina 
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Nesa etapa do processo é possível trabalhar-se os seguintes 

questionamentos: 

a) Por que a água, em temperatura ambiente, não conseguiu extrair o óleo? 

b) Por que o óleo e a água não se misturaram? 

c) Qual o tipo de sistema formado entre água e óleo? E engtre água e hexano? 

Na etapa da produção do biosiesel vários conceitos químicos são 

observados. 

Destaca-se o conceito de desnisdade; reações químicas e estequiometria. 

Os questionamentos que os discentes podem responder: 

a) Teve alguma reação química no processo realizado? Explique. 

b) Qual a importância da proporção entre as substâncias que participam da reação? 

A reação que gera o biodiesel é uma reação orgânica denominada 

transesterificação, logo o tema abordado neste artigo é propicio para se trabalhar as 

reaçõs  orgânicas. 

Em todo o processo de ensino é importante que o docente traga para os 

alunos a importância do conteúdo para a sociedade. De que maneira o que está 

sendo estuddado poderá melhorar a vida da sociedade e como ele se faz presente 

no cotidiano. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A contextualização do ensino não é um processo fácil. Para que ela seja 

exitosa é  preciso que o docente conheça umpouco da vida do aprendentes e consiga 

estabelecer um eleo entre o que será ministrado e o cotidiano da turma. Esse 

processo é complicado pois as salas de aulas são muito heterogêneas, por isso um 

dos caminhos mais fáceis é estabelecer contextulização com temas comuns a toda 

a comunidade. 

A contextualização do ensino, mostra-se proveitosa por permitir os alunos a 

contrução e possivel elaboração dos problemas do cotiano, despertando no discente 

o interesse pelo conhcimento científico e contribui também para que o aluno seja o 

protagonista do processo de ensino e aprendizagem. 

Para uma contestualização mais eficiente é importante que o educador 

considere o conhecimento prévio do aluno sobre o conteúdo ministrado. È importante 

considerar que o estudante já vem com uma bagagem de conhecimento e está deve 
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ser aproveitanta com o intuito de valorizar o conhecimento já adquirido. Todos este 

levantamento é feito no planejamento pedagógico, pois contextualizar o ensino 

demanda um estudo da realizadade na qual ele irá trabalahar. 

Para que o discente tenha entusiamos em estudar é importante que ele veja 

que a educação é capaz de mudar a realiade e que ela possiblita a compreensão do 

local que se  vive. Se o aluno for capaz de entender o espaço que ele vive estará apto 

a solucionar os problemas a sua volta e quissá contribuir para o benefício da 

sociedade. 
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CAPÍTULO 17  
DESENVOLVIMENTO E ANALISE SENSORIAL DE SORVETE DE MORANGO 
ENRIQUECIDO COM SUPLEMENTO PROTEICO (WHEY PROTEIN ISOLADO): UM 
ESTUDO EXPERIMENTAL ANALÍTICO 
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RESUMO: O sorvete é um produto de boa aceitação sensorial, apreciado por pessoas 
de todas as idades e classes sociais, sendo considerado uma sobremesa muito 
consumida no Brasil. Apesar de essas características, possui elevada densidade 
energética, com alto teor de ácidos graxos trans e saturados, o que limita o seu 
consumo na maioria das dietas prescritas pelos nutricionistas. O objetivo deste estudo 
foi elaborar um sorvete de morango enriquecido com whey protein isolado no intuito 
de auxiliar as pessoas que buscam uma melhor forma física por meio de exercícios e 
dietas. Primeiramente, realizou-se um estudo sobre a composição química do sorvete, 
com ênfase nos ingredientes nocivos à saúde e as possibilidades de substituições por 
nutrientes benéficos, com a manutenção de um sabor agradável e que seja de baixo 
custo. Posteriormente, elaborou-se uma receita com a substituição do leite e produtos 
com lactose por água enriquecida como base do sorvete. O whey protein isolado sem 
lactose foi acrescido à preparação para agregar valor nutricional ao produto. A análise 
sensorial foi realizada e demonstrou que esse produto possui sabor agradável e baixo 
custo de fabricação, o que constitui uma alternativa alimentar para intolerantes à 
lactose, praticantes de atividade física, dentre outros indivíduos em busca de uma 
alimentação diversificada. 
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PALAVRAS-CHAVE: Whey Protein, Suplemento Alimentar, Sorvete, Dieta. 
 
ABSTRACT: Ice cream is a product with good sensory acceptance, appreciated by 
people of all ages and social classes, being considered a dessert widely consumed in 
Brazil. Despite these characteristics, it has a high energy density, with a high content 
of trans and saturated fatty acids, which limits its consumption in most diets prescribed 
by nutritionists. The aim of this study was to develop an strawberry ice cream enriched 
with whey protein isolated in order to help people seeking better physical fitness 
through exercise and diet. First, a study was carried out on the chemical composition of 
ice cream, with an emphasis on ingredients that are harmful to health and the 
possibilities of substitution for beneficial nutrients, with the maintenance of a pleasant 
and low-cost flavor. Subsequently, a recipe was developed with the replacement of milk 
and lactose products by enriched water as the base for ice cream. The isolated whey 
protein without lactose was added to the preparation to add nutritional value to the 
product. Sensory analysis was performed and showed that this product has a pleasant 
taste and low manufacturing cost, which is a food alternative for lactose intolerant, 
physical activity practitioners, among other individuals in search of a diversified diet. 
 
KEYWORDS: Whey Protein; Food Supplement; Ice Cream; Diet. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse da população por uma vida mais saudável por meio do consumo 

de produtos inovadores, com qualidade sensorial e nutricional, tem crescido nos 

últimos anos. Essa tendência reforça a importância da incorporação de ingredientes 

bioativos específicos no desenvolvimento de novos produtos, com o propósito de 

fornecer benefícios adicionais ao consumidor por meio da alimentação (MARTINS et 

al., 2021, COSTA et al., 2021, CHAGAS et al., 2020). 

As empresas alimentícias, atraídas pelo constante crescimento do mercado, 

têm investido no desenvolvimento de novos produtos, que sejam saborosos, 

funcionais, nutritivos e de baixo custo. Destaca-se, nesse sentido, o soro do leite 

devido às suas propriedades nutricionais, funcionais e tecnológicas, como 

solubilidade, viscosidade, emulsificação e gelatinização (CANO, 2020, 

DELLAGOSTIN et al., 2020), além de a sua utilização em substituição às gorduras nos 

alimentos lácteos e não-lácteos (ARAÚJO; GUSMÃO, 2020). 

O soro do leite possui um alto teor de proteínas, vitaminas, minerais e enzimas, 

constituindo uma excelente alternativa para utilização em outros produtos (ENDRES 

et al., 2021, ARAÚJO; GUSMÃO, 2020). Dentre as diversas funcionalidades das 

proteínas do soro do leite, destacam-se as atividades antioxidante, anti-hipertensiva, 

anticancerígena, antiviral, antibacteriana, anti-inflamatória, imunomoduladora, 

cardioprotetora, insulinotrópica e anti-osteoporótica (COSTA et al., 2021). As 

proteínas do soro do leite também podem influenciar a síntese muscular que ocorre 

simultaneamente com a perda de tecido adiposo, sendo indicadas para indivíduos ou 

atletas fisicamente ativos no intuito de aumentar a massa muscular (VASCONCELOS; 

BACHUR; ARAGÃO, 2018). 

Por meio de distintas técnicas de separação proteica, o soro do leite 

processado pode resultar nos seguintes produtos: um concentrado, Whey Protein 

Concentrado (WPC), um isolado, Whey Protein Isolado (WPI), com alta fração 

proteica, ou um hidrolisado, Whey Protein Hidrolisado (WPH). As principais 

características dessas proteínas incluem o elevado teor de aminoácidos essenciais, 

particularmente os aminoácidos de cadeia ramificada (AACR, do inglês BCAA) e a 

presença de peptídeos bioativos, com distintas propriedades fisiológicas e funcionais 

(COSTA et al., 2021, VASCONCELOS; BACHUR; ARAGÃO, 2018). 

O sorvete é um produto de boa aceitação sensorial, apreciado por pessoas de 
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todas  as idades e classes sociais, sendo considerado uma sobremesa muito 

consumida no Brasil.  Apesar de essas características, possui elevada densidade 

energética, com alto teor de ácidos graxos trans e saturados, o que limita o seu 

consumo na maioria das dietas prescritas pelos nutricionistas. A qualidade do sorvete 

depende da qualidade dos ingredientes utilizados e do equilíbrio entre os 

componentes, incluindo a quantidade de sólidos totais, gorduras, açúcares, 

estabilizantes, emulsificantes e aromatizantes. Outras características envolvem custo, 

viscosidade, ponto de congelamento, taxa de aeração, aparência, sabor, textura e 

valor nutricional (SILVA, 2019). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Resolução nº 

266, de 22 de setembro de 2005, sorvete é um produto basicamente elaborado com 

leite e/ou derivados lácteos e/ou outras matérias-primas alimentares, nos quais os 

teores de gordura e/ou proteína são totais ou parcialmente de origem não láctea, 

contendo no mínimo 3% de gordura e 2,5% de proteínas, além de poderem ser 

adicionados de outros ingredientes alimentares. De acordo com a Associação 

Brasileira das Indústrias de Sorvetes – ABIS (2021), no Brasil, há mais de 10 mil 

empresas ligadas ao setor de sorvetes e gelatos, com faturamento anual superior a 

R$13 bilhões. 

Devido à elevada demanda dos consumidores por produtos alimentícios 

salutares, com baixo teor de gordura, elevado aporte proteico e/ou com fibras 

adicionadas, o objetivo do presente estudo foi desenvolver um sorvete de morango 

enriquecido com suplemento proteico que atenda aos quesitos de sabor, cor, aroma e 

textura, de baixo custo de fabricação e que possa ser utilizado como uma alternativa 

para intolerantes à lactose, praticantes de atividade física, dentre outros indivíduos 

que almejam uma alimentação diversificada. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 2.1 Aspectos éticos 

  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Paulista (UNIP), Campus Indianópolis – SP, sob o 

Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) no 33826920.3.0000.5512 e 

parecer no 4299745. Todos os indivíduos que aceitaram participar voluntariamente da 
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pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) após 

informações detalhadas sobre os objetivos do estudo e procedimentos utilizados. 

Foram garantidos o sigilo e o anonimato dos participantes, conforme a Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (CNS/MS). 

 

2.2 Ingredientes 

 

Para o desenvolvimento de 8,5 litros de sorvete, os seguintes ingredientes 

foram  utilizados: 

• Morango: 6,2kg 

• Base Citrus: 654g 

• Whey Protein Isolado: 600g 

• Xilitol: 900g 

• Água: 3L 

A escolha do morango se deu pelos princípios nutricionais, visto que representa 

uma fonte importante de alguns nutrientes como: vitamina C, vitamina A, ácido fólico, 

fibras solúveis (pectina), bioflavonoides (antocianina e ácido elágico) (QUINATO; 

DEGÁSPARI; VILELA, 2007), cálcio, ferro, zinco, magnésio e fósforo, além de ser 

apreciado pela versatilidade na culinária, pelas características sensoriais e pelo alto 

valor econômico (NUNES; NOVELLO, 2021). 

O Whey Protein Isolado passa por uma filtração mais complexa em 

comparação ao Whey Protein Concentrado (35%-80% de proteína). Ele representa a 

forma comercial proteica mais pura do soro, contendo entre 80% e 95% de teor 

proteico (COSTA et al., 2021), motivo pelo qual optou-se por esse ingrediente. Para 

atingir maiores concentrações proteicas, pode-se utilizar o soro em pó sem lactose, 

resultando numa alternativa alimentar para os indivíduos que possuem intolerância à 

lactose. 

A base citrus foi utilizada para a correção de acidez que é fundamental na 

fabricação de cremes de frutas como manga, goiaba, graviola, abacate e, no caso do 

presente estudo, morango. Possui uma textura agradável, além de prevenir a 

formação de grandes cristais de gelo e retardar o tempo de derretimento. 

O xilitol (poliol ou açúcar-álcool) possui um poder adoçante equivalente ao da 

sacarose e se destaca pela sua ação anticariogênica. É caracterizado como um 
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ingrediente atóxico, com importante aplicabilidade no setor alimentício, podendo ser 

utilizado na prevenção e/ou no tratamento de diversas enfermidades, incluindo 

diabetes mellitus, obesidade, deficiência da enzima 6 glicose-P desidrogenase, fibrose 

cística, dentre outras  (ASANO, 2014). Devido a essas características, optou-se pelo 

xilitol em substituição à sacarose. 

 

2.3 Processamento do sorvete 

 

O processo de produção do sorvete foi desenvolvido em sistema modelo, 

visando  um produto que pudesse suprir as necessidades nutricionais com peptídeos e 

aminoácidos livres, estimular a síntese proteica orgânica e propiciar a minimização de 

custos. As etapas de produção do sorvete de morango enriquecido com Whey Protein 

Isolado estão  especificadas no fluxograma a seguir (Figura 1). 

 

Figura 1 - Fluxograma da produção do sorvete de morango enriquecido com Whey Protein Isolado 

 

As figuras 2 a 7 ilustram o desenvolvimento do sorvete de morango 

enriquecido  com whey protein isolado desde a seleção dos ingredientes até a 

embalagem e estocagem. 
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Figura 2 – Separação dos ingredientes 

 
 

Figura 3 – Pesagem dos ingredientes 

 

Figura 4 – Homogeneização dos ingredientes 
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Figura 5 – Resultado da homogeneização 

 
 

Figura 6 – Batimento/Congelamento 

 

Figura 7 – Embalagem / Estocagem 

 
 

Composição nutricional 

 

Após a elaboração da ficha técnica do sorvete de morango enriquecido com 

Whey Protein Isolado, contendo a lista exata de todos os ingredientes com as devidas 
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quantidades, as etapas (passo a passo) de produção, a temperatura ideal, os pontos 

críticos  de controle, as boas práticas de fabricação, as instruções de higienização e 

as recomendações sobre embalagem e armazenamento, procedeu-se à análise da 

composição  nutricional do produto. 

Para o cálculo energético (kcal), de macronutrientes (carboidratos, proteínas e 

gorduras totais), fibra alimentar, sódio, ferro, magnésio, manganês, potássio e selênio, 

foi considerada uma porção de 22 gramas do sorvete de morango enriquecido com 

Whey Protein Isolado, utilizando a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – 

TACO (2011). Os valores diários (VD) de referência foram calculados com base no 

Regulamento Técnico da RDC no 360 de 23 de novembro de 2003. 

 

Custo do sorvete 

 

O custo do sorvete de morango enriquecido com Whey Protein Isolado foi 

calculado de acordo com cada ingrediente utilizado na formulação, considerando 8,5 

litros e, posteriormente, comparado com sorvetes funcionais equivalentes disponíveis 

no mercado brasileiro. Para fins de cálculo foi utilizada a planilha do Excel® 2016. 

 

Análise sensorial 

 

A análise sensorial do sorvete de morango enriquecido com Whey Protein 

Isolado foi realizada por pessoas saudáveis, de ambos os sexos, idade igual ou 

superior a 18 anos e não treinadas. Foram excluídos os participantes que possuíam 

intolerâncias, alergias e/ou aversões a qualquer um dos componentes da fórmula. 

Todos os participantes foram recrutados nas academias e nas ruas, de forma 

aleatória, em distintos horários e dias da semana. Eles preencheram um questionário 

semiestruturado, padronizado para o presente estudo, contendo as variáveis: sexo, 

idade, frequência do consumo de sorvete, prática de atividade física e uso de 

suplementos nutricionais no intuito de caracterizar a amostra. 

A análise sensorial foi realizada para avaliar a aceitação do sorvete por meio 

dos atributos aroma, sabor, textura e cor, além de o cálculo da média global, usando-

se escala  hedônica de 9 pontos, com extremidades denominadas desgostei 

muitíssimo (1) e gostei muitíssimo (9). Para o teste de intenção de compra, as notas 

atribuídas pelos provadores variaram entre 1 a 7 (1 = nunca compraria; 7 = compraria 
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sempre). 

Para o cálculo do Índice de Aceitabilidade (IA%) para cada atributo foi utilizada 

a fórmula matemática (DUTCOSKY, 2013): 

 
IA% = X.100/N. 

Em que: 

• X = média de cada amostra 

• N = nota máxima de cada amostra dada pelos provadores 

Considera-se que o produto foi aceito, de acordo com cada atributo 

analisado,  quando os valores encontrados são superiores a 70%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Tabela nutricional do sorvete 

  

A composição nutricional do sorvete de morango enriquecido com Whey 

Protein Isolado, quantidade por porção e valores diários de referência (%VD), 

considerando uma porção de 60 gramas, está ilustrada na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Tabela nutricional do sorvete de morango enriquecido com Whey Protein Isolado 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 60g (1 bola) 

 Quantidade por porção %VD(*) 

Valor Energético 90 kcal / 378 KJ 5 

Carboidratos 24g 8 

Proteínas 9g 12 

Gorduras Totais 0,65g 1 

Gordura Saturada 0g 0 

Gordura Trans 0g - 

Fibra Alimentar 1,5g 6 

Sódio 100mg 4 

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. 
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. (1) Quando declarados. 

 

As proteínas do soro do leite - Whey Protein - são misturas complexas de 

diversas moléculas, com estrutura globular contendo algumas pontes dissulfeto, o que 

resulta num  certo grau de estabilidade na sua estrutura. Elas possuem um elevado 
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valor nutricional, principalmente devido ao alto teor de aminoácidos essenciais, 

especialmente os aminoácidos de cadeia ramificada. Os peptídeos do soro são 

compostos, principalmente, por β-lactoglobulina, α-lactoalbumina, imunoglobulinas, 

albumina do soro e lactoferrina (COSTA et al., 2021). 

A fibra alimentar é responsável por diversos efeitos orgânicos positivos, como 

normalização da velocidade do trânsito intestinal, menor risco para o desenvolvimento 

de doença coronariana, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, obesidade, 

diabetes mellitus e câncer colorretal. As fibras solúveis, por exemplo, são capazes de 

reduzir os níveis séricos de colesterol, controlar a glicemia, reduzir os processos 

inflamatórios de baixo grau, dentre outros benefícios (HAACK; FORTES; OLIVEIRA, 

2017). 

O sódio é um dos principais eletrólitos que o organismo necessita em 

quantidades relativamente grandes. É necessário para diversas funções, tais como: 

transmissão de impulsos nervosos, contração muscular, função cardíaca, regulação 

de fluidos, transporte de nutrientes, regulação da pressão sanguínea e expansão do 

volume sanguíneo. Entretanto, indivíduos hipertensos requerem uma atenção 

especial em relação ao teor de sódio contido nos alimentos (HAACK; FORTES; 

OLIVEIRA, 2017), o que inclui esse novo produto. 

Devido às características nutricionais do sorvete de morango enriquecido com 

Whey Protein Isolado, ele constitui uma alternativa alimentar para pessoas com 

diversos  agravos à saúde, tais como: intolerantes à lactose, diabéticos, dislipidêmicos 

e celíacos. Da mesma forma, torna-se viável aos praticantes de atividade física que 

almejam alimentos saborosos e diversificados com teor proteico mais elevado. Como 

alternativa para indivíduos vegetarianos, sugere-se a substituição do Whey Protein 

Isolado por Whey  Protein Vegano. 

 

Custo do sorvete 

 
Um dos objetivos da produção do sorvete de morango enriquecido com Whey  

Protein Isolado foi a redução de custos, tendo em vista que é um alimento funcional. 

Embora os ingredientes não totalizem 8,5 litros; durante a preparação do sorvete 

ocorre a  expansão do volume final devido à incorporação de ar, o que resultou nesse 

quantitativo.  O custo médio desse novo produto foi de R$ 348,65 para o consumo 

de 8,5L (Tabela 2), o equivalente a R$ 41 por litro. Ao fracionarmos o sorvete em potes 
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de 250mL, o valor obtido foi de R$10,25. 

 

Tabela 2 – Custo de produção do sorvete de morango enriquecido com Whey Protein Isolado (WPI) 

 

Item Quantidade* Valor (R$) 
Morango 6,2 kg 90,00 

Base Citrus 654 g 98,10 
Whey Protein 

Isolado 
600 g 115,33 

Xilitol 900g 41,22 
Água 3 L 4,00 

TOTAL - 348,65 
*Quantidade de ingredientes para elaboração de 8,5L de sorvete. 

 

Em comparação com os sorvetes disponíveis no mercado que contêm 

características semelhantes ao do presente estudo, observou-se um valor bem mais 

acessível, visto que a média encontrada no mercado brasileiro foi de R$ 79 por litro; 

ou seja, quase o dobro do valor dessa produção. 

Deve-se também considerar que todos os ingredientes foram comprados em 

varejo; ou seja, possuem um custo mais elevado se produzido em quantidade 

industrial, o que confirma a vantagem financeira com essa produção. 

 

Análise sensorial 

 

A amostra aleatória de provadores foi composta por 500 pessoas adultas não 

treinadas, sendo 50% (n=250) do sexo feminino e 50% (n=250) do sexo masculino. 

Em relação à faixa etária, 33% (n=166) possuíam entre 18 e 20 anos, 26% (n=132) de 

21 a 25 anos, 22% (n=108) de 26 a 30 anos e 19% (n=94) acima de 30 anos. 

Observou-se que 56% (n=280) dos participantes praticavam alguma atividade 

física regularmente em academias, 44% (n=220) eram sedentários, 42% (n=210) 

faziam uso de suplementos nutricionais e 58% (n=210) referiram não consumir 

suplementos nutricionais. 

O consumo semanal de sorvete foi relatado por 34% (n=170) dos participantes, 

sendo que 23,8% (n=119) consumiam sorvete mensalmente, 23,8% (n=119) 

eventualmente, 15% (n=75) diariamente e 3,4% (n=17) referiram nunca ingerir 

sorvete. 

Ao analisarmos o índice de aceitabilidade, constatou-se que todos os atributos 

foram bem avaliados, com um percentual de aceitação superior a 70% e uma média 
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global de 80,9% (Figura 8). 

 
Figura 8 - Índice de aceitabilidade do sorvete de morango enriquecido com Whey Protein Isolado 

(WPI) 

 

Endres et al. (2021) desenvolveram três formulações (padrão sem adição de 

soro de leite; formulação com 25% de adição de soro de leite; formulação com 50% de 

adição  de soro de leite) e observaram que a formulação com a adição de 50% de soro 

de leite foi a que teve melhor aceitação entre os provadores, o que confirma que o 

soro de leite adicionado a formulações de gelados constitui  uma excelente alternativa. 

Um estudo conduzido por Rodrigues et al. (2018) comparou um sorvete padrão 

(sem adição de proteína do soro do leite) com três formulações de sorvetes com 

adição de proteína do soro do leite, considerando os níveis 3,7; 15,0 e 39,5%. Os 

pesquisadores  observaram ausência de diferença significativa entre as formulações 

analisadas em  relação aos atributos: sabor, textura, aroma, cor, aparência e aceitação 

global. O sorvete com 39,5% de proteína do soro de leite resultou num teor proteico 

de 10,24%, sendo classificado como um produto fonte de proteína. O enriquecimento 

com até 39,5% de proteína do soro do leite aos sorvetes aumentou o valor nutricional 

sem alterar as características sensoriais do produto. 

Reck et al. (2016) com o intuito de desenvolverem um sorvete a base de 

proteína,  utilizando a proteína do soro de leite em substituição à gordura, realizaram 

uma pesquisa de mercado para identificar as preferências e exigências dos 

consumidores em relação a esse novo produto. Duas formulações foram obtidas, 

sendo uma contendo 6g de proteína e outra com 8g por porção de 60g de sorvete. Ao 

elevar a quantidade proteica do produto e diminuir a quantidade de gorduras, o sorvete 
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foi aprovado pelos consumidores, tornando viável a comercialização do produto. 

Quanto ao teste de intenção de compra, houve maior prevalência de 

provadores que comprariam ou certamente comprariam o sorvete de morango 

enriquecido com Whey Protein Isolado, com 68,2% (n=341) (Figura 9). Ao 

discriminarmos por tipo de provador, observaram-se os seguintes resultados: 31,6% 

(n=158) dos provadores comprariam o sorvete (58,2% praticantes de atividade física 

e 41,8% sedentários); 36,6% (n=183) provavelmente comprariam (48,6% praticantes 

de atividade física e 51,4% sedentários); 19,8% (n=99) tiveram dúvidas se comprariam 

ou não o sorvete (34,3% praticantes de atividade física e 65,7% sedentários); 8,4% 

(n=42) responderam que provavelmente não comprariam (42,9% praticantes de 

atividade física e 57,1% sedentários); e 3,6% (n=18) certamente não comprariam 

(27,8% praticantes de atividade física e 72,2% sedentários). 

 
Figura 9 – Intenção de compra do sorvete de morango enriquecido com Whey Protein Isolado (WPI) 

 

Em se tratando de dois públicos distintos, notou-se boa palatabilidade do 

produto  mesmo por indivíduos que não priorizam alimentos focados  na reposição 

proteica, demonstrando interesse na substituição do sorvete convencional pelo 

sorvete enriquecido  com suplemento proteico. 

Costa et al. (2021) mencionam que os concentrados ou isolados proteicos do 

soro de leite são excelentes ingredientes alimentares devido às suas características, 

como elevada solubilidade em ampla faixa de pH, o que permite a sua aplicação em 

diversos produtos, com possibilidade de fornecer um aporte proteico semelhante às 
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contidas em uma refeição diária. 

Embora o sorvete de morango enriquecido com Whey Protein Isolado tenha 

tido uma boa aceitação do público entrevistado, cabe ressaltar que esse produto não 

é de fácil acesso no mercado e, ainda, há escassez de estudos comprovando a boa 

aceitação e um valor acessível desse produto à população. 

Por se tratar de um produto que auxilia na reposição de proteína, pode-se criar 

a ideia de limitação de público-alvo, o que faz com que as empresas especializadas 

na produção de sorvetes não foquem tanto em um produto contendo essa 

característica. Porém, no presente estudo, ficou claro o interesse de ambos os 

públicos, sendo eles os praticantes e não praticantes de atividades física, inferindo 

que se houvesse em grande escala e fácil acesso um sorvete enriquecido com 

suplemento proteico, obter-se-ia um produto de qualidade e com bom poder de 

venda. 

Cabe ressaltar a escassez de estudos sobre o desenvolvimento de sorvete 

enriquecido com suplemento proteico, o que dificultou a comparação dos resultados 

encontrados neste estudo, além de ser um fator que pode dificultar o interesse das 

indústrias em produzir e comercializar esse tipo de alimento. 

 
4. CONCLUSÃO 

Atualmente, nota-se um número expressivo de pessoas em busca de uma 

melhor qualidade de vida, incluindo a prática regular de atividade física e alimentação 

saudável,  principalmente por meio de produtos diversificados, saborosos e de alto 

valor nutritivo. 

Observou-se, no presente estudo, uma boa aceitação do sorvete de morango 

enriquecido com Whey Protein Isolado em todos os atributos (cor, sabor, aroma e 

textura)  e na média global por distintos provadores, tanto praticantes de atividades 

físicas quanto  sedentários, a um baixo e acessível custo, o que torna interessante a 

comercialização desse  novo produto. 
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CAPÍTULO 18    
A MATEMÁTICA A SERVIÇO DA SOCIEDADE: CRIPTOGRAFIA E SEGURANÇA 
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RESUMO: Considerando que o estudo de Matemática nos cursos de graduação, na 
maioria das instituições, é visto sem considerar a sua aplicabilidade, e o cenário atual 
de um mundo cada vez mais tecnológico, a proposta dessa pesquisa foi oportunizar 
aos acadêmicos dos  cursos de Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) uma aprendizagem acerca de Criptografia, 
oferecendo-lhes uma visão da Matemática aplicada e o entendimento a respeito dos 
algoritmos de criptografia utilizados atualmente, ou seja, a dificuldade de sua 
decodificação, associada a Matemática envolvida na sua criação. Para tanto, um 
estudo sobre criptografia foi realizado, os conhecimentos adquiridos foram usados na 
construção de um material didático que foi utilizado para ministrar um minicurso cujo 
foco foi o estudo das ferramentas matemáticas  usadas em algoritmos de criptografia e 
a apresentação do software Gpg4Win. Ao final desse trabalho percebeu-se que os 
acadêmicos conseguiram compreender a partir do estudo sobre criptografia a 
existência de uma conexão entre a Matemática e a Computação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Criptografia, Teoria de Números; Aritmética Modular; 
Matemática Aplicada. 
 
ABSTRACT: Considering that the study of Mathematics in undergraduate courses, in 
most institutions, is seen without considering its applicability, and the current scenario 
of an increasingly technological world, the purpose of this research was to provide 
opportunities for academics in Mathematics and Licentiate Degree courses. 
Technology in Systems Analysis and Development (TADS) learning about 
Cryptography, offering them a vision of applied Mathematics and an understanding of 
the cryptography algorithms currently used, that is, the difficulty of its decoding, 
associated with the Mathematics involved in your creation. Therefore, a study on 
cryptography was carried out, the acquired knowledge was used in the construction of 
a teaching material that was used to teach a mini-course whose focus was the study 
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of the mathematical tools used in cryptographic algorithms and the presentation of the 
Gpg4Win software. At the end of this work, it was  noticed that the academics were able 
to understand, from the study on cryptography, the  existence of a connection between 
Mathematics and Computing. 
 
KEYWORDS: Cryptography; Number Theory; Modular Arithmetic; Applied 
Mathematics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante da realidade de espionagem internacional e da falta de segurança e 

privacidade nos meios públicos de comunicação, um assunto que está em destaque 

é a criptografia. Atualmente ela está diretamente relacionada à segurança do sistema 

bancário, do sistema das compras via internet, do sistema de e-mails, redes sociais e 

a segurança dos agentes do governo. 

Ao longo do tempo essa ciência foi se desenvolvendo e seus métodos de 

criptografar, ou seja, as cifras, foram sendo modificadas de modo a ganhar mais 

segurança, são basicamente dois tipos de cifras: simétricas e assimétricas. As cifras 

simétricas são aquelas que utilizam apenas uma chave para codificar e para 

decodificar, enquanto as cifras assimétricas utilizam duas chaves, uma para codificar 

e outra para decodificar. BARBOSA, L.A.M et al. 2003, entendem o ato de criptografar 

como a ação de pegar uma mensagem e embaralhar os dados, usando uma senha 

especial que é chamada de chave, de forma que a saída não faça sentido aparente a 

quem deseja decifrar essa mensagem. 

Este estudo propôs um elo entre duas áreas do saber: a Matemática e a 

Informática, ambas responsáveis pelo desenvolvimento da criptografia. A primeira 

oferece as ferramentas necessárias para criação da própria criptografia em si, 

enquanto a segunda faz uso dessas ferramentas na construção dos algoritmos e das 

chaves de segurança cada vez mais complexas e que são fundamentais na sociedade 

de consumo. 

Quando se fala em codificar uma informação, o que acontece na prática é a 

transformação de um texto em uma sequência numérica, a partir das chaves. Essas 

chaves são produzidas através de conceitos matemáticos variados, podendo ser 

conceitos da Álgebra Linear e da Teoria dos Números. O rigor das demonstrações 

matemáticas é que garante a existência das cifras e a segurança das mesmas, em 

especial, da criptografia de chave pública, ou cifra assimétrica, com destaque para o 

método RSA, que é o método mais utilizado atualmente. Este código foi criado em 

1977 por R.L. Rivest, A. Shamir e L. Adleman. A sigla “RSA” corresponde às iniciais 

dos criadores do código (COUTINHO, 2005). 

A pesquisa propôs um estudo aprofundado sobre criptografia para que 

acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Matemática e TADS pudessem ter uma 

visão mais ampla acerca da Matemática como ferramenta para o desenvolvimento da 
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criptografia, ou seja, foi dado aos acadêmicos a oportunidade de uma interação 

multidisciplinar, evidenciando o uso moderno e real das principais teorias da 

Matemática e da tecnologia da informação  aplicadas à criptografia. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo FIARRESGA, V.M.C.(2010), a palavra Criptografia deriva de dois 

vocábulos gregos: Kryptos, que significa oculto e graphien que significa escrever, ou 

seja,  o objetivo é ocultar a mensagem. Essa ideia está presente na humanidade, desde 

os tempos mais remotos, acredita-se que desde quando o homem passou a se 

comunicar, consequentemente, o homem buscou guardar a confidencialidade de 

parte dessas comunicações. 

Historicamente, a criptografia foi utilizada por muitas vezes como estratégia em 

guerras ou nos assuntos políticos, a fim de resguardar a existência de uma informação 

(estenografia) ou de ocultar o conteúdo da mensagem (criptografia). Singh (2003 apud 

SILVA; PAPANI, 2013, p.2) afirma: 

 
Já se falou que a primeira guerra mundial foi dos químicos, devido ao emprego, 

pela primeira vez, do gás mostarda e do gás cloro, que a segunda guerra 

mundial foi a dos físicos, devido à bomba atômica. De modo semelhante se 

fala que uma terceira guerra mundial, seria a guerra dos matemáticos, pois 

os matemáticos terão o controle da próxima grande arma de guerra, a 

informação. Os matemáticos tem sido responsáveis pelo desenvolvimento 

dos códigos usados atualmente, para a proteção das informações militares. 

E não nos surpreende que os matemáticos também estejam na linha de 

frente da batalha para decifrar esses códigos. 

 

A evolução da criptografia se deu de forma lenta, mas a necessidade de 

proteger informações tornou-se maior principalmente durante as guerras, e foi nos 

períodos de guerra que viu seus maiores avanços, Silva (2008.p.137) enfatiza que: 

O mais interessante é que a tecnologia de Criptografia não mudou muito até 

meados deste século. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a invenção 

do computador, a área realmente floresceu incorporando complexos 

algoritmos matemáticos. Durante a guerra, os ingleses ficaram conhecidos 

por seus  esforços para decifração de mensagens. Na verdade, esse trabalho 

criptográfico  formou a base para a ciência da computação moderna. 

 

Com os avanços tecnológicos e a evolução dos meios de comunicação, e com 

o surgimento da internet, a criptografia tornou-se extremamente necessária para se 
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garantir confiabilidade com relação ao envio e recebimento de informações. Sendo em 

alguns países de uso obrigatório, como o caso da Suécia em que todas as 

comunicações de dados  devem ser criptografadas por ordem do governo, como foi 

citado em Fernandes (2007). 

A criptografia é necessária para manter a privacidade de dados de pessoas, 

empresas e sistemas. Muitos transtornos podem acontecer se uma pessoa não 

autorizada  tiver acesso a dados pessoais, como: contracheque, saldo bancário, 

faturas do cartão de crédito, senhas bancárias, etc. Assim a criptografia cada vez mais 

é utilizada para se manter a Segurança das Informações e das Comunicações (SIC). 

Para Fernandes (2007, p. 51): “O termo segurança da informação significa proteção da 

informação e dos sistemas de informação contra acesso, uso, revelação, interrupção, 

modificação ou destruição não autorizados”. O Departamento de Segurança da 

Informação e Comunicações (DSIC), órgão da estrutura regimental do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República (GSIPR), entende que a 

Segurança da Informação e Comunicações (SIC) é uma ação que objetiva viabilizar e 

assegurar a Disponibilidade, a Integridade, a Confidencialidade, e a Autenticidade 

(DICA) da Informação e das Comunicações, e define cada um desses termos: 

 
Disponibilidade: propriedade de que a INFORMAÇÃO esteja acessível e 

utilizável sob demanda por uma pessoa física ou determinado sistema, 

órgão ou entidade. 

Integridade: propriedade de que a INFORMAÇÃO não foi modificada, 

inclusive quanto à origem e ao destino, ou destruída. 

Confidencialidade: propriedade de que a INFORMAÇÃO não esteja 

disponível ou revelada a pessoa física, sistema, órgão ou entidade não 

autorizado e credenciado. 

Autenticidade: propriedade de que a INFORMAÇÃO foi produzida, expedida, 

modificada ou destruída por determinada pessoa física, ou por determinado 

sistema, órgão ou entidade. 

 

E onde a Matemática entra nesse processo? Quando se fala em codificar uma 

informação, o que acontece na prática é a transformação de um texto em uma 

sequência numérica, a partir das chaves. Essas chaves são produzidas através de 

conceitos matemáticos variados, podendo ser conceitos da Álgebra Linear e da Teoria 

dos Números. O rigor das demonstrações matemáticas é que garante a existência das 

cifras e a segurança delas, em especial, da criptografia de chave pública, ou cifra 

assimétrica, com destaque para o método RSA, que é o método mais utilizado 
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atualmente. 

 
Codificação e decodificação: método rsa 
 

A utilização do método RSA consiste na escolha de dois números primos 

distintos e grandes, t e k, e calcula-se o produto desses, n. Para codificar a informação 

utiliza-se n e para decodificá-la utilizam-se t e k. O produto, n, pode ser tornado 

público e t e k precisam ser privados. 

Pré-Codificação 

Inicialmente converteu-se a mensagem em uma sequência de números, neste 

exemplo, a palavra codificada foi Matemática e para isso, utilizou-se a tabela 

American Standard Code for Information Interchange (ASCII). 

Tendo como resultado a sequência numérica: 776584697718184736765  

Codificando a mensagem 

Para codificar a mensagem é necessário calcular n = p × q e um inteiro positivo 

e  que seja invertível módulo ϕ (n). Ou seja: 

Mdc(e, ϕ(n)) = mdc (e, (p – 1)∙(q – 1)) = 1 

sendo ϕ(n) = (p – 1)∙(q – 1) a quantidade de números inteiros positivos não 

excedendo n que são primos com n. 

Chamamos o par (n, e) de chave de codificação e C(b) o bloco codificado com 

b < n. Tal que: 

C(b) ≡ be(mod n), 0 ≤ C(b) < n 

Escolheu-se p = 11 e q = 17, primos pequenos, com o intuito de entender o 

processo, na prática o que garante a segurança da criptografia é a utilização de 

números primos cada vez maiores. 

Assim foram encontrados n e ϕ(n): 

n = p × q = 11 × 17 = 187 

ϕ(n) = (p – 1)∙(q – 1) = (11 – 1)∙(17 – 1) = 10 ×16 = 160 

A partir desses resultados calculou-se e: 

O mdc (e, ϕ(n)) = 1 = mdc(e, 160) logo e = 3, menor valor possível. 

Em seguida, precisou-se quebrar em blocos a mensagem a ser codificada, 

utilizando blocos menores que n = 187. Portanto a mensagem em blocos será: 

77-65-84-69-77-181-84-73-67-65 

Para codificar a mensagem , utiliza-se a congruência modular em cada um 
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dos blocos, seguindo o exemplo para o primeiro bloco. 

C(77) ≡ 773mod(187) ≡ 66mod(187) 

Como resultado desse procedimento, a mensagem codificada ficou dessa 

forma:  

66-109-101-137-66-158-101-57-67-109 

 

Decodificando a sequência numérica 

Para decodificar a mensagem necessita-se do par (n, d), onde d é o inverso 

de e modulo ϕ. O processo de decodificação do bloco utiliza a expressão: 

D(c) ≡ cd(modn), 0 ≤ D(c) < n. 

Assim, calculou-se d: 

Como 160 = 53∙3 +1 → 1 = 160 + 3∙(−53) → d = 160 – 53 = 

107. D(66) ≡ 66107mod(187) ≡ (662)53∙66mod(187) ≡ 

5553∙66mod(187) ≡ (552)26∙55∙66mod(187) ≡ 3326∙77mod(187) ≡ 

(154)13∙77mod(187) ≡ (1542)6∙154∙77mod(187) ≡ 

1546∙154∙77mod(187) ≡ 77mod(187) 

 

2.2 Openpgp/gnupg/gpg4win 

 
O software OpenPGP usa uma combinação de chave pública forte e criptografia 

simétrica para fornecer serviços de segurança para eletrônicos, comunicações e 

armazenamento de dados. Esses serviços incluem confidencialidade, gerenciamento 

de chaves e autenticação digital de assinaturas. Ele foi originalmente derivado do 

software PGP, criado por Phil Zimmermann . 

O GnuPG é uma implementação completa do padrão OpenPGP. Ele permite 

criptografar e assinar seus dados e comunicações; apresenta um sistema de 

gerenciamento de chave versátil, junto com módulos de acesso para todos os tipos 

de diretórios de chaves públicas, também conhecido como GPG. É um software de 

linha de comando com recursos para fácil integração com outros aplicativos. Desde a 

sua introdução em 1997, GnuPG é um Software Livre. 

Gpg4win é a distribuição oficial do GnuPG para Windows e suporta ambos os 

padrões de criptografia relevantes, OpenPGP e S / MIME (X.509) e é mantido pelos 

desenvolvedores do GnuPG. Apresenta uma ferramenta de menu de contexto, um 

gerenciador de criptografia e um plugin do Outlook para enviar e receber e-mails PGP 
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/ MIME padrão. 

O Gpg4win permite aos usuários transportar com segurança e-mails e arquivos 

com a ajuda de criptografia e assinaturas digitais. A criptografia protege o conteúdo 

contra leitura indesejada e as assinaturas digitais garantem que não foi modificado e 

vem de um remetente específico. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no laboratório de Matemática do IFNMG – campus 

Januária por acadêmicos e professores dos cursos de Licenciatura em Matemática e 

TADS. Este trabalho foi realizado em três etapas, no período de sete meses. 

Na primeira etapa foram estudadas técnicas simples de criptografia: cifra de 

César e de Vigenère que são cifras de transposição e substituição. Na sequência as 

técnicas modernas: criptografia simétrica e assimétrica. Optou-se pelo algoritmo RSA 

cujo principal problema matemático é a fatoração de números inteiros. Para isso foi 

necessário o estudo dos seguintes tópicos: Algoritmo da Divisão de Euclides, Teorema 

Fundamental da Aritmética, Números Primos, Aritmética Modular e Teorema de Euler. 

Na segunda etapa foi realizado um estudo sobre criação de chaves públicas e 

privadas e envio de e-mails criptografados, para isso foi escolhido o software gratuito 

GPG4Win. 

Na Terceira etapa foi realizada uma pesquisa de campo com os acadêmicos já 

mencionados, nessa etapa foi desenvolvido uma oficina de 20h/a, onde foram 

socializados os estudos realizados. A oficina foi organizada da seguinte forma: 

criptografia e sua evolução, ferramentas matemáticas, algoritmo RSA, apresentação 

e utilização do software. Ao final do trabalho coletou-se dados por meio de 

questionário para avaliar a percepção dos acadêmicos em relação à aplicabilidade da 

Matemática no desenvolvimento de determinada tecnologia. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os estudos realizados acerca de criptografia permitiram escrever o material 

didático que foi utilizado na oficina. Durante a oficina os acadêmicos tiveram a 

oportunidade de familiarizar-se com o tema criptografia, uma vez que quando 

questionados se conheciam o assunto apenas 50% responderam que tinham um 
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conhecimento superficial. 

Ao estudar as ferramentas matemáticas já mencionadas, um dos conceitos 

mais importantes foi a aritmética modular usada no algoritmo de criptografia RSA. 

Dentre os  acadêmicos, 78% disseram usar a função mod como ferramenta disponível 

nas linguagem de programação, e os outros 22% nunca a usaram. A porcentagem de 

estudantes que não tinha conhecimento sobre congruência modular foi de 93%. 

Mesmo depois do estudo da aritmética modular durante a oficina, 43% responderam 

ter compreendido parcialmente a  aplicação da congruência modular no algoritmo 

RSA, alegando dificuldade no entendimento da matemática envolvida e 57% 

compreenderam plenamente. 

Dentre os estudantes participantes da pesquisa, 93% não conheciam nenhum 

software usado para codificar e decodificar mensagens, apenas um respondeu que 

conhecia o TrueCrypt. 

Diante da realidade de insegurança nos meios eletrônicos, foi questionado aos 

estudantes sobre a importância do domínio acerca das ferramentas de criptografia nos 

dias atuais, 78% responderam que é necessário para todo cidadão e 22% disseram 

ser importante apenas para quem trabalha na área. 

Ao final da oficina foi perguntado aos acadêmicos se perceberam o elo 

existente entre a Matemática e a Computação, 100% disseram ter conseguido 

perceber esse elo. Observa-se pela fala do estudante A5: “Através da oficina ficou 

perceptível que a matemática e a computação estão interligadas, por trás da 

computação tem sempre alguma  operação matemática envolvida.” 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A Matemática não está restrita somente aos livros, mas é uma ciência viva, que 

é  utilizada em larga escala por outras áreas do conhecimento e não como um fim em 

si mesmo, ela contribuiu para uma considerável evolução da criptografia quando essa 

assimilou os conceitos da matemática e tornou-se uma disciplina científica estudada 

por matemáticos, especialistas em estatística e cientistas ligados ao campo da 

informática. Daí a importância da disseminação desse conhecimento não só no meio 

acadêmico, mas  para a população de forma geral, uma vez que, todos são de alguma 

forma reféns das tecnologias e suas vulnerabilidades. 
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ABSTRACT: This paper presents a Deep Learning model to visually identify the 
energy meter box (EMB) in households able to be connected to the power grid. The 
model is image-based and aims at supporting an electric utility to provide new 
household electricity connections. The EMB identification is carried out by computer 
vision and occurs during the client's digital request journey, which is held on via 
WhatsApp. In such a journey the client interacts with a virtual assistant and sends a 
photo of the box that must already be installed. The model, developed within an R&D 
project for digital transformation, can identify the EMB’s presence and classify whether 
its facilities is single- or three-phase, streamlining the subsequent work of the technical 
team in the field. The paper describes the pipeline adopted for machine learning, 
considering techniques for the dataset generation, such as data augmentation 
technique used to expand the image bank for training and testing, and the neural 
networks used for training. Among the evaluated networks, “Faster RCNN Inception 
V2” generated the best results when analyzing the metrics and test inferences. The 
model resulting from the training stage was made available on a virtual machine – the 
IBM Virtual Private Server. 
 
KEYWORDS: Deep Learning; Computer Vision; Digital Transformation; Artificial 
Intelligence; Electric Utility. 
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RESUMO: Este artigo apresenta um modelo de Deep Learning para identificar 
visualmente padrões de entrada de energia em residências aptas a serem conectadas 
à rede elétrica. O modelo é baseado em imagens e objetiva dar suporte a 
concessionárias de distribuição elétrica no provimento de novas ligações residenciais. 
A identificação do padrão de entrada é realizada por visão computacional e ocorre 
durante a jornada digital do cliente que está solicitando a ligação, e se dá pelo 
WhatsApp. Nessa jornada, o cliente interage com uma assistente virtual e envia a foto 
das instalações do padrão de entrada. O modelo, desenvolvido no âmbito de um 
projeto de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) para transformação digital, pode 
identificar a presença do padrão de entrada e classificá-lo se é do tipo monofásico ou 
trifásico, facilitando o trabalho subsequente da equipe técnica em campo. Este artigo 
descreve o pipeline adotado para aprendizagem de máquina, considerando técnicas 
de geração de dados, como as técnicas para aumento de dados usadas para expandir 
o banco de imagens para treinamento e testes, e as redes neurais empregadas para 
treinamento do modelo. Entre as redes avaliadas, a “Faster RCNN Inception V2” 
proporcionou os melhores resultados em termos de métricas e inferências. O modelo 
resultante do treinamento foi disponibilizado em uma máquina virtual – o IBM Virtual 
Private Server. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Deep Learning; Visão Computacional; Transformação Digital; 
Inteligência Artificial; Concessionária Elétrica. 
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1. INTRODUCTION 

 

The application of Machine Learning (ML) presented in this paper is part of a 

project being conducted in Equatorial Energia within the R&D (Research and 

Development) scope of the Brazilian Electricity Regulatory Agency (Aneel). This is a 

Digital Transformation project that uses Artificial Intelligence (AI) techniques in a digital 

service to receive end-users’ requests for new connections to the electricity power grid. 

In this service, which is in the final stages of development, the client who wants to 

request a new connection has her order journey through the WhatsApp channel and 

interacts with a virtual assistant. 

In one of the stages of the client’s journey, the virtual assistant asks her to send 

a  photo of the energy meter box (EMB), so that it is possible to recognize its de facto 

existence and classify some of its technical characteristics. Today, the EMB is checked 

by a technical team in field inspections at the applicant's facilities. The use of AI to carry 

out a prior inspection at the time of the request itself is a significant advance in terms 

of reducing time and travel cost, while contributing to increase user experience, both 

for the  requestor and the technical team providing the new electricity connection. 

In fact, an important technological factor that has been driving digital 

transformation in organizations is AI (ULAS, 2019; KERSTEN et al., 2019). However, 

the fertile environment for the development of digital transformation is not restricted to 

technological advances, but it also involves skills, business processes and usability 

design, especially when it comes to a journey intermediated by chatbots (HOLANDA 

et al., 2021). 

With the purpose of contributing effectively to the digital transformation, this 

project has the premise of providing fully digital solutions for the organization, without 

the need for complementary activities from its administrative back office. The benefits 

arising from seeking to achieve such a condition result, on the one hand, from the need 

to rethink and simplify the format of interactions for those who request the new 

connection, without hurting the business rules; and, on the other hand, result from the 

reduction of effort to perform internal administrative processes (cf. Holanda et al., 

submitted for publication). In this sense, AI resources, and more specifically ML, play 

an important role in achieving these goals. 

This paper therefore presents a computer vision solution, based on a Deep 

Learning model able to visually identify the EMB in households able to be connected 
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to the electricity grid. The paper is structured as follows. Section 2 presents the 

methodological aspects for training the model adopted for the identification and 

classification of EMBs in the client's journey. Section 3 describes the steps of data pre- 

processing and datasets generation, highlighting the training process, as well as the 

precision or accuracy potential of the various trained networks for trial. Section 4 

presents and discusses the main results achieved with the training of the models. Finally, 

in Section 5, we underline the conclusions and point out the future work already 

identified. 

 

2. THE MACHINE LEARNING PIPELINE 

 

The sequenced steps that were part of the definition and training of the Machine 

Learning (ML) model used in this solution for identifying and classifying the energy 

meter box (EMB) in households are illustrated in the pipeline representation of Fig.1. 

The pipeline enables the flow of data to be transformed and used in the model to be 

trained, in an iterative way to incrementally enhance the accuracy of the algorithm used, 

up to the inference of the model in a live operation, that is, when the application enters 

the production phase. 

Before integrating the workflow depicted in Fig. 1, the “Data gathering” 

corresponds to the process of obtaining the main data, in this case, the EMB images. 

 
Fig. 1. ML pipeline 

 
Source: prepared by the authors 

 

The “Data Management” block contains functions to receive raw data and store 

it  temporarily in a database, which is referred to as “Raw data” in Fig. 1. Such data 

are organized according to the specified criteria for the ML algorithm that, in the present 

case,  is a deep learning algorithm with its neural network. This task occurs both in the 

learning  phase and for prediction during the system operation. 

The “Processing in Training” block contains the functions that perform the pre- 
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processing of the data and the training of the ML model. It is in this functional stage 

that the data transformation and the generation of new features are carried out to 

adapt them to the learning algorithms, in terms of creation and adjustments (tuning) 

of the training model. 

The “Processing in Operation” block uses the models (algorithms, parameters) 

established in the training to make the predictions based on the data obtained in the 

operation process – Live data, depicted in Fig. 1. Finally, the “Integration” block 

functionality uses the results obtained in the prediction to integrate with existing 

systems in the production environment, which will take the appropriate actions 

depending on the data, such as, for example, the notification of the EMB non-

conformity to the requestor. 

The central focus of this paper is related to the training process, represented in 

the pipeline illustration as the intermediate boxes. To perform this training process, 

the ML solution development process was based on the reference model CRISP-DM 

(Cross Industry Standard Process for Data Mining) – see (Chapman et al., 2000), with 

some adaptation as shown in the subsequent sections. This model is made up of five 

steps: 1) Problem and data definition, 2) Data preparation and platform definition, 3) 

Pre- processing of data, 4) Model training and evaluation, 5) Development and 

deployment. 

The problem, as already mentioned, is the identification and classification of 

EMBs and the most relevant data to be used are the images (photos) of pre-

installations of EMBs (the box, circuit breakers, wires, conduits). The characteristics 

of the images were specified aiming at both the training of the ML model and the 

capture of images that will be made by the users during the operational phase of the 

system that the trained model will integrate. Among the features presented in an 

orientation video (see video indication in Fig. 2), there are recommendations for 

distance between camera and EMB, vertical positioning of the camera and minimal 

lighting care, how to avoid positioning the camera against the sun and take pictures at 

night. 
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Fig. 2. Orientation video 

 
Source: prepared by the authors 

 

Regarding the evaluation criteria for the training phase of the model, some 

precision and accuracy metrics were chosen, especially those most appropriate for 

object- detecting models (see, for example, Brownlee, 2019; Hui, 2018). The objective 

of such metrics, as well as the evaluation criteria, is to determine the architecture 

most adequate for our modeling purpose and the model's behavior as its 

hyperparameters change , so that a satisfactory result can be achieved when the 

model and the solution are implemented in the production environment. 

The metrics obtained from the training, applied to a different test set, were 

derived  from the metrics used in the COCO dataset (Lin et al., 2015). The accuracy 

indicator measures the forecast accuracy of the ML algorithm used, that is, the 

percentage of forecasts that is correct. Precision is the percentage of all detected 

positive cases that are real positives. Recall measures how good all positive cases 

are found. For example, 80% of the possible positive cases can be found in our main 

K predictions. Fig. 3 presents the formulas for the precision and recall, including F1 

Score that represents the weighted average of the precision and recall. Note that F1 

Score is a value between 0 and 1, and this score reaches its best value at 1. For 

details on Precision and Recall concepts, see for example (Juba & Le, 2019), (Lin et 

al., 2015). 

 
Fig. 3. Precision and recall metrics 

Precision = 𝑇𝑝 

𝑇𝑝+𝐹𝑝 
 

 Recall =   𝑇𝑝 

𝑇𝑝+𝐹𝑛 

Tp = True positive Tn = True negative Fp = False positive Fn = False negative 

 

Average Precision (AP) is a widely used indicator for measuring the accuracy 
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of object detectors such as Faster R-CNN. AP corresponds to a prediction score and 

also has its values between 0 to 1. The mAP (Mean Average Precision) is the average 

of AP for all computed classes. 

The IoU (Intersection over union) measures the overlap between two masks or 

bounding boxes. This indicator is normally used for measuring how much our 

predicted boundary overlaps the ground truth (annotation of the image). 

In the data preparation stage, the images (photos) of EMBs captured in the 

field were separated into four groups: i) EMBs with open box, ii) EMBs with closed 

box, iii) only the weatherhead (the entry point where the overhead power wires enter 

the building) iv) EMBs with box and weatherhead. However, for the purposes of the 

training covered in this article, only images of groups i) and ii) were considered, and 

the platform used for training was Google Colab, using Tensorflow for training. 

The steps related to “Pre-processing of data” and “Model training and 

evaluation” are presented in more detail in Sections 3 and 4 as follows. 

 
3. DATA PRE-PROCESSING AND DATASETS GENERATION 

 

As an extension of the “Data preparation” step and as pre-processing for 

training  and “datasets generation”, and considering the types of photos that were 

collected, there was a need to expand the set of images to train the model for some 

specific categorization characteristics. In the absence of a significant number of 

images to train specific classification characteristics of EMBs or to avoid weak 

convergence of the algorithm – underfitting – or even bias and overfitting (Aggarwal, 

2018), data augmentation techniques were chosen to overcome this gap. Thus, it was 

decided to use data augmentation techniques before annotating the images. 

 
3.1 Data pre-processing 

 

Data Augmentation techniques have been used to increase the amount of data 

by adding slightly modified copies of existing data or newly created synthetic data 

from existing one. It acts as a regularizer and may help reduce overfitting (highly 

specialized model on the training set data, having low performance in future 

inferences) when training a machine learning model. 

In our approach, eight dataset versions were addressed. When generating the 
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first three ones, artificial images with noise were created, in which random pixels were 

replaced by a pink pixel. For the fourth and beyond dataset versions, the use of the 

Albumentations library (BUSLAEV et al., 2020) was included, where seven different 

transformations were explored to generate artificial data: 

• Random Brightness Contrast (randomly changing the brightness and contrast of 

an image) 

• RGBShift (randomly changing the color pattern of the image) 

• Blur (blur in the image) 

• ToGray (convert image to grayscale) 

• Cutout (cut image pixels randomly) 

• Shift Scale Rotate (random image rotation) 

• Multiplicative Noise (random noise generated for the image) 

With the set of images thus enlarged, we carry out the annotation step. 

Remembering that image annotation is the process of assigning one or more classes 

to an image, so that it is possible to train a supervised learning machine learning model. 

In the  context of object detection, annotation takes place through bounding boxes – 

rectangular areas (boundaries) marked in the image containing the object of interest. 

This process is manual, requiring a professional to annotate image by image. 

In the present project the annotation process was made using the IBM Cloud 

Annotations tool, in which two classes were annotated: “caixa_medidor” (EMB) and 

“disjuntor” (circuit breaker). 

 

Dataset generation 

 

The eight dataset versions are herein described. The data was divided in 

training, validation, and test datasets. The training and validation datasets are 

generated from the versions described below, where 85% of the data is used for 

training and 15% is used for validation. The test dataset contains 20 images never 

seem by the model. 

 

Version 1 

The first version of the dataset was generated with images of EMBs with open 

box and with closed box. In total, 128 images were selected, and the Data 

Augmentation  process (with image noise) was applied, resulting in a dataset of 256 
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images. 

 

Versions 2 and 3 

From the analysis of the training results obtained with the first version, and from  

the analysis of the problem and the components that must be identified, it was decided 

to  continue only with images of EMBs with open box. The second version of the dataset 

was generated only with images of EMBs with open box. For this version, 172 images 

were selected, and after applying Data Augmentation a dataset of 344 images was 

obtained. In turn, the third version was generated the same way as the second one, 

but with more images: 212 images were selected for this version, resulting in a dataset 

of 424 images with Data Augmentation. 

 

Versions 4, 5 and 6 

During the testing process, it was found that the model generated false positives 

(identification of an object – by inference – that was not actually the target object) for 

images that were not related to EMBs, but images containing objects that resembled 

the shape and color of pattern EMBs (black or gray rectangular shape). 

In Version 4, the Albumentations library was introduced in the dataset generation 

process. After 212 images have been selected, and two Data Augmentation processes 

have been applied, a dataset with 848 images was obtained: The process are Image 

Noise and Albumentation Augmentations, which in turn has three techniques: Random 

Brightness Contrast, RGB Shift, Blur. For the second technique, both the original 

images and the images with noise were used. 

The fifth version used the same configuration of the last one, and aiming to 

reduce  the false-positive occurrences, a more aggressive RGBShift was applied with 

the purpose of minimizing the false-positives. The sixth version used the same 

configuration of the previous ones. The annotation process was modified from this 

version forward, segregating the types of circuit breakers (single-phase and three-

phase). 

 

Version 7 

The false-positive issue did not improve, and the model seemed to converge to 

an overfitting situation. The Augumentation process was thus adjusted to reduce the 

dataset  samples, what successfully reduced the overfitting. Two Data Augmentation 
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processes were applied, resulting in a dataset of 636 images: The process are Image 

Noise and Albumentation Augmentations, which in turn has three techniques: Random 

Brightness Contrast, RGB Shift, Blur. Unlike the previous version, only the original 

images were used for the second augmentation technique. 

 

Version 8 

Based on the previous case, the dataset samples were reduced even more, 

aiming  to reduce overfitting. Only one data Augumentation process was applied on the 

original data, resulting in a dataset of 424 images: Albumentation Augmentations with 

different configurations compared to the previous version, which in turn has five 

techniques: Random Brightness Contrast, ToGray, Cutout, ShiftScale Rotate, 

Multiplicative Noise. 

 

4. MODEL TRAINING AND DISCUSSION 

 

This section comprises the model training process, the presentation of the 

results obtained, and a discussion based on the evaluation of these results. The 

training phase was structured into two activities: the selection of the Neural Network 

architecture, the identification and classification of objects (EMBs). 

 

4.1 Training process 

 

Neural Network architecture selection 

Three different neural network architectures were used for the training, all pre- 

trained with the COCO dataset (Lin et al., 2015). They are: SSD MobileNetV2, Faster 

RCNN ResNet50, Faster RCNN Inception V2. 

The use of different neural network architectures helped in choosing an 

architecture that would provide good results in terms of mAP (Mean Average 

Precision)  and inference time (model execution time), for the current problem. 

 

Object detection 

The solution comprehends the visual detection of the existence of essential 

components in EMBs, so that the new energy connection can be executed. The 
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detection work was divided into three major modeling tasks, which generated a 

multiclass model. The tasks are shown in Figures 4-6. 

Fig. 4. EMB Identification 

 
Photos: Equatorial Energia 

 
Fig. 5. Circuit breaker detection, along with EMB detection from previous development 

 
Photos: Equatorial Energia 

 

Fig. 6. Segregation between single and third-phase circuit breakers 

 

Photos: Equatorial Energia 

 

4.2 Training results 
 

Version 1 

For the training, the SSD MobileNetV2 network was selected, with 100 thousand 

interactions. The default batch size was changed from 24 to 1. The inferences with the 
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set of tests generated unsatisfactory results, with many false negatives (without 

identification  of the box or the circuit breaker), as can be seen in Fig. 7. 

Fig. 7. Low confidence score (approximately 70%) and false negative detection of the EMB 

 
Photos: Equatorial Energia 

 

Version 2 

For the training, the SSD MobileNetV2, Faster RCNN ResNet50 and Faster 

RCNN Inception V2 networks were selected, with 150 k, 100 k and 143 k interactions, 

respectively. For SSD MobileNetV2, the default batch size was changed from 24 to 1. 

Inferences generated slightly better results compared to Version 1, but it was still 

detected  many false negatives – see Fig. 8. 

 
Fig. 8. False negative detection and Low confidence score of the EMB 

 
Photos: Equatorial Energia 

 

The use of the Faster RCNN ResNet50 network solved MobileNet's false 

negative problems, eliminating all of them – see Fig. 9. This network, because it 

contains more layers than the previous one, had a considerably longer training and 

inference time (from 3 seconds to 11 seconds, on average), as can be noted in Table 

1. This table interrelates IoU, Precision or Recall and the correspondent image areas. 
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Table 1. Training metrics for Faster RCNN ResNet50 

 

Fig. 9. Inference results for Faster RCNN ResNet50 

 
Photos: Equatorial Energia 

 

The Faster RCNN Inception V2 network generated results similar to the Faster 

RCNN ResNet50, with good generalization and without false negatives – see Fig. 10. 

This network, however, proved to be more advantageous in relation to the previous 

one, because it has considerably better inference time (average inference time with 

ResNet50: 11 seconds, average inference time with Inception V2: 5 seconds). The 

Inception V2 network was selected for the upcoming trainings. 

 
Fig. 10. Inference results for Faster RCNN Inception V2 

 
Photos: Equatorial Energia 

 

Version 3 

For the training of this version, only the Faster RCNN Inception V2 network was 

selected, as it had results very similar to the Faster RCNN ResNet50 – see Fig. 11, 

with shorter inference time – see Table 2. This network was trained with 100 k 
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interactions. 

 
Table 2. Training metrics for Faster RCNN Inception V2 

 

Fig. 11. Inference results for Faster RCNN Inception V2, 100 k interactions 

 
Photos: Equatorial Energia 

 

During the testing process, it was found that the model generated false 

positives for images that were not related to the EMB, but for images that contained 

objects that resembled its pattern of shape and color (black or gray rectangular shape) 

– see Fig.12. 

 
Fig. 12. False positive detections for Faster RCNN Inception V2 

 
Photos: Internet 

 
Version 4 

For the training of this version, only the Faster RCNN Inception V2 network was 

used, whose detections results are illustrated in Fig. 13, and its inference times are in 

Table 3. 
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Table 3. Training metrics for Faster RCNN Inception V2 

 
 

Fig. 13. Inference results for Faster RCNN Inception V2 

 

 

Photos: Equatorial Energia 

 

There was a narrow improvement when analyzing the metrics and test 

inferences. 

False positive cases, although present, have decreased – see Fig. 14. 

 
Fig. 14. False positive detections for Faster RCNN Inception V2, where the left image did not 

contain detections 

 
Photos: Internet 

 

Version 5 

For the training of this version, only the Faster RCNN Inception V2 network was 

chosen. The respective detections results are illustrated in Fig. 15, as its metrics in 

Table 4. 
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Table 4. Training metrics for Faster RCNN Inception V2 

 
 

Fig. 13. Inference results for Faster RCNN Inception V2 

 

 
Photos: Equatorial Energia 

 

There was a narrow improvement when analyzing the metrics and test 

inferences. False positive cases, albeit present, decreased in number and in 

confidence score – see Fig. 16. 

 
Fig. 16. False positive detections for Faster RCNN Inception V2 

  

Photos: Internet 

 
Version 6 

For the training of this version, the Faster RCNN Inception V2 and the Faster 

RCNN ResNet50 networks were chosen. The ResNet50 was included again for 

validation  purposes. Detection results for Faster RCNN Inception V2 are illustrated in 

Fig. 17, as well as its metrics in Table 5. The detection results for Faster RCNN 

ResNet50 are illustrated in Fig. 18, as well as its metrics in Table 6. 
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Table 5. Training metrics for Faster RCNN Inception V2 

 
 

Fig. 13. Inference results for Faster RCNN Inception V2 

 

 
Photos: Equatorial Energia 

 

Table 6. Training metrics for Faster RCNN ResNet50 

 
 

Fig. 18. Inference results for RCNN ResNet50 

 
Photos: Equatorial Energia 

As expected, both architectures generated very similar results, considering 

both metrics and inference scores, as well as false positive detection. Since the Faster 

RCNN Inception V2 has a significant lower inference time (5 s versus 11 s obtained 

for RCNN ResNet50 – as described before in Version 2), it will continue to be used in 
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subsequent trainings. 

 
Versions 7 and 8 

 

For Version 7, only the Faster RCNN Inception V2 network was used for training. 

The respective detections results are illustrated in Fig. 19, as well as its metrics in 

Table 7. In this training there was an accuracy deterioration when analyzing the 

metrics, but it did not impact the test inferences results. The dataset was further 

reduced and trained for Version 8, using the Faster RCNN Inception V2. In this training, 

there was an accuracy deterioration when analyzing the metrics in Table 8, also 

impacting the test inferences results. False positive cases deteriorated in number and 

in confidence score. 

 
Table 7. Training metrics for Faster RCNN Inception V2 (version 7) 

 
 

Fig. 19. Inference results for Faster RCNN Inception V2 

 
Photos: Equatorial Energia 

Table 8. Training metrics for Faster RCNN Inception V2 (Version 8) 
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DISCUSSION OVER THE RESULTS 

 

During the first training sessions, it was found that the MobileNetV2 SSD 

network, despite having shorter training times and inference, generated unsatisfactory 

results, with many false negatives (without identification of the EMB or circuit breaker). 

After some training, the possible use of the network was ruled out, due to the excess 

of false negatives. The shorter inference time, despite being a positive aspect, is not a 

priority factor for this specific problem. 

The inference times of each neural network architecture showed high variability 

between them –  see Table 9. The shortest  time was  obtained with  the use of 

the  MobileNetV2 SSD network, with an average time of 2 seconds. This, however, 

generated  false negatives and low confidence in detections, making its use unfeasible. 

The networks Faster RCNN ResNet50 and Faster RCNN Inception V2 had an average 

inference time of 11 seconds and 5 seconds, respectively. 

 
Table 9. Training metrics for Faster RCNN Inception V2 (Reduced) 

Architecture 
mAP (IoU 
@50%) 

mAP (IoU 
@75%) 

Inference time 

SSD MobileNetV2 (Version 2) 0.821 0.447 2 seconds 
Faster RCNN ResNet50 (Version 2) 1.000 0.865 11 seconds 

Faster RCNN Inception V2 (Version 2) 1.000 0.91 5 seconds 

 
 

Both Faster RCNN ResNet50 and Faster RCNN Inception V2 networks 

generated  interesting results and presented similar metrics. In addition, such 

networks did not present any false negative in the evaluations with the test set. 

Since Faster RCNN Inception V2 generated a shorter inference time, it was chosen to 

be continued in training. During training sessions, the occurrence of false positives 

was verified in the identification of the EMB. When checking the results of the test 

set and testing images that did not represent images of the EMB, it was seen that there 

was generalization of the shape (rectangular) and color (black / gray box). This 

generalization led to the detection of false positives, since it considered objects with a 

similar shape and color, which do not represent the EMB (like a rectangular box, for 

example), identifying such objects as an EMB. To avoid generating so many false 

positives related to shape and color, a second set of Data Augmentation techniques 

(presented in Item 3.2) was inserted in the dataset from the Albumentations library. 

This approach did not completely remove cases of false positives, but it significantly 
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improved the results in comparison to previous models. 

Experimentation with different techniques and settings within the library also 

helped to improve the model and reduce false positive cases. Unfortunately, the 

introduction of too many augmentations into the dataset generated an overfitting 

scenario, where model performance started to degrade. The augmentations pipeline 

was then revised and adjusted, reducing the dataset size by a quarter (from 848 

images to 636). This was enough to reduce overfitting and false positives occurrence. 

Other experimentations further reducing the dataset had a negative impact in 

performance. 

 
5. CONCLUSIONS 

 

The preparation of the data and generation of the datasets was carried out 

incrementally, as the images were collected in the field. The use of Data Augmentation 

techniques was also evolving in line with incremental experimentation. 

During initial experiments, it was seen that the closed EMB would cause 

problems both for the generalization in the identification of the box and for the 

identification of the circuit breaker, which would have enough visual noise due to the 

acrylic cover. It was then decided to continue training only with images with open 

boxes. 

From the training, it was possible to conclude that the SSD MobileNetV2 network 

did not generate good results in comparison with the others. Although this network has 

the advantage of generating a low inference time, it is not enough to justify its use in 

the model, in face of such a loss of performance. 

The networks Faster RCNN ResNet50 and Faster RCNN Inception V2 showed 

very similar results in terms of mAP, however, Inception V2 performed an inference time 

55% shorter than ResNet50. 

It was observed the occurrence of false positives in the identification of the box, 

since there was generalization of the shape (rectangular) and color (black / gray box) 

of the same. To prevent the model from generating so many false positives related to 

shape and color, a second set of Data Augmentation techniques from the 

Albumentations library was inserted in the dataset. This approach did not completely 

remove cases of false positives but improved in relation to the previous model 

(comparing Version 3 with Version 4). 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.8, p. 76112-76132 aug. 2021 324 

The models resulting from the training stage were made available on a virtual 

machine (IBM Virtual Private Server - VPC) of the project. The microservice, and the 

subsequent API created, requests the inference for new images and validates that the 

respective image has the EMB together with the circuit breaker. In turn, the mobile app, 

also developed in this project, provided insights on which unknow issues were present 

in the current model and helped to overcome them. Moreover, the app will provide data 

to re-train the model periodically. 

As future developments, there is the intention of incorporating the identification 

of other non-conformities in the requestor's EMB, aiming at reducing other unexpected 

problems in the field inspection. Another future exploration is the fine tuning of 

hyperparameters in the Faster RCNN Inception V2 neural network, aiming at improving 

results. As a third future work, we intend to conduct training with the neural network 

YOLO V3, for comparison with results already obtained (considering that it has a faster 

inference, it may be feasible in case of performing similarly to the Faster RCNN Inception 

V2). Finally, knowing that object detectors (Faster RCNN) present some problems with 

false positive detections (Cheng et. al, 2020), we intend to train an image classifier 

with a cutting-edge object detection model, aiming at strengthening the classification 

performance and eliminating false positives. 
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RESUMO: O teor de água em biodiesel, segundo a ANP 45/2014, poderá apresentar 
valor de até 350 mg/kg no âmbito das distribuidoras de combustíveis. O biodiesel-
B100, utilizado na distribuidora alvo deste estudo no estado do Amazonas, é 
proveniente de usinas localizadas no Estado de Mato Grosso. Até sua chegada em 
Manaus, ele percorre uma distância média de 2.514 km entre os dois estados. Sua 
logística durante o transporte é realizada em duas etapas, modal rodoviário por meio 
de caminhões-tanque (Lucas do Rio Verde/MT a Porto Velho/RO) e, em sequência, 
modal fluvial por meio de balsa-tanque (Porto Velho/RO a Manaus/AM). Após a 
realização de análises em pontos estratégicos neste percurso, um estudo sistemático 
de controle de qualidade do biodiesel com enfoque especial no teor de água por meio 
do ensaio de Karl Fisher, realizado no ano de 2015, demonstra que tais condições 
logísticas em associação com as características climáticas regionais amazônicas 
resultam na inobservância do atendimento à legislação ANP supracitada, isto é, a alta 
umidade encontrada pelo biodiesel durante seu percurso até Manaus somada a sua 
condição de alta higroscopicidade inviabiliza a permanência do teor de água deste 
produto dentro dos limites estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Amazonas; Biodiesel; Distribuidora de Combustíveis; Teor de 
Água. 
 
ABSTRACT: The water content in biodiesel, accordingto ANP 45/2014, may beupto 
350 mg/kg in the scope of fuel distributors. B100 biodiesel, used in the target distributor 
of this study in the state of Amazonas, comes fromplants located in the state of Mato 
Grosso. Untilhisarrival in Manaus, hetravelsanaverage distance of 2,514 km between 
thet wostates. Its logistics during transportation is carried out in twostages, road modal 
bytankertrucks (Lucas do Rio Verde/MT to Porto Velho/RO) and, in sequence, inland 
modal bytanker (Porto Velho/RO to Manaus/AM). After conducting analyzes at 
strategic points along this route, a systematic quality control study of biodiesel with a 
special focus on water contente through the Karl Fisher test conducted in 2015 shows 
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that suchlogistic conditions in association with Amazonian regional climatic 
characteristics result in non-compliance witht he above mentioned ANP legislation, 
thatis, the high humidityfoundby biodiesel during its journey to published Manaus 
addedto its conditionof high hygroscopicity makes it impossible to maint a in the water 
content of this product with in the limits established by the Agency. National Petroleum, 
Natural Gasand Biofuels. 
 
KEYWORDS: Amazonas; Biodiesel; Fuel Distributir; Water Content. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O combustível derivado de petróleo mais consumido no Brasil é o diesel e sabe-

se que a combustão deste, assim como a de outros derivados, promove a emissão de 

dióxido de carbono e monóxido de carbono (CO2 e CO, respectivamente), além da 

emissão de compostos sulfurados e nitrogenados. Dessa forma, o alto consumo de 

diesel contribui de maneira significativa para poluição atmosférica e com o aumento 

do efeito estufa. Com o intuito de mitigar estes efeitos ambientais negativos, torna-se 

importante o aumento da participação dos biocombustíveis na matriz energética 

nacional (SOUZA et al., 2009; NEVES, 2012). 

O biodiesel, por sua vez, é um promissor candidato à substituição do óleo 

diesel, pois é produzido a partir de fontes renováveis, sejam elas vegetais ou animais, 

sua combustão é mais completa, o que diminui a emissão de CO, parte do CO2 emitido 

em sua queima pode ser absorvido novamente pela própria oleaginosa utilizada como 

matéria-prima na produção, e além do mais, não possui enxofre em sua composição, 

o que elimina a possibilidade de formação de chuva ácida (GEORGIOS, 2011; 

RODRIGUES, 2011). A matéria-prima mais utilizada para a produção de biodiesel no 

Brasil é o óleo de soja, porém o governo federal tem incentivado o uso de diversas 

matérias-primas como mamona, palma, pinhão manso, entre outras oleaginosas 

encontradas em diferentes regiões do país. (DIB, 2010; PINHO E SUAREZ, 2017). 

Atualmente, o óleo diesel comercializado em território brasileiro deve conter 

11% de biodiesel em sua composição (ANP, 2019). A mistura ocorre nas distribuidoras 

de combustíveis e posteriormente é disponibilizado para os consumidores em postos 

de abastecimento. 

O biodiesel utilizado no Estado do Amazonas, em grande maioria, é produzido 

em usinas no Estado de Mato Grosso (MT) e passa por um longo caminho até chegar 

aos distribuidores de Manaus/AM, que irão misturá-lo ao diesel A S500 e A S10, para 

serem comercializados posteriormente como diesel B S500 e B S10. 

Contudo, para assegurar a qualidade na sua utilização, é necessário que o 

biodiesel esteja adequado em certos parâmetros físico-químicos e químicos. No 

Brasil, a regulação, fiscalização e monitoramento das atividades econômicas 

integrantes da indústria do petróleo cabem à Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), a qual, por meio da resolução Nº45 de 25/08/2014, 

especifica quais ensaios, metodologias e valores limites que o biodiesel 
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comercializado em território nacional deve atender, dentre os quais o teor de água que 

é o foco deste estudo. Conforme a resolução, o teor de água presente em biodiesel 

deve apresentar valor máximo de 350 mg/kg (ANP, 2014; COELHO et al., 2020). 

A entrada de água pode ocorrer de diferentes maneiras, carreada pelo 

combustível, pela condensação do ar nas paredes dos meios de armazenamento, pelo 

metabolismo microbiano, entrada pelos respiros durante a lavagem dos tanques ou 

ainda pode ser colocada intencionalmente como lastro (BENTO, 2012; SOUZA et al, 

2021). 

Desta forma, verifica-se a importância do controle de qualidade do biodiesel 

durante a sua cadeia logística até chegar ao consumidor final, especialmente para que 

as normas regulamentadoras da ANP sejam atendidas pelos distintos segmentos 

como, por exemplo, a distribuidora de combustíveis. Contudo, observa-se também 

que se faz necessária a avaliação das condições reais encontradas por uma 

distribuidora de combustíveis em Manaus/AM ou quaisquer outras distribuidoras 

localizadas na região norte do país quanto às possibilidades de adequação a todos os 

parâmetros determinados em legislação. 

Tendo em vista estes pontos, e considerando também a inobservância de 

trabalhos que realizem tal acompanhamento, este estudo foi desenvolvido com o 

intuito de acompanhar e avaliar o aumento do teor de água no biodiesel numa cadeia 

logística que inicia no Estado do Mato Grosso, onde é armazenada a safra de biodiesel 

produzida, passando pelo transporte rodoviário do biocombustível através dos 

estados do Mato Grosso e Rondônia, pelo armazenamento em base de distribuição 

em Porto Velho no estado de Rondônia, no transporte fluvial através de balsas-

tanques de Porto Velho até Manaus e no armazenamento na distribuidora nesse 

município, onde o biodiesel é misturado na proporção de 11% ao diesel A S500 e A 

S10 dado origem ao diesel B S500 e B S10. 

Esse trabalho conta com informações, acessibilidade de dados e fomento da 

empresa que comercializa o biocombustível em estudo. Vale ressaltar que durante a 

realização das atividades desta pesquisa, contou-se também com o acompanhamento 

dos responsáveis-técnicos da área de biocombustíveis e gestores da empresa. 
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2 METODOLOGIA 

 

2. 1 Área de estudo 

 

O estudo do aumento do teor de água no biodiesel apresentado neste trabalho 

inicia em usinas de duas cidades localizadas no Estado do Mato Grosso, a primeira é 

Lucas do Rio Verde (lat. 13º 25' 43,86” S e long. 59º 05' 26,4” W) onde fica localizada 

a usina Fiagril Ltda, a segunda é a cidade de Nova Mutum (lat. 13º 81' 10,63” S e long. 

56º 09' 86,64” W) onde fica localizada a usina Bunger Ltda. 

Nestas duas usinas foi produzido todo o biodiesel que foi considerado no 

estudo. O segundo ponto de referência fica localizado na cidade de Porto Velho (lat. 

8° 42' 4,5288'' S e long. 63° 55' 5,5308'' W) no Estado de Rondônia, onde está 

instalada uma base local da distribuidora ATEM. E o terceiro ponto de base de estudo 

fica na a cidade de Manaus (lat. 3° 8' 46,8096'' S e long. 59° 57' 9,1152'' W) no estado 

do Amazonas, onde está localizada a matriz da distribuidora ATEM verificado na 

Figura 1. Ressalta-se que os pontos descritos estão localizados em uma região 

classificada como úmida, como pode ser vista na Figura 2. 

 

Figura 1. Percurso logístico do biodiesel comercializado pela distribuidora ATEM. 
 

 
Fonte: Google Maps adaptado, 2016. 
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Figura 2. Pontos de coleta de amostras de biodiesel durante sua trajetória logística. 
 

 
Fonte: IBGE, mapas 2016. 

 

As amostras para análises de verificação de teor de água foram coletadas de 

caminhões-tanque, descrito na Figura 3, após carregamento na usina Fiagril na cidade 

de Lucas do Rio Verde e nos descarregamentos na distribuidora ATEM na cidade de 

Porto Velho/RO. Por meio destes veículos, o biodiesel percorre 1.372 km entre 

rodovias federais e estaduais nos estados de Mato Grosso e Rondônia. 

 

Figura 3. Caminhão-tanque de combustível. 
 

 
Fonte: Arquivo Transportadora G3 Ltda 

 

As amostras para análises de verificação de teor de água foram coletadas de 

balsas-tanque que realizaram o transporte da distribuidora ATEM na cidade de Porto 

Velho/RO até a cidade de Manaus/AM. O transporte de combustível desenvolvido 
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pelas distribuidoras na região norte do Brasil utiliza principalmente o modal fluvial para 

levar aos estados que realizam o abastecimento. 

Esses deslocamentos com grandes quantidades de combustíveis, são 

realizados por balsas-tanques como a descrita na Figura 4, que percorrem as malhas 

fluviais da região alcançando municípios e estados que são abastecidos 

principalmente por meio fluvial. 

 

Figura 4. Balsa-tanque de biodiesel. 

 
Fonte: Arquivo da Transportadora Navemazônia Ltda 

 

2.2 Coleta das amostras 

 

O estudo foi desenvolvido em três períodos distintos. A primeira análise do 

biocombustível foi realizada no mês de setembro de 2015 (batelada 1), a segunda 

análise em outubro de 2015 (batelada 2), a terceira análise em janeiro e fevereiro de 

2016 (batelada 3). As determinações dos parâmetros de teor de água, aspecto, massa 

específica e fulgor do biodiesel foram verificadas nas três amostragens. As coletas da 

primeira e segunda amostragem tiveram origem na usina Fiagril S/A e as da terceira 

amostra teve como origem a usina Bunge Ltda conforme descrito na Figura 5. 

Cada amostragem de acompanhamento do combustível, ficou configurada de 

seis pontos desde a usina no Mato Grosso até a distribuidora ATEM no Amazonas. A 

identificação dos pontos foi feita de ponto 01, ponto 02, até ponto 06. 
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Figura 5. Os seis pontos de amostragem. 

 
Fonte: Autor 

 

A descrição da Figura 5 é a seguinte: Ponto 1 - Amostra de tanque da usina 

Fiagril em Lucas do Rio Verde/MG; Ponto 2 - Amostra de descarga de tanque retirada 

do caminhão-tanque em Porto Velho/RO; Ponto 3 - Amostra do tanque de biodiesel 

da Distribuidora ATEM em Porto Velho/RO; Ponto 4 - Amostra de tanque da balsa-

tanque em Porto Velho/RO; Ponto 5 - Amostra de tanque da balsa-tanque no porto da 

Distribuidora ATEM em Manaus/AM; Ponto 6 - Amostra de tanque da distribuidora 

ATEM em Manaus/AM. 

Em cada ponto de coleta estabelecido, recolheu-se um litro das amostras de 

biodiesel em garrafas de vidro âmbar ou polietileno de alta densidade (PEAD) com 

batoque e tampa. Foi realizada a identificação das amostras, preenchendo os dados 

do carregamento e também anexando os documentos que evidenciam o 

carregamento, gerando com isso, relatórios de acompanhamento das cargas. 

 

2.3 Análise do teor de água no biodiesel 

 

Para esta análise, utilizou-se 10 ml das amostras de cada um dos 06 pontos de 

acompanhamento em titulação automática Karl Fisher de acordo com a norma ASTM 
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6304, utilizando-se um titulador automático modelo 890 Titrando da fabricante 

Metrohm. 

 

2.4 Análise de aspecto visual e cor 

 

Foi realizado a verificação da concentração ou acúmulo de contaminantes 

particulados, sólidos em suspensão ou decantados conforme ABNT NBR 14954. 

Nesta análise, foi verificado a presença de impurezas identificadas visualmente como 

materiais em suspensão, sedimentos ou mesmo turvação na amostra de biodiesel, 

tais características podem ser indicativas da presença de água. Na ausência destes 

contaminantes o biodiesel foi classificado como límpido e isento de impurezas (LII). 

 

2.5 Análise de massa específica a 20 °c 

 

Foi realizado as determinações de massa específica a 20 °C das amostras com 

densímetros de vidro para petróleo e seus derivados na faixa de 850-900 mg/kg 

calibrados das marcas Flance e Rivaterm conforme ASTM D1298 (ANP, 2012). 

 

2.6 Análise do pronto de fulgor 

 

As amostras passaram pelo ensaio de Fulgor realizado com FulgorÍmetro D-93 

Marca Elcar, conforme métodos de ensaio normalizado para Ponto de Ignição por 

Pensky–Martens Teste de corpo fechado ASTM D93. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Análise do teor de água 

 

A relação entre as bateladas 1, 2 e 3 foi iniciado na comparação do teor de 

água no ponto 01, em que foi verificado que os resultados estão em conformidade 

com o disposto na resolução da ANP. No ponto 02, contudo, observa-se uma diferença 

bastante significativa em comparação com o ponto de origem do biodiesel. É 

importante ressaltar que para as coletas realizadas nos pontos 02, 03 e 04 da batelada 

02, foi observado um aumento bastante acentuado no teor de água em comparação 
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com as análises nos mesmos pontos para as outras bateladas. Estima-se, portanto, 

que após a coleta, as referidas amostras tenham sido submetidas a uma exposição 

excessiva ao ar atmosférico, exposição proporcionada pelo mal condicionamento das 

amostras. Desta forma, foi realizado o reacompanhamento do biodiesel durante seu 

percurso logístico até chegada em Manaus. 

Os pontos 03, 04, 05, 06 das bateladas 01 e 03, e os pontos 05 e 06 das 03 

bateladas apresentaram-se semelhanças quanto teor de biodiesel verificado nas 

análises demostrando uma tendência para um aumento do teor de água no percurso. 

Foi verificado maior tendência do aumento do teor de água entre os pontos 01 

e 02 e pontos 05 e 06 que é o deslocamento rodoviário e hidroviário. No gráfico de 

média e desvio, vide Figura 6, observa-se menor desvio padrão amostral nos pontos 

01, 04, 05 e 06. 

 

Figura 6. Teor de água das bateladas 1, 2 e 3. 
 

 
Fonte: Autor. 

 

3.2 Análise da massa especifica nos seis pontos  

 

As análises massa específica, descrito na Figura 7, foram realizadas nos 6 

pontos, do acompanhamento das 3 bateladas, nas avaliações das massas especificas 

não apresentaram variações expressivas conforme gráficos das médias das bateladas 

01, 02 e 03 e confirmados no gráfico de desvio padrão amostral, variando o biodiesel 

da região entre 880,0 e 885,0 kg/m3 de massa especifica, biodiesel da região que 

possui em sua produção entre 90% e 95% insumo provenientes da soja. As variações 

apresentadas nos gráficos de média foram todas no ponto 02 das três bateladas e não 

são relevantes do ponto de vista de caracterização do produto. A batelada 03 
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apresentou pequena diferença observada do ponto 01 ao 06 na massa específica o 

que pode ser explicado pelas diferenças no processo de fabricação e insumos visto 

que está batelada 01 tem por origem a usina Bunge e a Fiagril as bateladas 01 e 02. 

Essas diferenças não são relevantes do ponto de vista de caracterização do 

biodiesel, porém caracteriza a origem do produto, que é um fato interessante de ser 

observado ponto de vista de processo e insumos utilizados. 

 

Figura 7. Massa especifica das bateladas 1, 2 e 3. 

 
Fonte: Autor. 

 

3.3 Análise de fulgor nos seis pontos 

 

O ponto de fulgor apresentou variação (Figura 8) em todas as 03 bateladas com 

tendência a diminuição ao longo dos 06 pontos. A batelada 03 desde primeiro 01 ponto 

apresentou fulgor abaixo de 130°C, sendo que as bateladas 01 e 02 apresentaram 

fulgor acima de 150°C. O ponto de fulgor é mais uma característica que faz diferenças 

entre os produtores Fiagril bateladas 01 e 02, e Bunge batelada 01. O gráfico da média 

e desvio padrão apresentaram a linha de tendência de diminuição do fulgor ao longo 

da cadeia, ocasionado principalmente pela evaporação do metano utilizado na 

fabricação do biodiesel. E um alto desvio padrão motivado principalmente pelas 

diferenças entre os resultados dos produtores diferentes. 
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Figura 8. Ponto de fulgor das bateladas 1, 2 e 3. 

 
Fonte: Autor. 

 

3.4 Análise do biodiesel nas distribuidoras a, b e c  

 

As análises do teor de água do biodiesel também foram em todas as bateladas 

em 2015, geradas no Ponto 06 durante o ano de 2015 nas distribuidoras A, B e C 

conforme descrito nas Figuras 09, 10 e 11. Os resultados das bateladas podem ser 

comparados entre elas no ponto 06. Onde observa-se a tendência acima do limite 

permitido que é 350 mg/kg em caso de fiscalização. 

A média mensal das análises realizadas no teor de água do biodiesel avaliado 

no ponto 06 (tanque da distribuidora A, B e C em Manaus), conforme a Figura 12, 

demostram uma diminuição do mês de janeiro a agosto. Aumentando a concentração 

do teor de água no biodiesel a partir de setembro a dezembro. As médias mensais 

das distribuidoras A, B e C estão acima do limite de especificação regulamentado pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, evidenciando que a 

situação e sistêmica e envolve todo o sistema de abastecimento da região, pois as 

distribuidoras operam enviando combustível para toda região Norte do País. 
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Figura 9. Teor de água na distribuidora A no ano de 2015. 

 
Fonte: Autor. 

 
Figura 10. Teor de água na distribuidora B no ano de 2015. 

 
Fonte: Autor. 

 
Figura 11. Teor de água na distribuidora C no ano de 2015. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 12. Média do teor de água nas Distribuidora A, B e C. 

 
Fonte: Autor. 

 

3.5 Análise do biodiesel no ponto 6 durante 1,5 anos  

 

O resultado de acompanhamento do ponto 06, tanque de biodiesel da 

Distribuidora Atem, vide Figura 13, onde foi avaliado temperatura, ponto de fulgor e 

teor de água desde janeiro de 2015 a maio de 2016. O ponto de fulgor do biodiesel 

nesse espaço de tempo apresentou-se abaixo do limite de especificação em três 

bateladas, primeira no mês de janeiro de 2015, segunda em setembro de 2015 e a 

terceira em dezembro de 2015. Sendo que março de 2016 o ponto de fulgor esteve 

no limite de especificação especificado pela ANP. Em todas bateladas analisadas 

entre o ano de 2015 e 2016 o teor de água aparece acima do limite de especificação 

chegando a picos acima de 800mg/kg. 

 

Figura 13. Acompanhamento teor de água durante ano 2015 e 2016. 

 
Fonte: Autor. 
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3.6 Análise do teor de água no diesel b s10 e b s500  

 

A mistura realizada pelas distribuidoras segue norma regulamentadora da ANP, 

que estabelece concentração de (7% de biodiesel e 93% de diesel A). Os resultados 

do teor de água no Diesel B S10 e B S500 acompanhados do início de 2015 a maio 

de 2016, conforme descrito na Figura 14 e 15, apresentam que o teor de água 

encontrado nas análises das bateladas do produto final (Diesel B S10 e B S500) 

durante o mesmo período, que foram comercializados pela Atem Distribuidora de 

Petróleo estão especificados conforme a resolução da ANP que estabelece o valor 

máximo de 200mg/kg para o Diesel B S10 e 500mg/kg para o Diesel B S500. O Diesel 

B S10 apresenta-se com variação dos valores do teor de água próximos do limite de 

especificação. 

 

Figura 14. Teor de água no Diesel B S10 – Tanque Atem. 

 
Fonte: Autor. 

 
Figura 14. Teor de água no Diesel B S500 – Tanque Atem. 

 
Fonte: Autor. 
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4. CONCLUSÃO 

 

No estudo realizado sobre o impacto na logística de transporte do biodiesel 

comercializado pela ATEM Distribuidora Petróleo S.A em relação ao teor água, e 

outros parâmetros físico-químicos foi observado que no percurso entre as usinas no 

Mato Grosso e a distribuidora em Manaus há um aumento na concentração do teor 

de água no Biodiesel-B100. 

Os resultados obtidos mostram que os valores do ensaio acompanhados 

durante o ano de 2015 e entre janeiro e junho de 2016, mas as coletas que formaram 

03 bateladas acompanhadas sistematicamente em seis pontos no percurso do 

biodiesel até o tanque da ATEM Distribuidora S.A, estão acima do limite permitido pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, que é de 350mg/kg. De 

acordo com a Resolução da ANP nº 45, de 25.8.2014 dou 26.8.2014, a norma 

estabelece que o biodiesel armazenado em seus tanques esteja migual ou abaixo do 

limite de especificação de 350mg/kg de teor de água em caso de fiscalização pela 

Agência Nacional do Petróleo. Esse resultado foi baseado nos dados dos ensaios de 

teor de água realizados nas bateladas do biodiesel em 2015, mais o acompanhamento 

sistemático de três bateladas desde as usinas produtoras no Mato Grosso em 2015 e 

2016, e todo seu percurso logístico seja rodoviário ou fluvial até a distribuidora no 

Amazonas, fato confirmado na própria verificação da ANP, e fiscalização ocorrida e 

que gerou o documento de fiscalização DF N° 137.609.2015.12.471589 dia 09/10/15.  

Dentre as outras características físico-químicas observadas, evidenciou-se 

evaporação de produtos voláteis “leves” caracterizados nesse caso no metanol 

utilizado na produção do biodiesel através da transesterificação, o ponto de fulgor do 

biodiesel diminui no percurso logístico o que concorda com dados da literatura, não 

influenciando em diferenças na massa específica do biodiesel ao logo do percurso 

logístico. 

Mesmo considerando o aumento do teor de água apresentado em todos os 

resultados, onde evidencia o problema como influenciado pela própria logística do 

transporte do biodiesel, pois o teor de água na usina que produz o biodiesel é em 

torno de 160 mg/kg. Porém o percurso da logística está dentro de uma área 

classificada como úmida e super úmida de acordo com classificação climática de 

Koppen. O biodiesel é transportado primeiramente em caminhões tanques 

percorrendo curso rodoviário de 1.250 km, seguida de transferência para o tanque da 
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distribuidora em Porto Velho-RO, onde permanece até ser transferido para balsas 

tanques que faz o percurso fluvial de 1.314 km até chegar em Manaus-AM, onde é 

descarregado misturado ao diesel S10 e S500A e distribuído para os clientes. Foi 

observado que o teor de água no biodiesel não foi significativo para influenciar na 

especificação quando misturado ao diesel A S10 e A S500 que são comercializados 

na região para o consumo como Diesel B S10 e B S500. O produto final não fica fora 

de norma de acordo com a Resolução ANP nº 50, de 23.12.2013 - DOU 24.12.2013, 

que especifica para o diesel B S10 de 200mg/kg e Diesel B S500 de 500 mg/kg de 

teor de água. 

Considerando as análises das distribuidoras congêneres da região verificou-se 

que no sistema atual o biodiesel B100, apresentou-se sempre acima da especificação 

quanto ao teor de água que é 350 mg/kg na distribuidora. Porém o biodiesel é utilizado 

na proporção de mistura em 7% e 93% do diesel S10A e ou S500A, respectivamente 

que é comercializado para os clientes consumidores finais e rede de postos, como 

diesel B S10 e diesel B S500 já misturados na proporção conforme a norma da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, estão especificados 

não acarretado problemas técnicos e econômicos para o consumidor final. 
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