Anais

03 a 06 de novembro de 2014

Anais

9a Edição, Série 7

São Luís - Maranhão
2014

Reitor:

Francisco Roberto Brandão Ferreira
Coordenação Geral:

Natilene Mesquita Brito
Ligia Cristina Ferreira Costa
Comissão Científica:

Adriana Barbosa Araújo
Aline Silva Andrade Nunes
Ana Patrícia Silva de Freitas Choairy
Ana Silvina Ferreira Fonseca
Cleone das Dores Campos Conceição
Cristovão Colombo de Carvalho Couto Filho
Dea Nunes Fernandes
Delineide Pereira Gomes
Flávia Arruda de Sousa
Janete Rodrigues de Vasconcelos Chaves
José Antonio Alves Cutrim Junior
Karla Donato Fook

Kiany Sirley Brandao Cavalcante
Luís Cláudio de Melo Brito Rocha
Luzyanne de Jesus Mendonça Pereira
Robson Luis e Silva
Samuel Benison da Costa Campos
Tânia Maria da Silva Lima
Tereza Cristina Silva
Terezinha de Jesus Campos Lima
Thayara Fereira Coimbra
Vilma de Fátima Diniz de Souza
Yrla Nivea Oliveira Pereira

Apoio Técnico:
Comunicação e Cultura:

Andreia de Lima Silva
Cláudio Antônio Amaral Moraes
Diego Deleon Mendonça Macedo
Emanuel de Jesus Ribeiro
Jorge Araújo Martins Filho
José Augusto do Nascimento Filho
Karoline da Silva Oliveira
Luís Cláudio de Melo Brito Rocha
Mariela Costa Carvalho
Maycon Rangel Abreu Ferreira
Miguel Ahid Jorge Junior
Nayara Klecia Oliveira Leite
Rondson Pereira Vasconcelos
Valdalia Alves de Andrade
Wanderson Ney Lima Rodrigues
Cerimonial e Hospitalidade:

Aline Silva Andrade Nunes
Fernando Ribeiro Barbosa
Janete Rodrigues de Vasconcelos Chaves
Thaiana de Melo Carreiro
Terezinha de Jesus Campos de Lima

Infraestrutura e Finanças:

Ana Ligia Alves de Araujo
Anselmo Alves Neto
Carlos César Teixeira Ferreira
Edmilson de Jesus Jardim Filho
Gláucia Costa Louseiro
Hildervan Monteiro Nogueira
Juariedson Lobato Belo
Keila da Silva e Silva
Mauro Santos
Priscilla Maria Ferreira Costa
Rildo Silva Gomes

Tecnologia da Informação:

Allan Kassio Beckman Soares da Cruz
Cláudio Antônio Costa Fernandes
Francisco de Assis Fialho Henriques
José Maria Ramos
Leonardo Brito Rosa
William Corrêa Mendes
Projeto Gráfico e Diagramação:

Luís Cláudio de Melo Brito Rocha

Realização:

Patrocínio:

Apoio:

Engenharias
Engenharia Mecânica

Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
A manutenção conforme a ABNT – Associação Brasileira
de Normas Técnicas corresponde a todas as ações
necessárias para que um item seja conservado ou
restaurado, de modo a permanecer de acordo com uma
condição especificada. Na prática a manutenção é a
conservação técnica econômica do ativo fixo da
empresa. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o
tipo mais adequado de manutenção a ser implantado na
indústria de biodiesel na cidade de Irecê‐BA, verificando
assim, as possibilidades de uso das manutenções
Preventivas, Preditivas e Corretivas, dando ênfase à
Manutenção Produtiva Total ‐ TPM. Para tanto, o

estudo foi dividido nas respectivas manutenções e suas
aplicações, avaliando‐se seu desempenho aos
componentes instalados na indústria de biodiesel. Dessa
forma, os dados obtidos procuram aperfeiçoar o
funcionamento da indústria, podendo beneficiar o
processo de produção do biodiesel, melhorando o
tempo de vida útil dos equipamentos a serem
submetidos à manutenção.

PALAVRAS‐CHAVE: Manutenção, indústria, beneficiar, equipamentos.

ABSTRACT
The maintenance as the ABNT - Brazilian
Association of Technical Standards corresponds to
all the actions necessary to ensure that an item be
preserved or restored, in order to stay in
accordance with a specified condition. In practice,
the maintenance is the technical conservation cost
of the fixed assets of the company. In practice, the
maintenance is the technical conservation cost of
the fixed assets of the company. The present study
aims to evaluate the most appropriate type of
service to be deployed in biodiesel industry in the
city of Irecê-BA, checking as well, the possibilities of
use of Preventive maintenance, Predictive and
Corrective, giving emphasis to Total Productive

Maintenance - TPM. For both, the study was divided
in their maintenance and their applications,
evaluating their performance to components
installed in biodiesel industry. Thus, the data
obtained are looking for improving the operation of
the industry and could benefit from the process of
biodiesel production, improving the life of the
equipment to be serviced.

KEY‐WORDS: Maintenance , manufacturing , processing, equipment.

ANÁLISE DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA A INDÚSTRIA DE BIODIESEL DE IRECÊ

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas o setor energético tem conseguido importantes avanços tecnológicos
em energias que não agridem o meio‐ambiente, mais conhecidas como energias renováveis. Os
biocombustíveis são exemplos dessa nova empreitada mundial para diminuir efeitos causados
pelo aquecimento global. No Brasil, o Governo Federal através das suas autarquias do setor de
energia em conjunto com a iniciativa privada tem buscado meios para incentivar a produção de
biocombustíveis no território nacional. Para tanto, foi desenvolvido projetos de construção de
médias e pequenas usinas de biodiesel em polos agrícolas, através de parcerias entre empresas
estatais, governos estaduais e iniciativa privada. No Estado da Bahia um dos polos escolhidos
para construção de uma indústria produtora de biodiesel foi no município de Irecê, localizado a
478 km de Salvador. Nesse mesmo período outro fato importante aconteceu na região, em
virtude da expansão do ensino técnico do Brasil. A cidade de Irecê no ano de 2009 foi
contemplada com um Câmpus do Instituto Federal da Bahia, construído nas proximidades da
Indústria de Biodiesel. Todavia, a unidade de produção desse biocombustível devido a problemas
técnicos e burocráticos permanece sem funcionar. O principal problema constatado causado por
esse período sem funcionamento é o desgaste natural das máquinas e equipamentos. Sendo
assim, é imprescindível a manutenção dessa indústria para reduzir perdas e danos severos nos
seus equipamentos.
Podemos entender manutenção como o conjunto de cuidados técnicos indispensáveis ao
funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações.
Esses cuidados envolvem a conservação, a adequação, a restauração, a substituição e a
prevenção. A manutenção tem por objetivo manter máquinas e equipamentos em condições de
pleno funcionamento, garantindo a produção normal e a qualidade do produto; prevenindo
dessa forma, prováveis falhas ou quebras nestes elementos. Os serviços de manutenção, em
conformidade com o plano de manutenção, podem ser realizados a curto, médio e longo prazo.1
No que se refere à organização do serviço de manutenção podemos entender a maneira
como se compõem, se ordenam e se estruturam os serviços para o alcance dos objetivos visados.
A administração do serviço de manutenção tem o objetivo de normatizar as atividades,
ordenarem os fatores de produção, contribuir para a produção e a produtividade com eficiência,
sem desperdícios e retrabalho.1
A proposta de integração entre Indústria e Escola Técnica surgiu com a lacuna de uma
equipe direcionada à manutenção da indústria de biodiesel de Irecê e pelo fato do
empreendimento industrial está instalada nas proximidades do Instituto Federal de Educação
Ciência e tecnologia da Bahia – Câmpus Irecê, e que este oferta o curso de eletromecânica,
percebendo‐se que seria uma importante alternativa para aprimorar as aulas das disciplinas
específicas e de estágio para os alunos concluintes do 4ª ano (forma integrada) e 4ª módulo
(forma subsequente). Outro fator responsável pela necessidade da Indústria de Biodiesel de Irecê
está em pleno funcionamento é a carência em relação à mão de obra qualificada na área de

manutenção em Irecê e região, deixando os alunos da Instituição com poucas alternativas para
estágios e trabalhos referentes a essa grande área da indústria. Notadamente, a ausência de
uma equipe de manutenção nessa indústria acaba por tornar inviável este empreendimento, que
após três anos de criação, encontra‐se inutilizável, necessitando de um planejamento de
manutenção e estabelecimento de uma equipe de profissionais para poder voltar a funcionar
satisfatoriamente. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é encontrar o tipo de manutenção
mais adequado à usina, de modo que os alunos possam além de encontrá‐lo, executa‐lo de forma
prática na usina com orientação dos docentes que atuam no Instituto. Para tanto, realizou‐se um
estudo nos componentes industriais presentes no empreendimento, avaliando‐se o modelo de
manutenção mais adequado a ser implantado.

MATERIAIS e MÉTODOS
O método de avaliação usado na pesquisa partiu da catalogação dos equipamentos,
motores e bombas existentes na usina. A partir disso, pode‐se ter uma noção de quais
equipamentos compõem esse tipo de indústria, buscando assim, um tipo de manutenção que
possa suprir não só a necessidade de um único equipamento ali existente, mas sim do conjunto
como um todo. Após esse tabelamento de equipamentos, deu‐se início ao processo de estudo de
cada um destes, constatando assim o tipo de manutenção utilizada em equipamentos iguais ou
semelhantes, através do processo de produção dessas indústrias e funcionamento individual de
cada equipamento, e a sua função no processo produtivo.
Na Tabela 1 tem‐se as listagens das bombas e motores existentes na indústria de biodiesel
de Irecê‐BA.
Tabela 1 – Listagem de bombas e motores existentes na indústria de biodiesel de Irecê‐BA.
Bombas / Motores

Quantidades

Eletrobomba centrifuga

11

Bomba helicoidal

1

Bomba de engrenagem

2

Bomba de vácuo

1

Eletrobomba de alta pressão

1

Motor de agitação

4

Motor redutor

3

Motor de ventilação

1

Fonte ‐ Indústria de biodiesel Irecê.

Na Tabela 2 tem‐se a listagem dos equipamentos e reservatórios existentes na indústria
de biodiesel de Irecê‐BA.
Tabela 2 – Listagem de equipamentos existentes na indústria de biodiesel de Irecê.
Equipamentos

Quantidades

Reator de preparação de solução catalisadora
Tanque de armazenamento de solução catalisadora
Condensador de refluxo
Reator de transesterificação
Reator de lavagem
Tanque pulmão de fase pesada
Condensador de umidade
Resfriador de água
Decantador vertical
Desumidificador de biodiesel
Tanque de coleta de condensador
Tanque pulmão de biodiesel úmido
Tanque pulmão de biodiesel seco
Tanque pulmão de água de processo
Filtro prensa para biodiesel
Tanque armazenamento biodiesel filtrado
Condensador de álcool recuperado
Coluna de destilação de álcool
Evaporador de fase pesada
Tanque de coleta de álcool condensado
Refervedor de fase pesada
Caldeira à vapor
Torre de arrefecimento de água
Compressor de ar

1
1
3
3
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1

Fonte ‐ Indústria de biodiesel Irecê.

A partir da análise das Tabelas 1 e 2 deu‐se início aos estudos de cada tipo de
manutenção.
Na Figura 1 e 2 tem‐se os equipamentos que compõem a indústria de biodiesel de Irecê‐
BA.

FIGURA 1 – Indústria de biodiesel de Irecê‐BA.

FIGURA 2 – Eletrobomba centrífuga: recirculação do álcool recuperado.

O primeiro tipo de manutenção a ser estudado foi o de manutenção corretiva. Essa,
embora mostrasse uma eficácia em sua aplicação, proporcionando a indústria o retorno ao seu
funcionamento, apresentava um risco muito grande, pois este procedimento só seria
interessante em casos de avaria dos equipamentos. Dessa forma, a utilização inadequada dessa
técnica poderia vir a causar um desgaste maior do que o suportado por um equipamento. Uma
pausa não planejada por quebra de algum componente da usina iria provocar um atraso no
cronograma de produção estabelecido, além de por em risco a vida dos operários. O serviço
sendo realizado por questões relacionadas à avaria, propicia ainda um ambiente ainda mais
insalubre. 1

O segundo tipo de manutenção estudado em relação à usina e seu funcionamento foi a
manutenção preventiva. Esta não realiza a correção do seguinte componente no momento em
que se apresenta avaria ou quebra, mas sim, estuda o funcionamento do sistema como um todo
para que se tenha ciência de quando os equipamentos irão necessitar de uma pausa para que
seja realizado o trabalho de manutenção. Este tipo de manutenção da ênfase no planejamento
da manutenção, ou seja, procura‐se definir um período de pausa no funcionamento dos
equipamentos para que sejam realizados os reparos e/ou ajustes necessários, reduzindo as
perdas nos períodos de pausa realizados aleatoriamente; os quais afetam o andamento da
produtividade. Dessa forma, encontra‐se uma solução para as pausas não programadas e as
perdas de produtividade e lucro respectivos a manutenção corretiva. 1
O terceiro tipo de manutenção estudado na avaliação foi à manutenção preditiva. Esta
por sua vez difere das outras duas formas de maneira significativa. Seguindo a mesma linha de
raciocínio da preventiva, que não espera que o componente quebre para poder submetê‐lo a
manutenção, a preditiva se diferencia ainda da preventiva por avaliar o sistema de forma
individual, avaliando cada componente de forma especifica, tendo a noção de um período em
que cada equipamento irá precisar de correção ou manutenção. A partir dessa característica há a
necessidade de se tabelar todos os equipamentos presentes na usina de biodiesel de Irecê, para
que dessa forma, haja o conhecimento básico para a avaliação dos equipamentos. 1
Falar sobre os ganhos somente relacionados às partes que dizem respeito ao maquinário
por parte dos mantenedores não é o suficiente, já que a manutenção produtiva total ‐ TPM visa o
cuidado com a máquina desde aqueles que lhe operam, antes mesmo que esta necessite de
consertos. Desse modo, é preciso que haja um cuidado com a qualificação da mão de obra, desde
aqueles que estão realizando o controle do sistema até àqueles que realizam a limpeza, para que
o funcionamento ocorra de forma satisfatória; tendo um rendimento constante e eficaz. A
manutenção produtiva total procura interligar todos que fazem parte do processo e não somente
os mantenedores que ali realizam os trabalhos de correção de danos. A Manutenção Produtiva
Total inclui programas de manutenção produtiva e preventiva, visando o melhor funcionamento
e rendimento do empreendimento, gerando um investimento um pouco maior no processo
inicial, mas que proporciona um maior ganho produtivo, com segurança comprovada, e um maior
conhecimento sobre os equipamentos ali presentes; otimizando assim o processo de produção.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Visto que o trabalho de manutenção da usina vai lidar com equipamentos como: caldeira
a vapor, filtro prensa para biodiesel, eletrobombas centrifugas, motor de ventilação, dentre
outros; é necessário que a manutenção adotada possa suprir não só as questões de desempenho,
mas também de segurança, pois caso estes equipamentos apresentem falhas quando em uso
poderão provocar graves acidentes, expondo a vida dos operários presentes no ambiente.

Após análise preliminar da indústria de biodiesel, constatou‐se que os equipamentos
estavam perfeitamente identificados de acordo com a planta de distribuição e em conformidade
com as normas técnicas adotadas para os mesmos. Para as partes submetidas à pressão,
verificou‐se também que os materiais utilizados estavam marcados de acordo com as
especificações do material estabelecidos pelo projeto da caldeira.2 Dessa forma, cada tipo de
manutenção apresentou vantagens e desvantagens, as quais detalhamos:
‐ Manutenção Corretiva:
A manutenção corretiva apresenta a vantagem de ter o problema corrigido no momento
em que a avaria acontece, trabalhando o mais rápido possível na resolução deste. Não necessita
de uma equipe com estudo aprofundado sobre o sistema produtivo ao longo do tempo, e poupa
gastos com sistemas de avaliação coletiva ou individual do equipamento que esta sendo
submetido à manutenção. Em relação às desvantagens, tem‐se que as pausas não programadas
podem gerar uma perda de produção e acarretar em prejuízo para a indústria. Existem também
as questões de segurança que desempenham um papel fundamental nesse tipo de equipamento.
As correções destes problemas somente em situações de avarias podem vir a provocar o
desgaste de outra parte do equipamento, já que este terá que trabalhar de forma forçada por
conta da quebra do determinado componente. Em casos mais extremos a quebra de certos
componentes e/ou equipamento pode acarretar na quebra de diversos outros, transformando o
trabalho de reparo e conserto em uma reimplementação de equipamentos e máquinas; trazendo
a necessidade de um novo planejamento e prejuízos elevados, comprometendo o preço do
produto final.
‐ Manutenção Preventiva:
A manutenção preventiva como vantagem a redução dos gastos com pausas inesperadas,
além de reduzir o perigo em serviços de reparo, já que estes são programados e acarretam em
uma pausa completa do sistema. Por conta de uma pausa completa, gera também a facilidade de
se avaliar todo o sistema, e não um equipamento, evitando pausas desordenadas e quebras
inesperadas. Gera a construção de um plano de manutenção, o que viabiliza o estudo de
rendimento e ganhos nos mecanismos utilizados na usina de biodiesel. Embora faça um estudo
de todo o sistema, procurando‐o avaliar por inteiro, este estudo ainda é muito superficial,
podendo haver avarias que necessitam de estudos mais específicos para poderem ser corrigidas;
o que será uma desvantagem deste tipo de manutenção. Além disso, pode não corrigir
determinados problemas em alguns equipamentos da mesma, já que o período de manutenção
pode não se adequar as pausar da manutenção preventiva.

‐ Manutenção Preditiva:
A manutenção preditiva tem a vantagem de tratar cada equipamento individualmente,
sabendo qual o reparo necessário para cada um deles, não propiciando paradas no sistema por
quebra ou avaria de equipamentos; gera o maior conhecimento do sistema das máquinas no qual
se trabalha. Propicia um ambiente ainda mais seguro por sempre estar avaliando os
equipamentos, tornando os profissionais que trabalham nos seguintes cargos ainda mais
preparados para o serviço de manutenção, por terem conhecimento detalhado de cada maquina.
E garante maior segurança aos que realizam o trabalho de manutenção. Com a aplicação da
manutenção preditiva gera‐se um aumento de custo inicial, acarretando uma necessidade de
novos sistemas de avaliação da mesma.
Após as avaliações de cada tipo de manutenção, considerou‐se a possibilidade de
implantação de dois métodos e a desconsideração de um deles. Como o trabalho de manutenção
e correção de erros é um trabalho executado manualmente por um operário devidamente
qualificado para tanto, não é viável associar a manutenção corretiva a este tipo de indústria;
sendo necessária apenas em momentos pontuais. Os dois processos de correção de danos, tanto
a preventiva, quanto a manutenção preditiva, são mais adequados e apresentam um número de
ganhos iguais e investimentos que se diferenciam. Compreendendo que a característica
específica de um se não aplicada, pode gerar danos ao outro tipo no referente sistema a ser
implantado, deve‐se procurar encontrar um meio termo entre estes dois meios de correção e
reparo.
Visto que há o surgimento de um novo questionamento em relação a tipos de
manutenção que tragam resultados satisfatórios, passou‐se a estudar agora, uma forma de unir
os dois métodos de prevenção sem gerar um aumento de custo, nem problemas na produção. E
através deste estudo, chega‐se à conclusão de que implantar dois sistemas juntos não seria
viável, mas unir estes dois de forma que possam se tornar um meio de prevenção perfeito para
esta usina seria viável, isto através da manutenção por TPM
CONCLUSÃO
De acordo com a que foi discutido nos tópicos anteriores e após a avaliação de cada um
dos tipos de manutenção, conclui‐se que a manutenção TPM possui um melhor enquadramento
na seguinte indústria, pois nesta técnica procura‐se unir os dois métodos de prevenção –
preventivo e preditivo, sem gerar um aumento de custo, nem problemas na produção. A partir
deste ponto, mostram‐se então os ganhos referentes a este tipo de escolha relacionando‐os a
usina de biodiesel. Além disso, a TPM tem por uma de suas características a redução no número
de acidentes, tendendo a zero. O segundo ponto refere‐se às questões de trabalho do próprio
mantenedor, já que este terá muito mais conhecimento quando se tratar do sistema no qual esta
realizando a manutenção. Outro fator preponderante é que a Manutenção Produtiva Total
proporciona ao mantenedor informações detalhadas sobre a manutenção e o funcionamento de
máquinas e equipamentos; garantindo sempre e procurando atingir índices de qualidade total e

produtividade satisfatória. Além disso, haverá um planejamento de manutenção adequado a este
tipo de atividade, avaliações periódicas seguindo o cronograma pré‐estabelecido e um controle
adequado do processo produtivo.
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RESUMO
Este trabalho propõe uma simulação numérica
utilizando
um
programa
de
fluidodinâmica
computacional (CFD) do escoamento em uma tubulação
passando através de uma curva 90◦. A perda de energia
durante o escoamento será obtida através da formulação

do método dos elementos finitos. As análises
computacionais serão realizadas utilizando o software
ANSYSR v. 11. e seus resultados serão validados de
forma experimental. Além disso, será determinado o
gradiente de velocidade e pressão ao longo da curva 90◦.

PALAVRAS‐CHAVE: Método dos elementos finitos, Curva, Escoamento.

STUDY OF LOAD LOSS IN GLOBE VALVE USING THE FINITE ELEMENT METHOD
This paper proposes a numerical simulation
program using a computational fluid dynamics (CFD) flow
in a pipe passing through a 90° curve. Loss of power
during the flow will be achieved through the formulation
the finite element method. The computational analysis

KEY‐WORDS: Finite Element Method, Curve, Flow.

will be performed using the software ANSYSR v. 11., and
its results will be validated experimentally. Furthermore,
the velocity and pressure gradient will be determined
along 90° curve.

ESTUDO DA PERDA DE CARGA EM CURVA 90° UTILIZANDO O MÉTODO DOS ELEMENTOS
FINITOS
1 INTRODUÇÃO
Uma importante ferramenta de projeto atualmente que tem se demonstrado muito
eficaz e auxiliado grandemente os engenheiros são as simulações computacionais, uma vez que
através delas, podem ser analisadas o comportamento de diversos fenômenos físicos conhecidos
como problemas de escoamento de fluidos que é muito comum na área aeroespacial e nos
projetos automobilísticos, análises térmicas no estudo de transferência de calor, no estudo do
eletromagnetismo, de tensões no cálculo estrutural de uma viga, entre outros.
Essa análise via método numérico é fundamental, pois é comum a visualização de
projetos cada vez mais complexos e arrojados, e sendo que todo projeto deve ter uma prévia
simulação para observar a validade do mesmo, é essencial fazer isso no menor tempo possível e
preferencialmente com o menor custo o que despenderia de menos transtorno na execução e na
detecção de possíveis problemas.
Em curvas de 90°, o raio de curvatura influencia na perda de carga de modo que a
relação entre o raio de curvatura e o coeficiente de perda de carga localizada faz‐se necessário. O
estudo da perda de carga em curvas de 90° do presente trabalho foi feito pelo Método dos
Elementos Finitos, cuja modelagem computacional foi feita usando o software ANSYS®.
2 MÉTODOS E MATERIAIS
2.1 Métodos
2.1.1 Volume de controle e condições de contorno
A análise do fenômeno foi feita utilizando o volume de controle da figura abaixo, para
o qual o raio de curvatura (R) foi variado.

Figura 1 ‐ Volume de controle para análise do fenômeno.

A velocidade de entrada (na seção 1) é constante e conhecida e a pressão de saída é
nula. Então, as condições de contorno para o problema são a velocidade da seção 1 e a pressão na
seção 2. O fluido escolhido foi a água a 20°C, cujas propriedades estão relacionadas na tabela
abaixo.
Tabela 1 – Propriedade da água.
TEMPERATURA (°C)

DENSIDADE (kg/m3)

VISCOSIDADE DINÂMICA (N.s/m2)

20

998

1,01 E‐03

Fonte ‐ Adaptado de Fox & McDonald 2006, p.719
Escolheu‐se uma vazão de 20L/s, de modo a ter a velocidade de entrada dada por:
0,02

/

3,14 ∙ 0,0586 ∙

1
4

≅ 7,5 /

Os raios de curvatura testados foram os seguintes:
Tabela 2 ‐ Raios de curvatura.
RAIO

TAMANHO(mm)

R0

0

R24,5

24,5mm

2.1.2 Cálculo do Número de Reynolds
O Número de Reynolds é importante para determinar o tipo de escoamento. Para o
dado escoamento tem‐se:
998 ∙ 7,5 ∙ 0,0586
≅ 434278
1,01 ∙ 10
Logo, como Re>>2300, tem‐se escoamento do tipo turbulento.
2.1.3 Hipótese do problema
Considera‐se o conjunto de hipóteses abaixo para modelagem do problema:




Escoamento permanente;
Escoamento adiabático;
Escoamento incompressível;



Regime hidraulicamente liso;

2.1.4 Elemento Finito
O elemento escolhido para a análise, disponível no software ANSYS®, foi o FLUID141, o
qual pode ser usado em modelagens de sistemas termofluidos em regime permanente ou
transiente e entre regiões fluidas e não fluidas.
Os elementos possuem a geometria mostrada na figura 2. Eles são definidos por três
ou quatro nós (triângulo ou quadrilátero) e suas propriedades são isotrópicas. Os graus de
liberdade são: velocidades, pressão e temperatura. Para este trabalho, foi considerado regime
permanente, portando a temperatura não é variável para descrever o problema.

Figura 2 ‐ Geometria do elemento FLUID141. Fonte: Documentação do ANSYS® versão 11
O FLUID141 possui três sistemas de coordenadas: cartesiana, axissimétricas ou polar.
Para o volume de controle deste trabalho, o sistema axissimétrico não é adequado uma vez que a
velocidade tem sua direção alterada. Foi escolhido o sistema de coordenada cartesiana.
2.2 Materiais
A análise do escoamento pelo Método dos Elementos Finitos no ANSYS® segue um
roteiro prévio. De um modo geral, para Moaveni (1999), os passos são os seguintes: pré‐
processamento, processamento e pós‐processamento.
2.2.1 Pré‐processamento
No pré‐processamento é realizada a modelagem, isto é, o desenho geométrico, a
malha de elementos finitos (discretização do volume de controle) e a definição das condições de
contorno, bem como das propriedades do fluido.
A geometria é o volume de controle da Figura 1. No presente trabalho, a malha foi
escolhida para elementos com dimensão 0,01mm, a qual pode ser garantida pela condição de
completude necessária para a implementação do Método dos Elementos Finitos e possibilita um
processamento em tempo hábil. Uma malha mais refinada demandaria maior tempo de resposta
para o problema e implicaria em alterações pouco significantes do resultado.
2.2.2 Processamento

Nessa fase do programa são feitos os cálculos das equações discretas, levando‐se em
conta os dados do item anterior.
2.2.3 Pós‐processamento
No pós‐processamento o resultado da simulação é exibido para o usuário. Para o caso
do FLUID141, os resultados são a distribuição de velocidades e pressão.
O programa permite várias formas de visualização dos resultados, tais como a
plotagem em escala de cor, a lista dos valores nodais, visualização de linhas de correntes, etc.
Conforme será visto no item seguinte deste trabalho, foram explorados diversos recursos de
visualização dos resultados.
3 RESULTADOS
Para a curva R0, a distribuição da velocidade é exibida pelas figuras 3 e 4 e a distribuição
de pressão é vista na figura 5.

Figura 3 ‐ Distribuição da velocidade em x para a curva R0

Figura 4 ‐ Distribuição da velocidade em y para a curva R0

Figura 5 ‐ Distribuição da pressão para a curva R0
O primeiro comentário a ser feito é quanto a zona azul na região após a curva na figura
3 e na região antes da curva na figura 4. Isso se deve à mudança na direção da velocidade, pois
antes da curva ela é nula na ordenada e diferente de zero na abscissa (condição de contorno). Por
outro lado, após a curva ela passa a ter valor diferente de zero na ordenada e a ser nula na abscissa.
A curva faz justamente essa mudança de direção no escoamento.
Verifica‐se que a velocidade é nula na superfície de controle e aumenta em sentido
radial, formando a camada limite. A figura 6 e a tabela 3 mostram que embora haja a impressão
de que a velocidade é constate na porção central do conduto, de acordo com o que é visualizado
na figura 3, isso não é verdade: há uma sutil variação na direção radial, formando um perfil de
velocidade não uniforme. Além disso, a análise é feita em regime dinamicamente estabelecido,
pois o perfil de velocidade praticamente não se altera ao longo do conduto.

Figura 6 ‐ Distribuição da velocidade

em uma seção anterior à curva

Tabela 3 – Distribuição de velocidade em alguns nós da região anterior à curva.
Nó

(m/s)

Nó

(m/s)

417

0,0000

400

0,0000

1415

6,1636

1429

6,2384

1957

8,2353

1971

8,2522

2278

8,8535

2292

8,8374

1665

8,1721

755

8,2516

1033

6,1170

1047

6,2402

254

0,0000

268

0,0000

A velocidade máxima é adquirida na iminência da curva, provavelmente em razão da
mudança de direção que provoca uma diminuição relativa da área naquele trecho. A pressão é
então diminuída consideravelmente.
Na curva há velocidade nas duas direções. Autores como Fox&McDonald (2006) e
MUNSON (2004) afirmam que é justamente esse escoamento secundário o responsável pela perda
de carga.
3.1 Análise do refinamento da malha
A condição para a correta implementação do Método dos Elementos Finitos é a
convergência. Para verificar se o refinamento escolhido gera soluções convergentes, escolhemos
um refinamento cujo elemento possui aresta um pouco maior e comparamos com as soluções da
Figura 3.

Figura 6 ‐ Distribuição da velocidade em x para a curva R0 com malha 0,02

Confirma‐se que as velocidades máximas e mínimas para a malha 0,01 (Figura 3) e 0,02 são
próximas e, portanto, a modelagem está convergindo.
3.2 Comparação entre as duas curvas
As figuras 7, 8 e 9 mostram a distribuição das velocidade e pressão na curva R24,5
(Laboratório de Termofluidos ‐ Departamento de Mecânica e Materiais). Nota‐se que a velocidade
tem componente nas duas direções em uma região maior quando o raio de curvatura aumenta.
Isso é benéfico do ponto de vista da perda de carga, pois significa que a energia cinética se dissipa
menos, ou seja, a mudança da trajetória se torna mais suave à medida que o raio de curvatura
cresce.

Figura 7 – Distribuição da velocidade em x para a curva R24,5

Figura 8 – Distribuição da velocidade em y para a curva R24,5

Figura 9 – Distribuição da pressão para a curva R24,5

3.3 Perda de carga Localizada
Da equação da Primeira Lei da Termodinâmica temos a perda de carga definida pela
seguinte equação:
gz

∗

gz

Equação (1)

Considerando todas as condições simplificadores descritas no item 2.1.3 deste trabalho, obtemos:
H

∆

Equação (2)

Conhecendo‐se a massa específica da água conforme item 2.1.1, sabendo‐se que a
aceleração gravitacional é equivalente a 9,81m/s2, que a pressão na saída da válvula é igual a 0 e
calculando‐se a média das pressões em sua entrada através dos valores obtidos com software
Ansys, podemos através da equação acima encontrar os valores de perda de carga para cada curva.
Tabela 3 – Pressão média de entrada e de saída, variação de pressão e perda de carga para cada
curva
RAIO

p2

Δp = p1‐p2

Δp/ρg

R0

19406 Pa

0

19406 Pa

19,44 m

R24,5

38305 Pa

0

38305 Pa

38,38 m

4 CONCLUSÕES
O uso do Método dos Elementos Finitos na solução de problemas de mecânica dos
fluidos oferece a possibilidade de se testar vários parâmetros sem a necessidade de muitos
recursos, garantindo ainda boa confiabilidade dos resultados. Além disso, o software ANSYS se
mostrou uma importante ferramenta para a realização de simulações e análises fluidodinâmicas.
Para o caso do problema proposto neste trabalho, no qual se buscou avaliar a
dependência da perda de com o raio de uma curva de 90° (tipicamente encontrada em sistemas
de tubulações industriais), verificou‐se que a perda de carga localizada tem uma relação direta com
a geometria da singularidade.
Na curva com raio nulo a perda é máxima, de modo que não é recomendável utilizar
uma curva com raio igual ou próximo de zero quando se deseja minimizar a dissipação de energia.
Por outro lado, conforme o caso, não se justifica o uso de curvas com raios muito longos, pois a
perda decresce com menor taxa.
Para trabalhos futuros, sugere‐se a realização de um experimento em laboratório para
a confirmação do comportamento da perda em função do raio de curvatura e da precisão do
Método dos Elementos. Sugere‐se ainda a exploração de outras singularidades e a relação de sua
geometria com a perda de carga localizada, uma vez que as grandezas geométricas interferem
consideravelmente na perda.
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RESUMO
O projeto consiste no desenvolvimento de uma
prensa eletropneumática que utiliza atuadores para
compressão e redução do volume inicial de latas de
alumínio, amassando-as, para que possam ser
introduzidas em processos de reciclagem. A escolha do
tema foi motivada por permitir o incentivo à
sustentabilidade e contribuir para uma área que só
tende a crescer no mercado, a eletropneumática. A
pesquisa terá como base trabalhos com objetivos afins,

utilizando a pneumática, por exemplo, comparando-os e
apresentando suas vantagens. Ao analisar referências
bibliográficas, executar simulações no software FluidSim
e práticas na bancada de treinamento da Festo,
disponibilizada no laboratório de Automação/Mecânica
da instituição de ensino, será possível validar o projeto.
Espera-se que o mesmo obtenha resultados positivos,
servindo de base para trabalhos futuros, dentro e fora
da instituição.

PALAVRAS-CHAVE: Automação, Eletropneumática, Mecânica, Reciclagem, Tecnologia.

AUTOMATIC SYSTEM FOR COMPRESSION OF ALUMINUM CANS IN A RECYCLING PROCESS
ABSTRACT
The project consists of the development of an
electropneumatic press which uses actuators for
compression and reducing the initial volume of
aluminum cans, crushing them, so they can be put into
recycling processes. The choice of this topic was
motivated by the incentive to allow sustainability and
contribute to an area that can only grow in the market,
the electropneumatic. The research will be building on

work with similar goals using pneumatic, for example,
comparing and presenting its advantages. By analyzing
bibliographic references, run simulations in FluidSim
software and practices in the countertop training from
Festo , provided in the Automation / Mechanical School
laboratory, it will be able to validate the project. It is
expected to get positive results, providing the basis for
future work, both inside and outside the institution.

KEY-WORDS: Automation, Electropneumatic, Mechanics, Recycling, Technology.

SISTEMA AUTOMÁTICO PARA COMPRESSAO DE LATAS DE ALUMÍNIO EM UM PROCESSO DE
RECICLAGEM
INTRODUÇÃO
A quantidade de lixo produzido atualmente no mundo só tem aumentado. Trazendo para
a realidade do país, cada brasileiro produz algo em torno de um quilograma de lixo por dia, sendo
ele composto de lixo orgânico, embalagens e/ou resíduos. E pelo fato do descarte desse material
não ser feito de forma correta, acaba causando sérios problemas de poluição, como, por
exemplo, entupimento de bueiros e poluição de rios e mares, contaminando a água e causando
danos à saúde. Certos tipos de materiais, mesmo depois de lançados na natureza, demoram
anos, ou até mesmo décadas para se decompor. Com todos esses fatores, se torna simples
perceber que a reciclagem de materiais é a alternativa mais viável e sustentável, diminuindo
assim a quantidade de lixo que seria enviado para aterros e contribuindo com a limpeza do meio
em que se vive.
A reciclagem pode ser feita de forma mais eficiente através da utilização dos princípios de
automação industrial que vem sendo aplicada em diferentes áreas. Cristiano Bertulucci Silveira,
autor do texto “O que é Automação Industrial”, define a Automação como “a junção das
ferramentas necessárias para produzir um determinado item, do processo para o manuseio deste
item e do controle para tal, fazendo com que haja pouca ou nenhuma intervenção de trabalho
humano” é algo que vem tendo um crescimento muito grande no mercado competitivo atual, já
que empresas que buscam qualidade e produtividade recorrem a esse tipo de sistema. A
automação se solidificou nas bases da Mecânica, Eletricidade, Eletrônica, Informática.
A Pneumática estuda o ar e suas propriedades que são: compressibilidade,
expansibilidade e elasticidade. Essas propriedades permitem aplicação do ar comprimido para
gerar trabalho mecânico. Marcos Lucas de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Maria,
autor do TCC “Aplicação de um método construtivo de pneumática”, desenvolveu um sistema
capaz de comprimir latas de alumínio através dos princípios da pneumática e alcançando
resultados bastante satisfatórios. Já a Eletropneumática faz uso da eletricidade, servindo de fonte
de energia para os circuitos de comando, o que faz com que o ar comprimido seja a alimentação
dos circuitos de força ou execução do trabalho, tornando os circuitos de comando menores, mais
rápidos e confiáveis e facilitando o uso.
Diante desse cenário, unindo duas áreas distintas, que são a Mecânica e a Eletricidade, foi
elaborado o projeto de um equipamento eletropneumático, sendo esse muito mais eficiente que
a pneumática, capaz de reduzir o volume de latas de alumínio para posterior reciclagem através
de tecnologias da automação industrial. Quando for implementado, o projeto será uma solução
de bom custo benefício e que trará sua colaboração para sustentabilidade, reduzindo poluição e
perdas no investimento, uma vez que o valor aplicado à matéria-prima não será perdido
completamente se o próprio fabricante das latas desenvolver um sistema de captação,
compressão e venda do material para reciclagem.
Ao observar que a eletropneumática oferece vantagens como redução no tamanho dos

componentes e consequentemente do equipamento, menor chance de perdas com vazamentos,
ao substituir os circuitos de comando pneumáticos por elétricos, maior facilidade de instalação e
manutenção, foi elaborado um projeto que utilize os benefícios tanto da eletricidade quanto do
ar comprimido, como fontes de energia.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os mecanismos técnicos que serão utilizados para o desenvolvimento desse projeto são:
bancada didática de eletropneumática da FESTO, dois atuadores lineares pneumáticos do tipo
cilindro de dupla ação, válvulas direcionais, sistema de compressão do ar e distribuição, fonte de
tensão contínua, mangueiras e fios, como pode ser observado na Tabela 1. O projeto
eletropneumático desenvolvido foi testado através do programa de simulação FluidSim,
mostrando sua viabilidade e será testado utilizando os componentes da bancada (Figura 1). Um
protótipo para recebimento das latas de forma sequencial, compressão e envio para etapa de
armazenamento ou distribuição será desenvolvido e validado através de experimentos.

Compressor

Unidade condicionadora simplificada

4

2

1Y 1

1Y 2
5

3

Válvula direcional do tipo 5/2 vias com duplo
acionamento por solenoide

1

Cilindro pneumático de dupla ação

Fim de curso de recuo juntamente ao cilindro
Fim de curso de avanço juntamente ao cilindro
+24V

0V

Fonte de tensão contínua de 24V

Sensor do tipo indutivo para detecção de latas

Relés auxiliares
Botão do tipo pulso normalmente aberto para
acionamento do sistema
Botão do tipo trava normalmente fechado para
emergência
Fim de curso de recuo, do tipo normalmente aberto,
inicialmente acionado
Fim de curso de avanço, do tipo normalmente
aberto
Válvulas solenoides
Tabela 1 – Símbolos eletropneumáticos do software FluidSim

Figura 1 – Simulação do acionamento eletropneumático.

Figura 2 – Sensor acionado, detectando a presença de lata, botão de acionamento pressionado, início do
circuito.

Figura 3 – Fim de curso acionado, comando para retorno do cilindro.

O autor do TCC “Aplicação de um método construtivo de pneumática”, que já foi citado
acima, realizou testes de compressão de lata e concluiu que a força necessária para que a mesma
seja amassada é de 600 N ou 60 kg. Após encontrado esse valor, é possível encontrar a área em
que será exercida a pressão a partir da fórmula
. Assim temos:

A=

= 10

Encontrando a área, descobre-se qual o diâmetro necessário do cilindro que exercerá
força sobre a lata:

= 3,57 cm ou 35,7 mm
O autor conclui, portanto, que o diâmetro para que o cilindro execute tais funções de
forma mais eficiente é de 37, 5 mm, faltando apenas o tamanho necessário para a haste. Já que a
lata apresenta uma altura em torno de 125 mm, faz-se necessário um curso do cilindro maior que
a mesma, mas que seu comprimento ideal (para que não seja muito longo ou muito curto) ainda
está em estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados esperados estarão alinhados com os do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) que está sendo usado como base deste trabalho, porém com menor tamanho dos
componentes, facilidade de manutenção e montagem, diminuição dos defeitos. Será
acrescentada também a detecção de latas para pausa do processo através de sensor, evitando
assim desperdício de energia e aumentando a eficiência.
AGRADECIMENTOS
Agradeço à professora Amanda Guerra pela dedicada orientação da pesquisa e ao
professor Emmanoel Rufino pelo interesse em orientar a construção metodológica do artigo.
Agradeço também à professora Laís Correia, por ajudar na tradução do texto para o inglês.

REFERÊNCIAS

BONACORSO, Nelso Gauze; NOLL, Valdir. Automação Eletropneumática. 6. ed. São Paulo: Érica,
1997.
FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação Pneumática: Projetos, Dimensionamento e Análises
de Circuitos. 6. ed. São Paulo: Érica, 2008.
Trabalho de Conclusão de Curso: Aplicação de um método construtivo de Pneumática.
OLIVEIRA, Marcos Lucas de. UFSM, 2012.
http://www.mecatronicaatual.com.br/educacao/1084-evolues-da-eletropneumatica. Disponível
na Internet. Acesso em 25 mai. 2014.
http://coral.ufsm.br/desp/geomar/dcautomacao/Aplicacao_Eletropneumatica.pdf. Disponível na
Internet. Acesso em 25 mai. 2014.
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/38-no-mundo/1157-estimativa-revelaque-quantidade-de-lixo-produzida-no-mundo-sera-quase-70-maior-em-2030.html. Disponível na
Internet. Acesso em 26 mai. 2014.
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/residuos/reciclagem/aluminio%3A_infinitamente_recicl
avel.html. Disponível na Internet. Acesso em 26 mai. 2014.
http://pt.slideshare.net/diogo_farias/introduo-pneumtica. Disponível na Internet. Acesso em 26
mai. 2014.
http://www.citisystems.com.br/o-que-e-automacao-industrial/. Disponível na Internet. Acesso
em 26 mai. 2014.

Recomendações aos autores:




Parágrafos extensos na introdução e na conclusão.
As Tabelas 1, 2 e 3 devem ser feitas no Word e não coladas como figuras.
As referências não foram citadas ao longo do artigo. A última referência está fora do
padrão das normas da ABNT.

RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM SINAIS DE DESCONTINUIDADES UTILIZANDO ONDAS
GUIADAS ULTRASSÔNICAS DE LAMB E REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
E. J. Silva (IC)¹ ; C. T. T. Farias (PQ)¹ ; I. C. Silva (PQ)¹
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) ‐ Campus Barbalho
e‐mail: erickjeferson@ifba.edu.br
(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO
As ondas ultrassônicas guiadas de Lamb são muito
utilizadas devido à sua alta sensibilidade na detecção de
defeitos e sua capacidade de propagação a longas
distâncias. Neste trabalho foi analisada a existência de
padrões em sinais de defeitos com configurações
semelhantes utilizando ondas guiadas de Lamb na
configuração transmissão‐recepção. Foram inseridos
defeitos em duas chapas de Alumínio com 1,0mm de
espessura. Uma chapa possuía fenda tripla, fenda dupla
e fenda simples, na segunda chapa havia somente

fendas duplas com espaçamentos entre elas diferentes
da primeira chapa. Um classificador neural foi
alimentado com os sinais ultrassônicos digitalizados e
processados pela transformada de Fourier a fim de
verificar a existência de padrões nos sinais de fenda
dupla. A rede obteve eficiência média de 72,08%, mas
apresentou diminuição de rendimento com o aumento
da diferença entre as distâncias das fendas testadas
para a da fenda treinada..............................................

PALAVRAS‐CHAVE: Ultrassom, ondas guiadas de Lamb, ensaios não destrutivos, redes neurais, transformada de
Fourier.

PATTERN RECOGNITION IN DISCONTINUITIES SIGNS USING ULTRASONIC LAMB WAVES
AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS.
ABSTRACT
The ultrasonic guided Lamb wave are widely used due to
its high sensitivity in the detection of defects and their
ability to spread over long distances. This work analyzed
the existence of patterns in signs of defects with similar
configurations using guided Lamb waves in
transmission‐reception configuration. Defects were
inserted into two aluminum plates with 1.0 mm thick.
The first plate had triple slit, double slit and single slit,
the second plate had only double slits with spacings

between them differents of the first plate. A neural
classifier was fed with digitized ultrasonic signals and
processed by Fourier transform in order to verify the
existence of patterns in the signals of double slit. The
network had an average efficiency of 72.08%, but
decreases performance with increase in the difference
between the distances of the tested slits for the trained
slit.

KEY‐WORDS: Ultrasound, guided Lamb waves, nondestructive testing, artificial neural network, Fourier
Transform.

INTRODUÇÃO
A busca por uma maior segurança e um menor custo de manutenção levou ao
desenvolvimento de métodos de avaliação de danos que continuamente fornecem informações
sobre o sistema, os sistemas de monitoramento de integridade estrutural (SHM ‐ Structural
Health Monitoring Systems). (SOUTIS, 2010)
Os SHM só são possíveis através da utilização de ensaios não destrutivos (END), que são
capazes de identificar falhas e predizer o tempo de substituição de equipamentos e estruturas
sem a necessidade de interromper seu uso, diminuindo tempo e custos associados a
manutenções periódicas.
Muitos estudos têm contribuído para o aprimoramento de detecções e classificações de
defeitos em estruturas, e uma das técnicas mais utilizadas é a inspeção por ondas guiadas
ultrassônicas de Lamb (BAGHERI, 2014; EDALATI, 2005; KESSLER, 2002). Estas ondas utilizam os
contornos da estrutura como guia o que permite a inspeção de locais com difícil acesso, podem
se propagar por longas distâncias, além de possuírem alta sensibilidade na detecção de
descontinuidades, perda de espessura ou alterações microestruturais (ZHONGQING, 2006;
DEGERTEKIN, 1997).
As ondas de Lamb apresentam infinitos modos de propagação que variam com a
frequência de excitação, espessura do material e o ângulo de incidência das ondas. Esses modos
podem ser divididos em assimétricos e simétricos de acordo com a movimentação das partículas
no material, como mostra a Figura 1.

Figura 1 – Deslocamento das partículas dos modos de propagação simétricos (a); modos de
propagação assimétricos (b).

Para inspeção utilizando ondas de Lamb é necessário o conhecimento das características
de propagação da onda. A análise das curvas de dispersão simuladas permite a seleção do modo
de propagação adequado, que é aquele com menor atenuação e menor variação de velocidade
com o produto frequência‐espessura. (OLIVEIRA, 2012)
A análise dos sinais obtidos por inspeção ultrassônica não se dá de forma simples, sendo
por muitas vezes utilizadas ferramentas matemáticas para auxiliar na interpretação dos
resultados. O reconhecimento automático de padrões através de redes neurais artificiais (RNA) é
uma grande ferramenta para solução de problemas em diversas áreas da engenharia,
principalmente nos END. As RNA são capazes de adquirir conhecimento a partir dos exemplos
utilizados para treinamento e generalizar novas entradas que não estavam presentes no conjunto
do treino. (HAYKIN, 2001) São comumente aplicadas na análise de sinais ultrassônicos.
O objetivo deste trabalho é o reconhecimento de padrões em sinais de defeitos de 2
fendas sucessivas em chapas de alumínio inspecionadas utilizando ondas guiadas ultrassônicas de
Lamb na configuração transmissão‐recepção por imersão. Uma chapa contendo regiões com 3
fendas, 2 fendas e 1 fenda foi utilizada para treinamento, e outra chapas, contendo somente 2
fendas sucessivas, com espaçamento e configurações diferentes da chapa de controle foram
utilizadas para teste, buscando encontrar semelhanças entre os defeitos de configuração
semelhante. O classificador neural foi alimentado com sinais pré‐processados através da
transformada de Fourier.

MATERIAIS E MÉTODOS
 Corpos de Prova
Foram utilizadas como corpos de prova 2 chapas de alumínio com dimensões 300 x
300mm e 1,0mm de espessura. Na chapa 1, utilizada para treinamento da rede, foram inseridas
descontinuidades em formato de fendas com 1,85mm de largura e profundidade de 0,8mm,
conforme Figura 2.

Figura 2 – Projeto da inserção de defeitos na chapa 1. Dimensões em milímetros.

Na chapa 2, utilizada para o teste da rede, foram inseridas somente fendas duplas com
1,5mm de largura e 0,8mm de profundidade de acordo com a Figura 3.

Figura 3 – Projeto da inserção de defeitos na chapa 2. Dimensões em milímetros.

 Análise das curvas de dispersão
Através do software Disperse® foram simuladas as curvas de dispersão para o corpo de
prova escolhido, mostradas nas Figuras 4 e 5. O modo de propagação S0 apresenta‐se como o
modo mais adequado, por ser menos atenuante e por apresentar pouca variação de velocidade
na região de menor produto frequência‐espessura. O ângulo de incidência para a geração do
modo S0 no corpo de prova em alumínio com 1 mm de espessura utilizando transdutor com
frequência central de 0,9 MHz é de 16º.

Figura 4 – Curvas de dispersão para uma placa de alumínio com 1 mm de espessura.
(a) velocidade de grupo, (b) velocidade de fase

Figura 5 – Curvas de dispersão para uma placa de alumínio com 1 mm de espessura
(a) atenuação, (b) ângulo de incidência.

 Configuração experimental
Foram utilizados gerador de pulso Olympus® 5077PR com transdutores Olympus
Panametrics® V‐303 com diâmetro 12,7 mm e frequência central nominal 1 MHz. Os sinais foram
digitalizados em um osciloscópio Tektronix® TDS 2024C com uma frequência de amostragem de
250 Ms/s e armazenados em um microcomputador. A inspeção utilizou por ondas de Lamb na
configuração transmissão‐recepção por imersão. A Figura 6 ilustra a configuração dos
equipamentos no ensaio.

Figura 6 – Configuração dos equipamentos utilizados na inspeção.
 Transformada Discreta de Fourier
A transformada discreta de Fourier (DFT) é uma ferramenta computacional que exerce um
importante papel em muitas aplicações de processamento de sinais digitais, é utilizada na análise
do espectro de frequência, na extração de características de fase e determinação a largura de
banda. As Equações 1 e 2 representam a DFT e a sua inversa, respectivamente.
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Equação 1

Equação 2

A transformada rápida de Fourier (FFT – Fast Fourier Transform) é um algoritmo numérico
utilizado para determinar a resposta da DFT. É muito aplicada na área de processamento de
sinais oriundos de inspeções ultrassônicas por ondas de Lamb, principalmente para detecção de
defeitos. (TIAN, 2013; OLIVEIRA, 2012)
 Rede neural
Redes Neurais Artificiais (RNA) são técnicas de processamento inspiradas na estrutura
neural dos seres inteligentes. O processamento se dá pela interligação de unidades de
processamento chamadas neurônios. Essas unidades geralmente são conectadas por canais de
comunicação que estão associados a determinado peso. As unidades fazem operações sobre os
dados de entradas recebidas pelas suas conexões e obtém uma saída que é subtraída do
resultado desejado produzindo um sinal de erro que é propagado da saída para a entrada,
ajustando os pesos das conexões de modo que a resposta seja a mais próxima da esperada. (HU,
2002; HAYKIN, 2001)
As RNA podem aprender através de conjuntos de treinamento e apresentar respostas
coerentes para entradas não vistas durante o treinamento, como no caso deste estudo, onde
uma rede foi treinada para classificar entre quatro situações, e posteriormente foi submetida a
sinais de entrada decorrente de defeitos com configuração similar a uma das situações, buscando
verificar padrões entre esses defeitos.
Foi utilizada uma rede neural perceptron com a função de ativação tangente hiperbólica e
algoritmo de treinamento Levenberg‐Marquardt BackPropagation, possuindo 1 camada oculta
com 4 neurônios e 1 camada de saída com 4 neurônios. A rede foi treinada com os sinais da
chapa 1, 60% dos dados coletados foram para treino, 20% foram utilizados para validação e 20%
para teste do treino.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram coletados para teste na chapa 1 um total de 3000 sinais, 750 para cada região de
análise. E para treinamento foram adquiridos 400 sinais da chapa 2, 100 para cada região. Os
sinais digitalizados pelo osciloscópio foram processados através da FFT utilizando o software
MATLAB®. Foram selecionados os 200 primeiros coeficientes da Transformada de Fourier para
alimentar a rede neural. A Tabela 1 mostra o resultado das médias do classificador neural.

Tabela 1 – Matriz de confusão resultante do classificador neural. (a) 4mm, (b) 6,5mm e (c) 8mm.

O teste através da RNA evidencia que há alguma similaridade entre os sinais de 2 fendas
com espaçamentos diferentes, mas a eficiência da classificação decai como aumento dessa
distância, havendo maior confusão com o sinais de 3 fendas.

CONCLUSÃO
Foi estudada neste trabalho a relação entre sinais de defeitos com configuração
semelhante. Sinais decorrentes da inspeção de uma chapa que só continha fendas duplas, foram
classificados por uma rede treinada com sinais de fenda tripla, fenda dupla e fenda simples. A
rede classificou corretamente como fenda dupla 72,08% em média, mas apresentou queda da
eficiência com o aumento da diferença entre as distâncias das fendas testadas para a treinada,
chegando a 35,5% de erro para as fendas com espaçamento de 8mm.
Como a RNA conseguiu classificar razoavelmente as fendas duplas com espaçamentos
diferentes, em trabalhos futuros pretende‐se estudar a determinação dessa distância entre as
fendas, a fim de obter maior índice de acerto nas classificações.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo a obtenção de um aço
dúplex na proporção de 75,5% de Ferro (Fe), 19,5% de
Cromo (Cr) e 5% de Níquel (Ni) a partir de um
processamento em moinho de alta energia. Utilizando
pós de alta pureza. Para a realização do experimento a
mistura dos pós de Ferro, Cromo e Níquel foi submetida
à moagem de quatro e dez horas e em seguida
compactação a quente em matriz fechada. A fim de
obter 8 amostras a peça foi dividida e submetida a
tratamentos térmicos distintos. A caracterização foi feita

pela análise de composição química e ensaio
metalográfico. Os resultados permitem concluir que as
amostras que foram submetidas a moagem de 10 horas
apresentaram melhor microestrutura, compatível com
aço duplex..

PALAVRAS‐CHAVE: Metalurgia do pó, Aço dúplex, Moagem de Alta energia, MAE.

Duplex Stainless Steel processed by High Energy Mill
ABSTRACT
The aim of this work was to produce Duplex
Stainless Steels by processing powders of Fe, Cr and Ni
(in ratio of 75,5%, 19,5% and 5% respectively) in a High
Energy Mill. The powders were milled by four and ten
hours, afterwards samples were double compressed and
subsequent sintering at 1100º C, followed by heat‐

treatment. The samples obtained were characterized by
optical microscopy, scanning electron microscopy,
diffractometry and hardness. The results allow the
conclusion that the milling samples were submitted to
10 hours showed better appearance in their
microstructure.

KEY‐WORDS: Powder metallurgy, duplex steel, high‐energy milling, MAE.

Aços inoxidáveis duplex obtidos por Moagem de Alta Energia

INTRODUÇÃO
Os aços duplex são ligas baseadas no sistema Fe‐Cr‐Ni. Estes aços possuem, aproximadamente, a
mesma proporção das fases ferrita e austenita e são caracterizados pelo seu baixo teor de
carbono (<0,03%) e por adições de molibdênio, nitrogênio, tungstênio e cobre. A vantagem dos
aços duplex sobre os austeníticos da série 300 e sobre os ferríticos é a resistência mecânica ‐
aproximadamente o dobro, maiores tenacidade e ductilidade em relação aos ferríticos e uma
maior resistência à corrosão por cloretos (COUTINHO, 1992). Embora sejam empregados por sua
boa resistência à corrosão sob tensão, o fato de apresentarem outras fases além de ferrita e
austenita, tais como fase sigma e Cr2N, pode levar à falha em vasos de pressão, por se
localizarem geralmente nos contornos de grãos, os locais de início da corrosão (LINTON at all,
2004). Estas fases secundárias que surgem nos processos de fabricação convencionais, também
são observadas nos processos de soldagem em função dos ciclos de aquecimento e são
prejudiciais às propriedades do material (LEBRÃO, 2004).
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Metalurgia do pó
A metalurgia do pó é um processo de fabricação que produz peças, tendo como matéria‐prima
pó metálico ou não, sem recorrer‐se à fusão, mas apenas pelo emprego de pressão e calor.
Inicialmente o processo consiste em compactar a amostra para posteriormente executar o
tratamento de sinterização, que é o aquecimento com o objetivo de melhorar a coesão da
estrutura interna. A característica específica do processo é que a temperatura permanece abaixo
da temperatura de fusão do elemento constituinte principal (MORO, 2007).
Aço duplex
Os aços inoxidáveis dúplex são geralmente constituídos da mesma fração de ferrita e austenita. A
estrutura em média tem 40 a 45% de ferrita e 55 a 60% de austenita, obtidas após solubilização
entre 1000ºC e 1200ºC e resfriamento brusco (MAGNABOSCO, 2001). Os aços inoxidáveis dúplex
têm como principais elementos Ferro, Cromo e Niquel, e dessa forma estuda‐se a metalurgia
física desses aços através do diagrama de equilíbrio ternário Fe‐Cr‐Ni.
Na pesquisa em questão, foi utilizada a seguinte composição do aço dúplex: Ni 5g; Cr 19.5; Fe 75,5g
(proporção de composição que se aproxima do aço dúplex S31500). Como se pode notar no Diagrama de
Shaeffler (Figura 1), essa composição utilizada contém a presença da martensita, porém ao solubilizar o
aço a 1200ºC e esfriá‐lo bruscamente temos um aço com composição ideal de ferrita e austenita somente,
como se pode notar no diagrama ternário Fe‐Cr‐Ni (Figura 2).

Figura 1 – Diagrama de Schaeffler.

Figura 2 – Seção Isotérmica a 1200°C do Ternário Fe‐Cr‐Ni.
Moagem de alta energia
Processo pelo qual a matéria prima, que se encontra no estado sólido na forma de pós, passa por
um equipamento chamado de moinho de alta energia, que se diferencia dos moinhos
convencionais por sua velocidade, freqüência e energia. A MAE é caracterizada por ações
repetidas de soldagem a frio, fratura e ressoldagem do pó.
Inicialmente o material a moer é colocado dentro de um recipiente junto aos corpos de moagem,
que na maioria das vezes são esféricos. Quando o aparelho começa a se movimentar ocorre o
impacto entre pó, bolas e paredes do recipiente. Nesse estágio inicial o refinamento é
dificultado, porque parte dos pós adere às esferas de moagem, sofrendo uma severa
deformação, enquanto outra parte permanece intacta.
Quanto maior o tempo de moagem, maior a deformação sofrida pelo pó, ocorrendo a saturação

do encruamento, dificultando a soldagem a frio. Nesse instante, começa o estágio de
refinamento das partículas, isto é, o impacto das esferas contra o pó faz com que os mecanismos
de fratura comecem a predominar. Assim ocorrem sucessivamente fratura e soldagem das
partículas.
No estágio final, com grande período de moagem, ocorre um equilíbrio entre a taxa de fratura e
de soldagem. Nesse momento, a taxa de refinamento da estrutura é contínua, e o tamanho das
partículas se estabiliza (Figura 3). É uma alternativa muito promissora, tendo em vista que ocorre
mistura entre materiais convencionalmente imiscíveis, e onde limitações impostas por diagramas
de equilíbrio podem ser vencidas. A MAE também se torna interessante na produção de
equipamento de extrema precisão, pois, devido ao fato de sua matéria prima ser manuseada na
forma de pós, muitas vezes consegue‐se atingir tamanhos nanométricos (VIANA, 2009).

Figura 3 - Processos realizados no MAE.
Sinterização
A sinterização é a etapa do processo de metalurgia do pó em que uma massa de partículas, na
forma do compactado verde ou confinado em moldes, é aquecida mediante lenta passagem à
temperatura abaixo do ponto de fusão do metal ou liga, levando em conta condições controladas
de temperaturas, tempo de permanência, velocidade do aquecimento/resfriamento e atmosfera.
Basicamente, a sinterização é um processo de estado sólido, ocorrendo ligação química e
metalúrgica das partículas do pó no sentido de eliminar ou diminuir a porosidade existente no
compactado verde, formando um corpo coerente provido das propriedades físicas primárias do
sinterizado.
Solubilização
O tratamento de solubilização consiste no aquecimento da amostra a uma temperatura
adequada, abaixo do ponto de fusão do material, durante um tempo determinado com o
objetivo de que ocorra o coalescimento e a dissolução parcial ou total de partículas de
precipitados contendo elementos estabilizadores. Esse tratamento é seguindo de resfriamento
rápido até a temperatura ambiente (SILVA, 2007).

METODOLOGIA

Para obtenção de um aço inoxidável duplex por moagem de alta energia, utilizaram‐se os pós de
níquel, cromo e ferro pesados em uma balança analítica “Marte 200”, totalizando 100g (Ni 5g; Cr
19,5g; Fe 75,5g). Os pós foram levados para um moinho de alta energia Atritor horizontal com 0,5
kg de esferas que possuem diâmetro de 10 mm e 2 kg de esferas com diâmetro de 7 mm. A
moagem ocorreu a vácuo e em atmosfera de argônio, por quatro e 10 horas, com uma rotação
de 1200rpm.
Após as moagens, foram selecionadas entre 25 e 30g da mistura para a compactação. Ocorrendo
uma pré‐compactação onde se aplicou uma pressão de 354 MPa, em seguida o material pré‐
compactado foi aquecido ainda na matriz, à uma temperatura de 500°C, e compactado com uma
pressão de 425MPa.
As amostras obtidas passaram por 4 (quatro) e 10 (dez) horas de moagem e todas foram levadas
a um forno Brasimet para sinterização durante 2h à uma temperatura de 1200ºC, resfriando
dentro do forno. Após a sinterização a amostra foi cortada em quatro partes, utilizando uma
serra de arco e uma máquina policorte de discos abrasivos.
O primeiro ¼ foi observado somente com a compactação e sinterização, recebendo o nome de
DSSMA4h (Duplex Stainless Steel by Mechanical Alloying) de acordo com o respectivo tempo de
moagem.
Depois de cortadas o primeiro ¼ foi tratado metalograficamente e atacado com Behara II.
As micrografias foram feitas em um microscópio ótico Neophot 2, onde existe acoplado uma
máquina digital Nikon D3100 e em um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) foram obtidas
imagens e por através de espectroscopia por energia dispersiva foi possível identificar as
porcentagens de elementos na composição do material.
Além das micrografias foram feitos ensaios de dureza nas amostras utilizando a escala Rockwell C
em um Durômetro Durotwin‐D plus da Mitutoyo.
RESULTADOS

A figura 4 representa a foto das amostras cortadas na serra, pós‐comactação.

Figura 4 ‐ a) Pastilha dos pós compactados com espessura de 9mm b) Pastilha com 8mm de espessura

Amostras de 4 horas de moagem
As amostras após serem devidamente preparadas, passando pelo processo de lixamento,
polimento e ataque químico foram analisados em um microscópio óptico. Na figura 5 temos a
micrografia da amostra que passou por 4 horas de moagem. E na figura 6 a mostra que passou
por tratamento térmico de 600ºC durante uma hora.

Figura 5 - Microestrutura da peça DSSMA4h (125X).

Figura 6 - Microestrutura da peça DSSMA4h_tt_600°C_1h (125X).
Amostras de 10 horas de moagem
Na figura 7 e 8 temos a imagem da amostra que passou por tratamento térmico de 500°C por 1
hora e 2 horas, respectivamente.

Figura 7 - Microestrutura da peça DSSMA10h_tt_500°C_2h (200X)

Figura 8 - Microestrutura da peça DSSMA10h_tt_500°C_1h (200x)
Nas figuras 9 e 10, são mostradas as figuras que foram submetidas à um tratamento térmico de
600°C, por um período de 1 hora e 2 horas respectivamente.

Figura 9 - Microestrutura da peça DSSMA10h_tt_600°C_2h (200x)

Figura 10 - Microestrutura da peça DSSMA10h_tt_600°C_1h (200x)
A amostra que passou pela moagem de alta energia durante 4 horas e pelo tratamento térmico
de 6 horas, foi analisada no microscópio eletrônico de varredura, sua microscopia segue na figura
11.

Figura 11 - Microscopia da amostra DSSMA4h_tt_600°C_1h
Para realizar a caracterização química das amostras foi realizado o ensaio de Espectroscopia de
raios X por dispersão em energia (EDX). Nas figuras 12 e 13, encontram‐se a região de matriz
ferrítica onde foi feito o EDS (Energy Dispersive Spectrometry), e o gráfico com a porcentagem
dos elementos encontrados, respectivamente.

Figura 12 - Região onde foi feita a espectroscopia

Figura 13 - Gráfico com a quantidade dos elementos na amostra
Encontrou‐se uma grande quantidade de oxigênio no material, para pesquisas posteriores é
interessante buscar estratégias para evitar tamanha quantidade do elemento. A presença de
oxigênio significa que o vácuo e/ou a atmosfera de argônio não funcionaram a contento ou que
as amostras não ficaram bem acondicionadas até ser levada ao MEV após o corte. Precisa‐se
planejar uma forma de guardar as amostras em vácuo. A realização dos ensaios de caracterização
deve ser feita logo em seguida ao corte do material.

Foram escolhidas amostras de 10 horas para o ensaio de dureza para poder comparar o efeito do
tempo e intensidade de temperatura na dureza do material. Os resultados são apresentados no
gráfico da figura 14 abaixo:

Figura 14 - Gráfico de dureza das amostras de 10 horas
Segundo estudos de Carvalho Motta (DATA) a dureza do aço duplex é em torno de 244 HB, que
com a transformação existente na tabela de durezas, encontra‐se entre 21 e 23 HRC. Sendo assim
a amostra que mais se aproximou foi a amostra com moagem de 10 horas e tratamento térmico
à 600°C por 1 hora. Aquela que obteve o maior desvio foi a a amostra com moagem de 10 horas
e tratamento térmico à 500°C por 2 horas, nota‐se também que as que tiveram mais tempo de
tratamento possuíram maiores valores de dureza e as de 1 hora de tratamento tiveram
resultados mais próximos, o mesmo valendo para as outras com 2 horas de tratamento térmico.
Não foi possível realizar o ensaio de microdureza, pois o equipamento aguarda manutenção.
CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos é possível notar pouca diferença na microestrutura para amostras
tratadas termicamente nas temperaturas de 500 e 600 graus Celsius, bem como os tempos de 1h
e 2 horas. A espectroscopia realizada no MEV detectou uma alta quantidade de oxigênio e é
interessante buscar alternativas no futuro para evitar tal acontecimento.
Já para o ensaio no durômetro, analisando o gráfico se percebe que aquelas com maior tempo de
tratamento térmico obtiveram uma dureza maior quando comparadas às de mesma temperatura
de tratamento.
Os procedimentos adotados de diversificar os tipos de tratamentos térmicos com objetivo de
obter a amostra duplex demonstraram um aspecto interessante na microestrutura das amostras
de 10 horas de moagem. Para aquelas que passaram pelo moinho durante quatro horas espera‐
se realizar novos testes para fazer uma comparação mais precisa. Além disso, o seguimento do
trabalho com novos parâmetros permitirá evoluir no processamento do aço duplex até obtê‐lo
na estrutura esperada.
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RESUMO
O campo de Ensaios Não Destrutivos (ENDs) é muito
amplo e interdisciplinar exercendo um papel importante
para assegurar que componentes e sistemas estruturais
desempenhem suas funções com confiabilidade e baixo
custo. Os ENDs não modificam propriedades químicas,
dimensionais ou mecânicas dos materiais no ato do
ensaio. Dentre os ensaios não destrutivos, o ultrassom e
a radiografia são as técnicas mais importantes para a
detecção de falhas. Por conta de medidas de segurança
e custos elevados necessários para ensaios
radiográficos, o ultrassom converteu‐se num importante

objeto de estudo e principal recurso para detecção de
descontinuidades.
Descontinuidades
em
juntas
soldadas, mesmo tomando o máximo de cuidado e
obedecendo rigorosamente às normas, ocorrem durante
a fabricação do cordão de solda. Este trabalho teve
como objetivo a detecção de descontinuidades e
defeitos em uma junta soldada, fabricada pelo processo
de eletrodo revestido, no corpo de prova na forma de
chapa (aço carbono SAE 1020) através da técnica
ultrassônica avançada Phased Array.

PALAVRAS‐CHAVE: Phased Array, descontinuidades, ultrassom, juntas soldadas, ensaios não destrutivos.

DETECTION AND LOCALIZATION OF DISCONTINUITIES IN WELDED JOINTS USING THE
ADVANCED PHASED ARRAY ULTRASONIC TECHNIQUE
ABSTRACT
The field of Nondestructive Testing (NDT) is very broad
and interdisciplinary; it plays an important role to
ensure that structural components and systems perform
their duties with reliability and low cost. The NDT
doesn’t modify chemical, dimensional and mechanical
properties of materials at the time of the test. Among
the non‐destructive testing, radiography and ultrasound
are the most important techniques for flaws detection.
Due to security measures and high costs required for
radiographic tests, ultrasound has become an important

research and primary resource for detection of
discontinuities. Imperfections in welds, even taking the
topmost care and strictly observing the rules occur
during manufacturing of the weld bead. This study
aimed to detect discontinuities and defects in a welded
joint, fabricated by the coated electrode process, the
body of evidence in the form of plate (carbon steel SAE
1020) through advanced ultrasonic phased array
technique.

KEY‐WORDS: phased array, discontinuities, ultrasound, welded joints, non‐destructive testing.

DETECÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE DESCONTINUIDADES EM JUNTAS SOLDADAS UTILIZANDO A
TÉCNICA ULTRASSÔNICA AVANÇADA PHASED ARRAY
INTRODUÇÃO
Juntas Soldadas e Descontinuidades
A solda pode ser definida como uma união de peças metálicas, cujas superfícies se
tornaram plásticas ou liquefeitas, por ação de calor ou de pressão, ou mesmo de ambos. Poderá
ou não ser empregado metal de adição para se executar efetivamente a união.
Na soldagem, os materiais das peças devem ser, se possível, iguais ou, no mínimo,
semelhantes em termos de composição. As peças devem ser unidas através de um material de
adição, também igual em termos de características, pois os materiais se fundem na região da
solda. O metal de adição deve ter uma temperatura de fusão próxima àquela do metal‐base ou,
então, um pouco abaixo dela, caso contrário, ocorrerá uma deformação plástica significativa.
Uma descontinuidade pode ser definida como qualquer interrupção na estrutura típica de
uma junta soldada. Logo, caracteriza‐se como descontinuidade a falta de homogeneidade das
características físicas, mecânicas ou metalúrgicas do material. No entanto, para juntas soldadas,
a existência de uma descontinuidade não significa a existência de defeitos. Juntas soldadas são
consideradas defeituosas quando não atendem ao exigido em determinadas normas (ASM ‐
Welding Inspection Handbook, 2000).
As descontinuidades encontradas na soldagem a gás são: porosidade, inclusões de
escória, falta de fusão, falta de penetração, mordeduras, sobreposição e várias formas de trincas.
Convém lembrar que o uso de uma técnica adequada pode eliminar muitos desses problemas. Na
figura 1, são visualizadas as possíveis descontinuidades presentes na região do cordão de solda
(SENAI, 1996).

Figura 1 – Principais descontinuidades em juntas soldadas (SENAI, 1996).

A falta de fusão (figura 1, posição 1) geralmente se localiza na margem da solda,
frequentemente ocorre quando se utiliza indevidamente a chama oxidante. Pode ocorrer

também com a utilização da chama apropriada, se manipulada de forma errada (SENAI, 1996).
A inclusão de escória (figura 1, posição 2) ocorre normalmente com a chama oxidante, às
vezes com a chama normal. A manipulação inadequada do metal de adição também pode
provocar inclusões de escória.
As porosidades (figura 1, posição 3) no caso de uniformemente espalhada ocorre por ser
uma técnica de soldagem imperfeita.
No caso de mordeduras e sobreposição (figura 1, posição 4) estas são falhas inerentes da
má qualificação do soldador.
Na soldagem a gás, ocorrem as trincas (figura 1, posição 5) devido à fissuração a quente.
As possibilidades de fissuração a frio ou pelo hidrogênio são evitadas através de um aquecimento
e resfriamento lentos, os quais permitem a difusão do hidrogênio (SENAI, 1996).
Ultrassom Phased Array
Nas técnicas ultrassônicas convencionais a varredura com um único ângulo tem limitada a
capacidade de detectar e dimensionar defeitos mal orientados. Os problemas em inspeções
tornam‐se mais difíceis se o componente tem geometria complexa, grande espessura e se a
sonda tem acesso limitado. A fim de melhorar as condições de inspeção a técnica Phased Array,
vide figura 2, utiliza multicristais de feixes focados e ativados por um software.

Figura 2 – Ilustração da tecnologia ultrassônica avançada Phased Array em um componente com
geometria complexa. À esquerda, a inspeção com sensor monocristal requer varreduras com
vários ângulos e movimentação da probe; à direita, sensores que podem varrer com o feixe
focalizado toda a região sem movimentação da probe (OLYMPUS NDT, 2007).

Para o entendimento da técnica de Phased Array, deve‐se assumir que um monobloco
cristal é dividido em vários elementos idênticos, e cada cristal ou elemento pode ser considerada
uma linha de ondas cilíndricas. A frente de onda do novo bloco acústico irá interferir, gerando
uma frente de onda global com zonas de interferência construtivas e destrutivas.

As pequenas frentes de onda podem ser atrasadas e sincronizadas numa fase e
amplitude, de tal forma que sirva para criar um feixe. Esta frente de onda é baseada em uma
interferência construtiva, e produz feixes focalizados com capacidade de direção. Um diagrama
de bloco de sinais atrasados emitidos e recebidos por um equipamento Phased Array é
representado na figura 3.

Figura 3 – Diagrama de bloco: formação do feixe e atraso para emissão e recepção de múltiplos
feixes (OLYMPUS NDT, 2007).
Para gerar um feixe com interferência construtiva, vários dos elementos ativos do sensor
são pulsados em tempos superficialmente diferentes. Como foi mostrado na figura 3, o eco do
ponto focal desejado atinge os vários elementos do transdutor com uma mudança de tempo
computadorizada. Os sinais do eco recebido de cada elemento do transdutor são atrasados antes
de serem somados. A soma resultante é um A‐scan que enfatiza a resposta do ponto focal
desejada e atenua outros ecos de outros pontos no material.


Durante a transmissão, a unidade de aquisição do instrumento dispara um sinal para o
equipamento phased array. Este converte o sinal em um pulso de alta tensão com largura
e o tempo de atraso (delay) pré‐programados, definidos pelas leis focais. Cada elemento
recebe apenas um pulso. Isso faz com que surja um feixe com ângulo específico e focado a
uma profundidade específica. O feixe incide no defeito e é refletido de volta.



Os sinais recebidos são atrasados e são aplicadas as leis focais. Eles então são reunidos
entre si para formar um único pulso sônico, que é enviado para a unidade de aquisição.

A principal característica da tecnologia avançada Phased Array é o controle
computadorizado da excitação (amplitude e atraso) de elementos individuais em um sensor com
vários elementos piezo elétricos. A excitação dos elementos piezo elétricos podem gerar um
feixe ultrassônico focalizado com a possibilidade de modificar os parâmetros deste feixe tal
como, ângulo, distância focal e tamanho do ponto focal através de um software.
O feixe de varredura é focado e pode detectar em modo especular trincas mal orientadas.

Estas trincas podem estar localizadas aleatoriamente longe do eixo do feixe. Na figura 3, uma
probe com único elemento, com movimentação e ângulo do feixe limitado, tem uma grande
probabilidade de não detectar trincas mal orientados ou trincas localizadas longe do eixo do
feixe.

Figura 4 – Detecção de trincas por um monocristal (à esquerda) e uma sonda de múltiplos
elementos (à direita). O feixe é divergente e unidirecional para uma sonda monocristal, enquanto
é focalizado e multiangular para a sonda de Phased Array (OLYMPUS NDT, 2007).

MATERIAIS E MÉTODOS
Corpo de Prova (CP)
Foi utilizada como corpo de prova uma chapa em aço‐carbono SAE 1020, apresentando
uma junta de topo soldada, com 15,5 mm de espessura, comprimento 900 mm e largura de 500
mm (aproximadamente 525 mm de largura após a solda, figura 5).

Figura 5 – Corpo de prova: Chapa em aço‐carbono SAE 1020 apresentando cordão de solda.

Procedimento Experimental
Para a inspeção, localização e detecção das descontinuidades e defeitos no cordão de

solda aplicando a técnica Phased Array, empregou‐se o aparelho USM VISION da GE
Measurement & Control ®, figura 6, sensor da GE Measurement & Control ® (modelo 115 – 500 –
-061 Y) com frequência de 4MHz, 16 elementos, 0,5 mm pitch, figura 7a, e sapata da GE
Measurement & Control ® (modelo 69438, NPA 36° PB) fabricada em acrílico, figura 7b.

Figura 6 – Equipamento de ultrassom Phased Array empregado na inspeção do corpo de prova.

(a)

(b)

Figura 7 – (a) sensor Phased Array de 4MHz; (b) sapata Phased Array.
Os parâmetros da inspeção foram: tipo de onda, número de elementos acionados,
frequência e ângulo de trabalho; tipo de varredura (setorial), faixa de medição da região paralela
à solda (index), etc. Tais parâmetros foram informados durante a criação do plano de trabalho no
software Rhythm UT IPC ®, procedimento anterior à inspeção.
Calibrada a sensibilidade do equipamento, o esquema experimental do ensaio foi
montado e o ensaio foi executado. A varredura ocorreu paralelamente ao cordão de solda, em
toda a extensão da chapa.

RESULTADOS
Após a inspeção do corpo de prova, as imagens foram coletadas e analisadas através do
software Rhythm Review ®. As diferentes cores indicam os diferentes valores de amplitude do
sinal refletido do meio para o ultrassom, neste caso sinal de algum tipo de descontinuidade. Na
figura 8, observa‐se a imagem do resultado da inspeção em um ponto específico do corpo de

prova. No eixo horizontal (em azul) corresponde o comprimento da peça ensaiada, com isso
podemos ver que a descontinuidade está aproximadamente entre 570 e 700 mm do
comprimento total do CP em relação à origem, possuindo 104,79 mm (comprimento). O eixo
vertical (verde) mostra a largura da região inspecionada, exemplificado pelo bisel e a raiz da
solda.

Figura 8 – Imagem obtida a partir do sensor Phased Array (posicionado no lado esquerdo da
solda).

Na Figura 9, é mostrado o sinal na forma A‐SCAN da descontinuidade localizada na figura
9. Esse sinal é de apenas um ponto do refletor, neste caso corresponde ao sinal do ângulo de 63°.
A amplitude do sinal é bastante elevada, o que tornou fácil sua detecção no S‐SCAN. Os sinais de
amplitude menor, possivelmente, são derivados de reflexões na superfície (bisel) e do fundo,
sendo que estes possuem uma superfície bastante irregular devido ao processo de fabricação.

Figura 9 – Amplitude do sinal (com ângulo de 63°) no formato A‐SCAN obtido a partir da imagem
S‐SCAN da figura 8.

Na figura 10, a imagem da descontinuidade está na mesma região da figura 8. Com o
sensor posicionado do lado oposto, foi possível efetuar uma varredura em uma área diferente.
Logo, obtiveram‐se indícios de mais duas descontinuidades com alta amplitude sônica. O
primeiro defeito com 89,91 mm (comprimento) aproximadamente, encontra‐se a 170 e 260 mm
do comprimento total do CP em relação à origem. O segundo defeito, com 120,19 mm
(comprimento) aproximadamente, encontra‐se entre 560 e 700 mm também em relação à
origem do CP.

Figura 10 – Imagem obtida a partir do sensor Phased Array (posicionado no lado direito
da solda).

As figuras 11 (a) e (b) exemplificam os sinais A‐SCAN dos defeitos citados anteriormente,
novamente verifica‐se a elevada amplitude do sinal ultrassônico indicando claramente a presença
de descontinuidades. Verifica‐se também que quase não há a presença de ruídos de proveniente
da superfície (bisel) e do fundo da solda. Os sinais A‐SCAN foram selecionados de um ponto de
uma gama de 16 ângulos de incidência, neste caso o sinal de maior amplitude do refletor foi o de
56°.

(a)

(b)

Figura 11 – (a) Amplitude do sinal (feixe com ângulo de 56°) no formato A‐SCAN obtido a partir
do sinal S‐SCAN do defeito dois (2) da figura 10. (b) Amplitude do sinal (feixe com ângulo de 56°)
no formato A‐SCAN obtido a partir da imagem S‐SCAN do defeito dois (3) da figura 10.

CONCLUSÕES
O sistema da técnica avançada ultrassônica Phased Array mostrou‐se bastante eficiente
por apresentar maior rastreabilidade dos resultados e por ter registrado 100% da área
inspecionada.
Esta técnica avançada por possuir maior pressão sônica que a convencional, permitiu
maior confiabilidade nas inspeções. A facilidade de configurar grupos de feixes sônicos com
velocidades sônicas diferentes melhorou a detecção dos defeitos no corpo de prova.
As sondas Phased Array por possuírem maior número de elementos, em relação às sondas
convencionais, permitiu que se obtivesse uma maior probabilidade de detecção de defeitos, com
um efeito de borda muito menor, e possibilitando uma maior área de varredura.
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RESUMO
Com a evolução do mercado consumidor do ponto de
vista de exigências relacionadas à tecnologia, inovação e
rápida mudança de conceito sobre produtos
manufaturados, a indústria viu‐se forçada a adaptar seu
sistema de produção. Paralelo a isso temos os avanços
tecnológicos da automação e de sistemas de
informações que, correlacionados, suprem a indústria
com tecnologia necessária para que se adapte as rápidas
mudanças do mercado. Frente a isso, surge o conceito
de Sistemas Flexíveis de Manufatura (SFM). Daí viu‐se a
necessidade do desenvolvimento prático de um Sistema
Flexível de Manufatura com modelagem e análise por
Rede de Petri com configuração de uma plataforma

didática que simule processos industriais automatizados
para que a comunidade acadêmica aplique os
conhecimentos provenientes da multidisciplinaridade
que o curso oferece, vivencie a qualificação exigidas
pelas indústrias de manufatura de alto nível, bem como
gerar novos estudos e pesquisas baseados na
plataforma de Manufatura Flexível. Para que o processo
flua com eficiência, o sistema será modelado por Rede
de Petri, ferramenta que gera gráficos estruturais do
processo que mostra o roteiro de produção ideal,
evitando que haja conflitos na demanda de recursos e
solicitação de processos.

PALAVRAS‐CHAVE: SFM, Rede de Petri, Automação Industrial, Plataforma de Manufatura, CIM.

PRACTICAL DEVELOPMENT OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM, MODELING AND
ANALYSIS OF PETRI NETWORK.

ABSTRACT

With the evolution of the consumer market from the
point of view of requirements related to technology,
innovation and rapid change of concept on
manufactured goods, the industry was forced to adapt
their production system. Parallel to this we have the
technological advances in automation and information
that correlated, supplying the industry with necessary
technology systems that adapts to the rapid changes in
the market. Faced with this, the concept of Flexible
Manufacturing Systems (FMS) arises. Then he saw the
need of the practical development of a Flexible
Manufacturing System modeling and analysis with Petri

net with setting a didactic platform that simulates
automated so that the academic community to apply
the knowledge from multidisciplinary course that offers
industrial processes, experience the skills required by
manufacturing high‐level industries, as well as generate
new studies and research based on Flexible
Manufacturing platform. For the process to flow
efficiently, the system will be modeled by Petri net tool
that generates structural graphs of the process shows
that the optimal production script, there avoiding
conflicts in resource demand and ordering processes.

KEY‐WORDS: FMS, Petri Network, Industrial automation, Manufacturing Platform, CIM.

DESENVOLVIMENTO PRÁTICO DE UM SISTEMA FLEXÍVEL DE MANUFATURA, MODELAGEM E
ANÁLISE POR REDE DE PETRI.
INTRODUÇÃO
Motivada pela competitividade a indústria mundial mantém uma busca frequente por
produtividade, qualidade e flexibilidade elevada para satisfazer a uma demanda crescente do
mercado com produtos heterogêneos e diversificados. Diante deste cenário o incremento de
investimentos em sistemas de produção automatizados de processos, criou inevitavelmente uma
grande complexidade das instalações, exigindo cada vez mais capacitação intelectual e
operacional dos profissionais que planejam o controle e a automação da linha de produção.
Paralelo a isso temos os avanços tecnológicos da automação e dos sistemas de informações que,
correlacionados, suprem a indústria com a tecnologia necessária para que a mesma se adapte as
rápidas mudanças do mercado. Frente a isso, surgem conceitos como Manufatura Integrada por
Computador (CIM), Sistemas Integrados de Manufatura (SIM), e Sistemas Flexíveis de
Manufatura (FMS). Estes conceitos compõem um sistema de manufatura suficientemente
adaptável a mudanças e com ganhos significativos na produção.
Sistemas Flexíveis de Manufatura foram introduzidos no processo de manufatura com a
finalidade de otimização do processo de produção. FMS’s são sistemas desenvolvidos frente à
necessidade de rápida adaptação da indústria imposta pelo mercado consumidor, mercado esse
que vem se tornando cada vez mais exigente e disputado. Com o intuito de suprir essa
necessidade foi desenvolvido um elemento flexível com a integração Sistema de Informação –
automação.
Tal integração desenvolveu um sistema totalmente interligado e constituído por um sistema de
gerenciamento e controle e um sistema físico formado por maquina‐ferramentas de Controle
Numérico Computadorizado (CNC), robôs industriais, esteiras transportadoras ou Veículos Auto
Guiados (AGV’s) e um sistema de armazenamento. Um sistema desenvolvido com essas
ferramentas permite um nível de produção altamente flexível e com poder de resposta as
mudanças do ambiente.

MATERIAIS E MÉTODOS
A plataforma de simulação de manufatura automatizada é constituída por dois manipuladores
robóticos, um do tipo Stanford e um eletropneumático, duas esteiras transportadoras
microcontroladas, dois alimentadores pneumáticos, um CLP e uma estação de montagem, o
layout da estrutura é mostrado na figura abaixo.

Figura 1 – layout da célula flexível de manufatura.
Alguns dos entes da célula fazem parte do acervo do laboratório de robótica da instituição como
os manipuladores Stanford e cartesiano, bem como o CLP. Porém, as esteiras transportadoras e
os alimentadores pneumáticos foram projetados e construídos com materiais, alumínio e aço‐
carbono, e equipamentos de usinagem dos laboratórios de usinagem e CNC da instituição.
O elemento de controle responsável pela integração de todos os dispositivos constituintes da
célula de manufatura é um CLP FESTO – FEC20, onde todos os sensores da estrutura FMS estão
conectados e são dispositivos integrantes das lógicas de controle (Diagrama Ladder) do CLP. Todo
o sistema está conectado, através do controlador, gerando uma condição de comunicação de
sinais para que exista um estado de interdependência entre todos os constituintes da célula.
A modelagem de comunicação se inicia a partir dos alimentadores que recebem sinais do
controlador para que disponibilizem as peças (produto em processamento) na área de trabalho
do manipulador cartesiano, logo após o CLP atua nas eletroválvulas do robô de modo que pegue
uma das peças e coloque em uma das esteiras transportadoras, daí o microcontrolador, que
também está integrado à plataforma, faz o acionamento da esteira através da técnica de
modulação por largura de pulso (PWM – Pulse Width Modulation), quando a peça é detectada
pelos sensores da esteira estrategicamente posicionados, estes enviam sinais ao
microcontrolador para que pare a esteira e a uma das entradas do CLP para que o mesmo emita
um sinal que da inicio a programação feita no software do Robô Stanford, que é de pegar a peça
e colocar na estação de montagem. Em seguida o processo se dá com a outra peça, a atuação do

robô cartesiano e o acionamento da esteira, então quando o manipulador Stanford receber o
sinal do controlador ele inicia a programação que pega a peça da outra esteira e monta sobre a
peça que já está na estação de montagem. Quando o processo de montagem acaba, o Stanford
retira a peça montada da estação e reinicia‐se o ciclo de montagem.
O robô Stanford utilizado no projeto é provido de uma estrutura de controle própria que permite
gerar códigos, através de um software, fornecendo‐lhe instruções para executar determinada
tarefa. Na estrutura de controle do manipulador admitem‐se entradas e saídas que possuem a
possibilidade de fazerem parte da programação do mesmo fazendo com que reaja de acordo com
os sinais recebidos e envie informações aos outros entes da célula através das saídas. A
integração deste elemento na plataforma de manufatura se dá através dessas estradas e saídas
conectadas ao CLP. Segue as imagens do software e da estrutura do robô Stanford.

Figura 2 – Software e estrutura do robô Stanford.

O controlador utilizado no projeto é um dispositivo provido de doze entradas e oito saídas (I/O)
de sinais as quais são distribuídas entre todos os sensores e elementos de atuação da célula. A
tabela abaixo descreve a distribuição das I/O do CLP para os entes da plataforma.
Tabela 1 – Distribuição das entradas e saídas do CLP para os entes da plataforma.
Equipamentos

Entradas

Saídas

Robô Stanford

1

1

Robô Cartesiano

6

4

Esteiras transportadoras

2

0

Alimentadores pneumáticos

0

2

Estação de montagem

1

0

Fonte: Autor.

Desenvolvida a modelagem de comunicação entre os constituintes da célula, pode‐se configura‐
la, do ponto de vista de programação, para que seja capaz de executar diferentes processos de
manufatura tornando a plataforma um ambiente flexível.

Na elaboração de uma programação de produção, onde todos os elementos da célula terão
funções determinadas a desempenharem, é perceptível e crucial a necessidade de um controle
no processo para que haja um sincronismo na execução das operações das partes envolvidas.
Portanto, a aplicação de um método de modelagem que defina, para cada processo, um modelo
de sequenciamento de tarefas e procedimentos para que o processo flua com ausência de
conflitos no que diz respeito tanto solicitação como a execução de tarefas, torna‐se essencial
para garantir o correto funcionamento do FMS.
A modelagem do processo por Rede de Petri traz características importantes e necessárias para
uma célula de manufatura como:
 Sequenciamento do processo;
 Sincronização entre tarefas;
 Alocação de atividades bem determinadas;
 Detecção de conflitos de solicitação e/ou execução de tarefas capazes de travar o
processo;
 Otimização do processo;
 Descreve o comportamento do processo;
 Capaz de modelar eventos assíncronos.
Rede de Petri é uma ferramenta matemática de análise que tem como método a construção de
gráficos descritivos que são instrumentos de modelagem utilizados para descrever o
comportamento de processos. A estrutura proveniente da utilização desta técnica é composta
por círculos que são elementos de representação de estado, condição ou tarefas executadas no
processo, setas direcionais que descrevem o sentido do fluxo de operações, e barras que são
dispositivos que representam as transições entre eventos. Outro elemento que incrementa os
gráficos da rede de Petri são as fichas, também chamadas de arcos, que tem a forma de ponto
contido, eventualmente, no interior do circulo e tem a função de indicar uma condição de
disponibilidade para a execução de determinada tarefa. Segue figura abaixo.
Tarefa (P1)

transição

Tarefa (P2)
Arco

Figura 3 – Representação gráfica da Rede de Petri.
Os fundamentos matemáticos de uma Rede de Petri dizem que (BARROS apud PETERSON, 77:
235):
R = (L, T, AE, AS), onde:

L‐= {p1, p2, ..., pn} é um conjunto de lugares;
T = {t1, t2, ..., tn} é um conjunto de transições;
L∩T=

os conjuntos Le T são disjuntos;

AE: L x T

é um conjunto de arcos de entrada nas transições;

AS: T x L

é um conjunto de arcos de saída nas transições.

O método de modelagem aplicado na célula integrada trata do tempo gasto por cada dispositivo
para que execute a tarefa solicitada adequadamente. Esse modelo é conhecido como Rede de
Petri temporizada com o tempo associado ao lugar.
“Se um lugar representa uma atividade A, trata‐se simplesmente de colocar θ como a duração
desta atividade. Assim, quando a ficha chega na data τ no lugar p ela só pode deixá‐lo após τ’=τ +
θ.” (CARDOSO, VALETTE, 1997, P.105).
Para que sejam executados os procedimentos de modelagem por Rede de Petri é necessário
haver um processo a ser executado pela FMS. A título de exemplo adotaremos um sistema de
montagem que encaixe o furo de uma peça em um eixo de outra. Considere que as peças a
serem montadas estão inicialmente prestes a serem movidas para os alimentadores, logo após
serem transferidas para os mesmos, são redirecionadas para a área de trabalho do robô
cartesiano que, por sua vez, posiciona a peça E (Eixo) na esteira 1 que a transportará até as
coordenadas programadas no robô Stanford, daí o robô coloca a peça na estação de montagem.
Em seguida, toda a célula procede da mesma forma com a peça F (Furo), logo após o
manipulador Stanford monta o furo sobre o eixo e aloca o conjunto montado para fora da
estação de montagem, fechando o ciclo e reiniciando‐o novamente. Abaixo segue uma tabela
com os tempos requeridos para cada atividade
Tabela 2 – Tempos requeridos para cada atividade do processo.
Ente

Tarefa

Lugar

Duração

Mover peça E para alimentador

P1

1

Mover peça F para alimentador

P2

1

Alimentador 1

Mover peça E para robô cartesiano

P7

1

Robô cartesiano

Mover peça E para esteira 1

P8

2

Esteira 1

Mover peça E para o manipulador Stanford

P9

3

Robô Stanford

Mover peça E para estação de montagem

P10

5

Alimentador 2

Mover peça F para robô cartesiano

P11

1

Robô cartesiano

Mover peça F para esteira 2

P12

2

Esteira 2

Mover peça F para o manipulador Stanford

P13

3

Robô Stanford

Mover peça F para estação de montagem

P14

5

Robô Stanford

Montar peça F em peça E

P17

5

Robô Stanford

Mover conjunto para fora da estação de montagem

P19

5

Fonte: Autor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo como base o Layout mostrado na figura 1 foi elaborada a modelagem em Rede de Petri a
partir do processo descrito anteriormente, onde foram observadas todas as etapas do processo.
A partir desse modelo podem‐se observar todas as características adquiridas provenientes da
técnica de modelagem. Observa‐se abaixo a modelagem por rede de Petri do exemplo proposto.
t1

t2

P1
t3

t4

P4

P3

t5

P7
t7

P21
P8

P20

t9

P9
t11
t13

P1 – mover peça E para alimentador 1;
P5 P2 – mover peça F para alimentador 2;
P3 – capacidade do alimentador 1 de peça E;
P4 – disponibilidade da peça E no alimentador
P6
1;
t6
P5 – capacidade do alimentador 2 de peça F;
P6 – disponibilidade da peça F no alimentador
P11
2;
t8
P7 – alimentador 1 coloca peça E disponível
para cartesiano
P12
P8 – cartesiano coloca peça E na esteira 1;
P9 – esteira transporta peça E até Stanford;
t10
P10 – Stanford coloca peça E na estação de
P13
montagem;
P11 – alimentador 2 coloca peça F disponível
t12
para cartesiano;
P14
P12 – cartesiano coloca peça F na esteira 2;
t14
P13 – esteira 2 transporta peça F até Stanford;
P14 – Stanford coloca peça F na estação de
P16
montagem;
P15 – peça E pronta para a montagem na E.M;
t15
P16 – peca F pronta para a montagem na E.M;
P17 – montagem da peça F na peça E;
P18 – montagem pronta;
P19 – mover conjunto montado para fora da
E.M;
P20 – controle de atuação do alimentador 2;
P21 – disponibilidade do cartesiano;
P22 – disponibilidade do Stanford.
P2

P10

P22
P15
P17
t16

P18
t17

P19
t18

Figura 4 – Modelagem em Rede de Petri do projeto proposto.

Com o grafo resultante da modelagem do processo proposto tem‐se a oportunidade de observar
todas as características específicas da linha de montagem. A modelagem por Rede de Petri
disponibiliza, graficamente, informações que determinam o comportamento estrutural e
processual da célula, tal modelagem tem como procedimento construtivo a descrição detalhada
de todo o processo. A partir daí, é executada uma análise das principais propriedades que
formam as características do processo. As características avaliadas nesse processo estão listadas
abaixo:








Limitação;
Segurança:
Conservação;
Vivacidade;
Bloqueio;
Alcançabilidade;
Reversibilidade.

Uma rede é limitada quando o número de operação de cada tarefa é limitado a um único valor,
então se pode concluir que a rede modelada da figura 4 é limitada, pois nenhum ente da célula
será solicitado mais uma vez por tarefa. Dessa afirmação também pode‐se concluir que a rede é
segura pelo fato de cada elemento não ser solicitado para mais de uma tarefa ao mesmo tempo
excluindo a possibilidade de conflito entre as tarefas. Outra característica que surge do fato de
cada elemento da FMS ser solicitado por uma única tarefa é a conservação. Uma rede é dita
conservativa quando a soma de todas as tarefas dos ciclos, finitos ou infinitos, permanece
constante.
Considerando a característica de vivacidade da rede, conclui‐se que a mesma é viva, pois cada
tarefa é habilitada a partir do fim da anterior, característica que se configura a partir de uma rede
viva.
O estado de bloqueio surge numa condição de paralelismo, onde mais de uma tarefa são
executadas simultaneamente, com a possibilidade de ocorrência erros no processo. O evento P20
foi incrementado na rede a partir da necessidade de um controle de bloqueio, onde, somente,
após o termino do evento P10 é que se habilita a transição t6 para que se inicie o evento p11. A
condição de alcançabilidade se confirma na rede, pois todas as tarefas são realizadas durante o
ciclo do processo.
A rede é considerada reversível, considerando o fato de que na construção da estrutura de
controle e programação existe uma condição de repetibilidade do processo de manufatura.
Além do fato de a rede ter eventos com execução paralela (P4 e P6), também existem operações
de sequenciamento como posicionar primeiro a peça E na estação de montagem e depois peça F,
assim como a condição de sincronismo que é o caso das tarefas (P15 e P16).

CONCLUSÃO
O desenvolvimento prático da Célula flexível de manufatura traz a comunidade acadêmica uma
ferramenta fundamental de aplicação dos conhecimentos multidisciplinares oferecidos pelo
curso de tecnologia em mecatrônica industrial do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará campus Sobral, bem como vivenciar o ambiente simulador das novas
tecnologias empregadas na estrutura industrial para o processo de manufatura. Dessa forma,
podendo adquirir competências compatíveis com a evolução das tecnologias empregadas no
ambiente fabril. Outro ganho gerado é a possibilidade de construir novos estudos e pesquisas
voltadas para o incremento de tecnologias que surgirão ou que não foram abordas nesse projeto.
A construção da plataforma de manufatura tornou‐se viável pela existência de alguns entes
cruciais no acervo do laboratório de robótica da instituição, pois são elementos atuantes e de
custo elevado que inviabilizaria o projeto sem a sua disponibilidade. O processo de integração
dos elementos da célula mostrou‐se eficiente graças à estratégica alocação de sensores, bem
como a correta comunicação entre o CLP e o microcontrolador responsável pelo acionamento
das esteiras, a eficiente lógica LADDER de controle do robô cartesiano e, ainda, a distribuição
acertada das entradas e saídas dos CLP e a sincronização entre a programação do software de
controle do robô Stanford e os demais elementos da célula por intermédio do CLP. O
desenvolvimento da estrutura, como também, o controle gerado para a integração dos entes da
FMS, foram mecanismos de aplicação de grande parte dos conhecimentos gerados no decorrer
do curso.
A modelagem por Rede de Petri mostrou‐se eficiente na elaboração de um modelo constituído
de sequencias de tarefas que oferecem ao sistema modelado características que podem ser
verificadas e analisadas para que se possa concluir a eficiência ou não do processo.
A modelagem de um processo proposto como exemplo nesse trabalho e que está mostrada na
figura 4, permitiu descrever a sequencialidade correta do processo, bem como a análise das
principais características como limitação, segurança, conservação, vivacidade, bloqueio,
alcançabilidade, reversibilidade. Tais propriedades constituem ferramentas de obtenção de
informações que contribuíram para o sucesso na execução de processos propostos.
Ainda com o auxílio do gráfico gerado a partir da modelagem, pode‐se descrever se o sistema é
constituído de processos sequenciais, paralelos e síncronos.
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RESUMO
Propõe-se uma correlação para o coeficiente de

partir

transferência de calor, em função das variáveis de

determinação, coeficiente de determinação ajustado e

entrada: concentração de cal, mistura de água e cal, e da

teste de Fisher. Também foram analisadas as superfícies

vazão. Utilizou-se o planejamento fatorial 2² com ponto

de resposta em termos das variáveis naturais para os

central. Foram propostos modelos com até quatro

melhores modelos simulados. Mostrou-se que o efeito da

parâmetros entre as variáveis de entrada. Os coeficientes

variável vazão é mais significativo do que a concentração

dos modelos foram obtidos pelo ajuste dos dados

de cal no coeficiente de transferência de calor.

dos

seguintes

critérios:

coeficiente

de

experimentais, segundo a matriz de planejamento,
utilizando-se o método dos mínimos quadrados segundo
os modelos propostos. O melhor modelo foi definido a
PALAVRAS‐CHAVE: coeficiente de transferência de calor, planejamento fatorial.

DETERMINATION OF A CORRELATION FOR HEAT TRANSFER COEFFICIENT AS A FUNCTION OF
CONCENTRATION OF LIME AND FLOW IN CYLINDRICAL PIPELINES
It proposal an correlation for the heat transfer

squares method according to the models. The best

coefficient, depending on the concentration of lime in a

model was defined using the following criteria:

mixture of water and lime and flow. The percentage of

coefficient of determination, adjusted coefficient of

lime and flow are the input variables. We used the 2²

determination and Fisher test. We also analyzed the

factorial design with central point. Were proposed

response surfaces in terms of natural variables for the

quadratic models with up to 4 coefficients. The model

best models simulated. It also showed that the effect of

coefficients are obtained by fitting the experimental

the variable flow is more significant than the

data according to the planning matrix, using the least

concentration of lime in the coefficient of heat transfer.

KEY‐WORDS: Coefficient of heat transfer, Factorial Design.

DETERMINAÇÃO DE UMA CORRELAÇAO PARA O COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR
EM FUNÇÃO CONCENTRAÇÃO DE CAL E DA VAZÃO EM DUTOS CILINDRICOS
1 INTRODUÇÃO
O planejamento experimental representa um conjunto de ensaios estabelecido com
critérios científicos e estatísticos, com o objetivo de determinar a influência de diversas variáveis
nos resultados de um dado sistema ou processo (BUTTON, 2005). Com isso, objetiva a
determinação do número ideal de experimentos que leve à obtenção de resultados com um dado
grau de confiabilidade. Esse objetivo maior pode ser dividido em outros objetivos de acordo com
o propósito dos ensaios: determinar quais variáveis são mais influentes nos resultados; atribuir
valores às variáveis influentes de modo a aperfeiçoar os resultados; atribuir valores às variáveis
influentes de modo a minimizar a variabilidade dos resultados; atribuir valores às variáveis
influentes de modo a minimizar a influência de variáveis incontroláveis.
O planejamento experimental é uma ferramenta essencial no desenvolvimento de novos
processos e no aprimoramento de processos em utilização. Um planejamento adequado permite,
além do aprimoramento de processos, a redução da variabilidade de resultados, a redução de
tempos de análise e dos custos envolvidos. Diante deste contexto, é proposta uma correlação
para o coeficiente de transferência de calor, variável dependente, em função das variáveis de
entrada: concentração de cal, mistura de água e cal, e da vazão. Utilizou‐se o planejamento
fatorial 2² com ponto central.
A aplicação do planejamento experimental objetivando a determinação de uma
correlação para o coeficiente de transferência de calor é relevante principalmente devido este
ser função de várias variáveis, a saber: fluido, geometria, regime de escoamento e condições
operacionais. Normalmente são propostas correlações para casos específicos sob certas
condições de aplicações para a determinação coeficiente de transferência de calor.
2 METODOLOGIA
A etapa inicial correspondeu da definição da matriz do planejamento fatorial completo 22
com ponto central. Foram propostos modelos com e sem interação e com termo quadrático
entre as variáveis de entrada, Foram realizados ajustes pelo método dos mínimos quadrados
visando obtenção dos parâmetros dos modelos propostos. O melhor modelo foi determinado a
partir dos critérios: coeficiente de determinação ajustado, análise de variância e teste F
(MONTGOMERY, 2001).

2.1 Métodos
2.1.1 Planejamento fatorial 2² com ponto central.
A Tabela 1 mostra a matriz de planejamento utilizada, em que para a variável abertura da
válvula (Vazão) foi utilizado os níveis codificados (‐1) (0) e (+1), em variáveis naturais 6, 9 e 12
ciclos, e para variável massa de cal foi utilizado os níveis codificados (‐1), (0) e (+1), em variáveis
naturais, 10, 15 e 12,5kg. Utilizou‐se como controle de vazão a abertura da válvula controladora
de fluxo onde foi demarcada uma posição inicial de fechamento e através desta foi enumerado a
quantidade de aberturas completas da válvula, sendo que cada volta completa correspondia a
360º. Foi proposto este método de análise porque era preciso obter um mesmo valor de vazão
para quantidades diferentes de concentração de cal na mistura, a quantidade de cal de 10 e 15 kg
foi utilizada. É importante destacar que consideramos o fluido de trabalho newtoniano, ou seja,
a expressão que relaciona a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação apresenta um
comportamento linear, uma vez que baixa concentração de cal na mistura justifica‐se a suposição
de newtoniano.
Tabela 1 ‐ Matriz de planejamento fatorial 2² com ponto central.
MATRIZ DO PLANEJAMENTO FATORIAL
Abertura da Válvula
Observações
(nº de voltas )
1

Quantidade de
cal (kg)
10 (‐1)

6 (‐1)
2

15 (+1)

3

10 (‐1)
12 (+1)

4
5

15 (+1)
9 (0)

12,5 (0)

2.1.2. Cálculo do coeficiente de transferência de calor

Foi utilizada a correlação de Gnielinski dada pela Equação (1), em que o fator de atrito f foi
calculado pela correlação proposta por Colebrook, Equação (2), e os respectivos coeficientes de
transferência de calor foram obtidos pela definição de Nusselt dada pela Equação (3).

Nu 

( f / 8)(Re 1000) Pr
2

1  12,7( f / 8) 0,5 (Pr 3  1)


 0,5  Pr  2000


 3  103  Re  5  106 



equação (1)

Onde o fator de atrito f , proposta por Colebrook, foi utilizada, válida para a região não laminar do
diagrama de Moody (MUNSON et al., 2004):

2 log

⁄

,

equação (2)

,

Os números de Nusselt correspondentes podem ser definidos como:

Nui 

hi Dh
k

equação (3)

A análise de incerteza experimental foi realizada segundo descrito por Taylor e Kuyatt
(1994). Assumindo que as medidas individuais são aleatórias e não correlacionadas, a incerteza
pode ser calculada pela Equação 141.
representa a incerteza da variável R.
Onde

∑

equação (4)

2.1.3 Materiais e instrumentação
A Figura 2 ilustra a bancada experimental que foi utilizada para realização dos
experimentos, mostrando o medidor de vazão eletromagnético; o moto bomba WEG; a caixa de
água; e o módulo eletrônico do medidor de vazão. A Figura 3 mostra o medidor de Vazão
eletromagnético. A Figura 4 observa‐se o módulo eletrônico medidor, totalizador de vazão o qual
é acoplado ao medidor de vazão.

Figura 2 ‐ Esquema utilizado para a realização dos experimentos: (1)‐ Medidor de Vazão
eletromagnético; (2)‐Moto bomba WEG; (3)‐Caixa de água; (4)‐Módulo eletrônico do medidor de
vazão.

Figura 3‐ Medidor de Vazão eletromagnético.

Figura 4‐ Módulo eletrônico da série CEV‐1000.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 2 mostra a Matriz de planejamento fatorial em que a variável de saída real é
indicada com as respectivas incertezas experimentais
Tabela 2 ‐ Matriz de planejamento.
Variáveis de Entrada
Quantidade de Cal

Variável de Saída
Coeficiente Convecção
Térmica (W/m²C)+/‐
Incertezas
experimentais

(kg)

Abertura da
válvula (ciclos)

1

10

6

‐1

‐1

1033,5 ±71,41

2

15

6

+1

‐1

917,4 ±64,07

3

10

12

‐1

+1

3988,1 ±264,27

4

15

12

+1

+1

3773,3 ±249,22

5

12,5

9

0

0

2105 ±121,16

Ensaios

A Tabela 3 mostra os modelos propostos ajustados em variáveis codificadas indicando os
respectivos coeficientes de determinação ajustado (radj2).
Tabela 3 ‐ modelos propostos.
Modelos
Modelo_1
Modelo_2
Modelo_3
Modelo_3

radj2
0,9799
0,9610
0,9989
0,9989

y  2363 ,5  82 ,7 x1  1452 ,6 x 2
y  2363 ,5  82 , 7 x1  1452 , 6 x 2  24 , 7 x1 x 2
y  2105  82 , 7 x1  1452 , 6 x 2  323 ,1 x1 x1
y  2105  82 , 7 x1  1452 , 6 x 2  323 ,1 x 2 x 2

A Tabela 4 mostra a tabela ANOVA dos modelos propostos, em que finv é o inverso da
função da distribuição de Fischer calculada para o intervalo de confiança de α, com p‐1 graus de
liberdade para a regressão (MQR), e n – p graus de liberdade para o erro (MQE), em que p é o
número de parâmetros do modelo e n é o número de observações.
Tabela 4 – ANOVA.
Modelo_1 (p=3 e n=5) / Modelo_2 (p=4 e n=5) / Modelo_3 (p=4 e n=5) /
Modelo_4 (p=4 e n=5) /
SQ
REGRESSÃO
Modelo_1

nGL

MQ

MQR/MQE

finv

8467900

2

4233900

85937

2

42969

98,5351

19,0

TOTAL

8553800

4

REGRESSÃO

8470300

3

2823400

33,8127

23,5718

83502

1

83502

8553800

4

ERRO

Modelo_2 ERRO
TOTAL

REGRESSÃO

8551400

3

2850500

2435,4

1

2435,4

TOTAL

8553800

4

REGRESSÃO

8551400

3

2850500

2435,4

1

2435,4

8553800

4

Modelo_3 ERRO

Modelo_4 ERRO
TOTAL

1170,4

215,7073

1170,4

215,7073

Uma análise da Tabela 3 revela que os melhores modelos são o modelo_3 e modelo_4 ,
uma vez que estes modelos apresentam o maior coeficiente de determinação ajustado ‐ 0,9989
para ambos ‐ este resultado é corroborado pela análise do teste F, vide Tabela 4, uma vez que a
relação MQR/MQE é maior do que finv em todos os modelos, concordando com a estatística do
teste F, entretanto os modelo_3 e modelo_4 por apresentarem a maior relação MQR/MQE entre
todos os demais modelos indica que estes modelos apresentam menor erro residual, o que pode
se concluir que estes são os melhores entre os propostos.
É importante destacar que em relação ao valor de F no método de Fischer, é padrão
utilizar o intervalo de confiança de 95%, ou uma significância de 5%, sendo que, para este
intervalo de confiança padrão houve validação estatística para o Modelo_1, Modelo_3 e
Modelo_4. No caso do Modelo_ intervalo de confiança foi reduzido para 85% para que o mesmo
fosse validado.
As Figuras 5 e 6 mostram as superfície de resposta dos modelo_3 e modelo_4 em
variáveis naturais

Superfície de Resposta do MODELO3
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Figura 5 - Superfície de resposta do Modelo_3 em variáveis naturais

Superfície de Resposta do MODELO4
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Figura 6 - Superfície de resposta do Modelo_4 em variáveis naturais.
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É ilustrado na Figura 7 o gráfico de Pareto dos feitos das variáveis, em que mostra o
valor dos efeitos individuais e de interação de quanto cada variável influencia no coeficiente
convectivo. Observase que o efeito vazão, variável x2, é o mais significativo, indicando também
que um aumento da variável massa de cal, variável x1, diminuirá o coeficiente de transferência
de calor, indicando ainda que a interação entre as variáveis massa de cal e vazão não é
significativo no coeficiente convectivo.

Abertura da
válvula

2905,3

Massa de cal

165,45

Efeito da
Interação

49,35
0

1000

2000

3000

4000

Efeitos estimados (Valores absolutos)
Figura 7 ‐ Gráfico Pareto dos efeitos padronizados.
4 CONCLUSÕES
O planejamento fatorial 2² com ponto central foi aplicado na determinação de uma
correlação para o coeficiente de transferência de calor, variável dependente, em função das
variáveis de entrada: concentração de cal (mistura de água e cal) e da vazão para o escoamento
em regime turbulento em dutos cilíndricos. As correlações determinadas como sendo os modelos
com quatro parâmetros, sem interação e quadrático na variável massa de cal e modelo com
quatro parâmetros, sem interação e quadrático na variável vazão, apresentaram resultados
estatisticamente consistentes e similares. Análise de variância e o teste F mostraram que a
variável que mais influencia o coeficiente de transferência de calor é a vazão. Digite a equação aqui.
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RESUMO
Para uma empresa ou laboratório se manter na ativa
é necessário ter um controle do sistema da qualidade
muito bem estruturado. Sabe‐se que o setor da
qualidade gera um volume diário de documentos
muito grande e controlar esse volume é árduo e
difícil.

Mas com essa ferramenta esse controle vai ser mais
fácil e objetivo, feito em uma linguagem simples , VBA
(visual Basic for Application), existente no excel
possibilita o controle de normas e documentos e
ainda
permite
rastrear
tais
documentos.

PALAVRAS‐CHAVE: Programa computacional, gestão da qualidade, metrologia, controle da qualidade.

DEVELOPMENT OF A COMPUTER MODULE FOR MANAGING QUALITY SYSTEM FOR INDUSTRIAL
SECTOR AND LABORATORY
ABSTRACT
For a company or laboratory to remain on
active duty is necessary to have a control of well
structured quality system. It is known that the quality of
the sector generates a daily turnover of very large
documents and control this volume is arduous and
difficult.

But with this tool it will be easier to control and
aim, done in simple language, VBA (Visual Basic for
Application), existing in excel enables control of
standards and documents and allows tracking such
documents.

KEY‐WORDS: Computer program, quality management, metrology, quality control.

DESENVOLVIMENTO COMPUTACIONAL DE UM MÓDULO PARA O GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DA QUALIDADE PARA O SETOR INDUSTRIAL E LABORATÓRIAL
INTRODUÇÃO

O controle do sistema da qualidade é algo que exige mais agilidade e confidencialidade, pois é
constituído de ações que requerem um controle muito grande e preciso de documentos que são
gerados todos os dias em uma instituição. Por esse motivo, necessitam de ferramentas que
auxiliem esse controle de forma fácil e amigável para o usuário e possa contar ainda com
segurança e confidencialidade como se exigi a norma ,ISO/IEC 17025, sem a necessidade de estar
conectado à internet e possa dispor de uma hierarquia, como por exemplo, o usuário que faz
parte do núcleo da qualidade tem acesso diferente de um usuário que só usa tal documento.
Atualmente, as organizações que possuem um sistema de gestão da qualidade
implantado e implementado, necessitam "controlar todos os documentos que fazem parte do seu
Sistema da Qualidade, assegurando analise crítica e aprovação por pessoal competente e a sua
disponibilidade ao pessoal." (seção 4.3 ‐ controle de documentos ‐ ISO/IEC 17025). Tais
documentos podem ser divididos nas seguintes classes:
 Documentos da qualidade;
 Documentos técnicos
 Documentos administrativos.
Os documentos da qualidade são ditos aqueles que estão diretamente relacionados ao
controle da qualidade. "Elaborar manual da qualidade que inclua pelo menos: políticas e
objetivos da qualidade, procedimentos ou faça referência responsabilidade do GT e GQ e
estrutura da documentação do SQ." (seção 4.2 ‐ sistema da qualidade ‐ ISO/IEC 17025).
Como exemplo, tem‐se: procedimento de normalização, manual da qualidade,
procedimento de auditoria interna, procedimento de análise crítica do sistema, procedimento de
reclamação de clientes, etc. Os documentos técnicos são aqueles ligados ao exercício e controle
da atividade técnica, podendo‐se citar, como exemplo, os procedimentos operacionais, as

instruções de trabalho e as normas técnicas. Já os documentos administrativos são aqueles
ligados aos aspectos administrativos que têm implicação na qualidade do produto ou serviço.
Dentre estes documentos, pode‐se citar: procedimento para aquisição de materiais e insumos,
procedimentos para contratação de serviços, procedimento para avanço de nível do colaborador,
procedimento para cadastro de fornecedores, etc.
O controle de documentos realizado manualmente dentro de um sistema de gestão da
qualidade, pode se tornar algo bastante complexo, pois é feita com todos os setores trabalhando
de forma conjunta, como define a norma ISO 9001:2008 .
A razão do desenvolvimento é a lentidão de como o gerenciamento é feito, como já foi
mostrado este sistema tem de trabalhar integrado com todos os setores isso implica na
quantidade de documentos que tem de ser controlados.

MATERIAIS E MÉTODOS

O programa (módulo) foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação VBA
(Visual Basic for Application), que tem como característica funcionar em todo e qualquer
dispositivo que contenha o programa Microsoft Excel®, o que facilita o acesso por qualquer
usuário com permissão para uso.
Este módulo, composto de telas para cadastros e consultas de normas e documentos foi
estruturado de forma a facilitar o uso, que ao se clicar no botão de normas por exemplo abri‐se
uma janela onde pode‐se escolher entre cadastrar norma ou consultar o mesmo vale para
documentos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como o controle do sistema da qualidade é muito trabalhoso, e geralmente um
processo manual e lento, além dos softwares comerciais para gerenciamento de documentos
serem dispendiosos (www.qualiex.com.br/produtor, www.qualyteam.com.flag, www.iqa.pt ) que
cobram uma taxa mensal por tais serviços que vem separados em vários software. Por essa razão
foi elaborada um software objetivo, de fácil uso, amigável para o usuário, com capacidade de
auxiliar o sistema da qualidade e de baixo custo. A figura 1 mostra a tela principal onde pode‐se

escolher o cadastro ou consultas de normas, documentos ou distribuição essa ultima para o
controle de quem está com copias dos documentos auxiliando a rastreabilidade.

Figura 1-Tela principal do módulo da qualidade
O modelo do programa, módulo para o gerenciamento do sistema da qualidade, é
objetivo e fácil de usar e está passando por melhorias para ficar ainda mais fácil e objetivo para o
usuário. A figura 2 mostra a tela de cadastro de normas.

Figura 2-Tela de cadastro ou consulta de normas.
Terá ainda um aviso de alertar ao usuário para verificar se a norma ainda é validade ou se
sofreu alteração,uma vez que o módulo não trabalha conectado. Esse alerta será dado a cada
dois ou três meses.
O módulo de consulta lista todas as normas cadastradas, onde o usuário pode filtrar os
resultados pelo nome e a tela ainda mostra a quantidade de normas cadastradas permitindo
ainda que se possa imprimir a relação ,uma vez que,facilita muito quando se quer saber quantas
e quais normas estão cadastradas.

Dando‐se um duplo clique na norma abri‐se outra tela (figura 2) com os detalhes onde
possibilita a visualização,atualização ou a exclusão,esses últimos só com autorização via login.

Figura 3‐Tela de cadastro de normas

Figura 4‐Tela de consulta de normas
O mesmo vale para o cadastro e consulta dos documentos.

Figura 5‐tela de documentos

Figura 6‐Tela de cadastro de documentos

Figura 7‐Tela de consulta

Figura 8‐Tela de consulta com detalhes
O comando de distribuição foi adicionado com a intenção de controlar a saída de
documentos,um controle maior para saber quem está com cópia de documentos ou normas.
Esse comando foi idealizado por uma das empresas que forneceu informações na revisão
bibliográfica.

Figura 9‐Tela de cadastro de distribuição

Figura 10‐Tela de consulta de distribuição

É feito um cadastro com o nome do documento ou norma, o nome do responsável, data
de entrega e se precisar pode‐se adicionar observações. E com isso é possível ter um controle
maior dos documentos ou normas.
CONCLUSÃO

O módulo ,gerenciamento do sistema da qualidade, mostrou‐se uma ferramenta de

auxilio prática, barata,segura, de fácil uso, objetiva permitindo ainda seu uso desconectado da
internet (“off line”). Com isso não é preciso manter uma mensalidade fixa reduzindo custos,
permitindo ainda a busca e impressão dos documentos de forma fácil e rápida acelerando o
trabalho do setor da qualidade.
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RESUMO
Neste trabalho, apresenta-se um estudo que será
realizado visando analisar a influência da adição do
resíduo vítreo, proveniente da etapa de desbaste e
polimento de uma empresa de tratamentos térmicos de
vidro, no processamento do concreto de cimento
Portland. Os agregados graúdos e miúdos utilizados
serão a brita 0 e a areia, respectivamente. Será utilizado
o planejamento fatorial 22 e a análise de variância
(ANOVA) para análise estatística. Inicialmente, os
resíduos vítreos deverão passar pelo processo de
moagem até que se atinja um tamanho de partícula na

ordem de micrometros. Posteriormente, os resíduos
vítreos serão caracterizados quanto a sua distribuição
granulométrica e módulo de finura. Para a produção do
concreto, serão utilizadas porcentagens de resíduo
vítreo de 5% e 10%, em substituição à areia. Ademais,
serão utilizadas duas relações água-cimento (a/c) – 0,50
e 0,55. A partir dos resultados, poder-se-á observar a
influência da adição de resíduo vítreo no processamento
do concreto de cimento Portland.

PALAVRAS-CHAVE: Concreto de cimento Portland; resíduo vítreo; processamento; relação água-cimento;
planejamento fatorial.

PROPOSAL FOR A STUDY OF THE INFLUENCE OF THE WASTE GLASS ADDITION IN THE
PROCESSING OF PORTLAND CEMENT CONCRETE
ABSTRACT
This paper presents a study that will be conducted in
order to analyse the influence of the waste glass
addition descendant from the thinning and polishing
stage of a glass thermal treatment company in the
processing of the Portland cement concrete. The coarse
and fine aggregates used were crushed stone and sand,
respectively. The analysis of variance (ANOVA) and the
22 factorial design will be used for statistical analysis.
Initially, the waste glass should go through the grinding
process until a particle size on the order of microns.
Later, the waste glass will be characterized as its particle

size distribution and fineness modules. For the
production of concrete, will be used percentages of
waste glass of 5% and 10%, instead of sand. In addition,
the water – cement ratios (w/c) used will be 0.50 and
0.55. From the results, it will be observed the influence
of the waste glass addition on processing of Portland
cement concrete.

KEY-WORDS: Portland cement concrete; waste glass; processing; water – cement ratio; factorial design.

PROPOSTA DE ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DO RESÍDUO VÍTREO NO PROCESSAMENTO
DO CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND
1 INTRODUÇÃO
A utilização de resíduos vítreos no concreto de cimento Portland para construção civil
vem se expandindo cada vez mais nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, uma vez que é
uma alternativa bastante viável economicamente e reduz os impactos ambientais gerados na
extração da matéria-prima do concreto. Ademais, o vidro é um material que apresenta elevada
taxa de reaproveitamento e reciclagem, entretanto, no Brasil, é um dos materiais que mais se
acumula em aterros sanitários e por não ser facilmente compactado, ocupa bastante volume.
Todos os dias são produzidos milhões de toneladas de resíduos de vidro no Brasil.
A maior parte dos pesquisadores tem estudado a utilização do vidro em substituição ao
cimento e, mais recentemente, como agregado miúdo e graúdo para o concreto. Segundo Shayan
& Xu (2004), o vidro é utilizado no concreto de três formas básicas: como agregado graúdo,
agregado miúdo e na forma de pó. Quando utilizado como agregado miúdo e graúdo, pode
causar a reação álcali-sílica (RAS), entretanto, quando utilizado na forma de pó, pode evitar que
ocorra a RAS, funcionando como um material pozolânico. Este efeito é similar aos dos materiais
cimentantes utilizados no concreto.
De acordo com Ossis (2003), tradicionalmente, o vidro é tido como um sólido amorfo
obtido por um superesfriamento de um líquido até se solidificar. Entretanto, segundo Gupta
(1996), do ponto de vista termodinâmico, o vidro e o sólido amorfo são sólidos não cristalinos,
em que o primeiro apresenta o fenômeno de transição vítrea e o segundo não.
Este trabalho tem como principal objetivo propor uma metodologia de estudo da
influência da adição dos resíduos vítreos, provenientes do processo de polimento e desbaste de
chapas de vidro plano, no processamento do concreto de cimento Portland. Este trabalho será
desenvolvido dando continuidade aos trabalhos do grupo de pesquisa do IFMA que estudam
materiais alternativos aplicados na construção civil – Miranda Jr. (2012), Miranda Jr. et al.
(2012a), Miranda Jr. et al. (2012b) e Miranda Jr. et al. (2013).
2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Materiais
Será utilizado o cimento Portland pozolânico CP IV-32RS, marca Nassau, uma vez que este
cimento confere menor permeabilidade para o concreto e principalmente por reduzir a
reatividade da reação álcali-sílica.

Os agregados miúdos e graúdos utilizados serão a areia lavada de rio e a brita 0, ambos
obtidos pelas empresas Itapera Mineração Ltda e Brita Prado, respectivamente, localizadas na
cidade de São Luís - MA.
Os resíduos vítreos que serão utilizados nesta pesquisa foram doados pela indústria de
vidros temperados Marvite, sendo provenientes do processo de polimento e desbaste de chapas
de vidro plano antes de passarem pelo processo de têmpera. Estes resíduos encontram-se
aglomerados e endurecidos, devido à utilização de água no processo de polimento e desbaste
das chapas de vidro.
A água utilizada na produção dos corpos de prova será proveniente da rede de
abastecimento local – Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA).
2.2 Métodos
Toda a caracterização dos resíduos vítreos e do concreto será realizada no Laboratório do
GDCM (Grupo de Desenvolvimento e Caracterização de Materiais) do DMM (Departamento de
Mecânica e Materiais) do IFMA Campus São Luís - Monte Castelo. Antes dos ensaios de
caracterização do resíduo vítreo, será realizada a secagem deste em uma estufa a 110  2 °C
durante 24 h.
A moagem dos resíduos vítreos será realizada em um moinho de bolas durante 6 h. A
determinação da distribuição granulométrica dos resíduos será baseada nas exigências da norma
NM 248 (2003), em que será considerada a média de duas amostras. Será utilizado um
granulômetro mecânico, e a seguinte sequência de peneiras: 9,5 mm, 6,3 mm, 4,75 mm, 2,36
mm, 1,18 mm, 600 µm, 300 µm e 150 µm.
Para a distribuição granulométrica do cimento será utilizado um analisador de tamanho
de partículas – Mastersizer 2000 e acessório Hydro 2000MU – equipamento fabricado pela
Malvern Instruments. O agente dispersante utilizado será o álcool isopropílico.
A análise química do resíduo vítreo será realizada em um equipamento de fluorescência
de raios X por dispersão de energia (EDXRF), modelo EDX-720 e marca Shimadzu, nas seguintes
condições de operação: tubo de raios X de Ródio, tensão de 15 kV, corrente de 205 µA, colimador
de 10 mm e tempo de medida de 100 s por amostra. Esta análise será realizada no Laboratório de
Caracterização Estrutural (LCE) do DEMa (Departamento de Engenharia de Materiais) da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
O índice de material pulverulento será determinado conforme as exigências da norma NM
46 (2003) para os agregados miúdos, agregados graúdos e resíduos vítreos. Este ensaio será

realizado em duas amostras, onde será utilizada a lavagem com água na peneira de 75 µm
(procedimento “A” da norma NM 46, 2003).
Para o cálculo do índice de material pulverulento, utilizar-se-á a Equação 1, conforme a
norma NM 46 (2003).

Em que:
Imp é a porcentagem de material mais fino que a peneira de 75 µm por lavagem (%);
ms é a massa da amostra seca (kg);
mf é a massa final da amostra (kg).
Para a determinação do índice de forma do agregado graúdo será utilizada a norma NBR
7809 (1983). As frações não desprezadas (frações retidas acima da peneira 9,5 mm e aquelas
cujas porcentagens, em massa, retidas individuais sejam superiores a 5%), serão quarteadas até a
obtenção do número de grãos dado pela seguinte equação:

Onde:
Ni é o número de grãos para medição da fração “i”;
Fi é a porcentagem em massa retida individual correspondente a fração “i”.
A massa específica aparente do agregado miúdo será determinada de acordo com a
norma NM 52 (2002), a partir da Equação 3:

Onde:
apm é a massa específica aparente do agregado miúdo (kg/m3).

Vf é o volume do frasco (m3);
Va é o volume de água adicionado (m3).
A massa específica do agregado miúdo será determinada a partir da norma NBR 9776
(1987) por meio do frasco de Chapman. O resultado obtido será a partir da média de duas
amostras. Será utilizada a Equação 4 para o cálculo da massa específica do agregado miúdo:

Onde:
m é a massa específica do agregado miúdo (kg/m3);
L é a leitura do frasco (volume ocupado pelo conjunto água-agregado miúdo).
Diversas análises preliminares serão realizadas para a formulação do traço do concreto,
com a finalidade de atender aos requisitos mínimos de consistência para aplicação na construção
civil. As porcentagens de resíduos vítreos utilizadas na produção do concreto em substituição à
areia serão de 5% e 10%. Ademais, serão adotadas duas relações a/c – 0,5 e 0,55. Ressalta-se que
não será utilizado nenhum tipo de aditivo durante a homogeneização da mistura do concreto
fresco.
Inicialmente, deverão ser determinados o teor de argamassa ideal (%) e uma relação
agregados secos/cimento. O teor de argamassa ideal e a relação agregados secos/cimento serão
selecionados com base em revisão de literatura e tentativas experimentais. O teor de argamassa
ideal pode ser definido pela expressão:

Onde:
 é o teor de argamassa ideal (%);
m é a razão agregados secos/cimento, em massa;
a é a razão agregado miúdo seco/cimento , em massa.
A razão agregados secos/cimento é definida por:

Onde:
p é a razão agregado graúdo seco/cimento, em massa.
A mistura e homogeneização do concreto serão feitas em um misturador no Laboratório
do GDCM do DMM do IFMA. O slump test ou abatimento do tronco de cone será utilizado para o
cálculo da consistência do concreto – caracterização física do concreto no estado fresco –
segundo a norma NBR NM 67 (1996), uma vez que é o processo mais utilizado no Brasil, devido a
sua facilidade e simplicidade. O equipamento para medição consta de um tronco de cone
metálico, chamado de cone de Abrams.

2.2.1 Planejamento Fatorial 22
Para análise estatística da influência da adição de resíduo vítreo e da relação a/c no
processamento do concreto de cimento Portland, será utilizado o planejamento fatorial 22. A
partir da tabela abaixo, pode-se observar os sinais dos efeitos no planejamento 22.

COMBINAÇÕES DE
TRATAMENTOS
(1)
a
b
ab

Tabela 1 – Resumo do planejamento fatorial 22.
EFEITO FATORIAL
I
% de Resíduo Vítreo (A)
Relação a/c (B)
+
- (5%)
- (0,50%)
+
+ (10%)
- (0,50%)
+
- (5%)
+ (0,55%)
+
+ (10%)
+ (0,55%)

AB
+
+

Também será realizada a análise de variância, a um nível de significância de 5%, para
verificar a influência dos dois fatores apresentados na tabela acima no processamento do
concreto de cimento Portland.
3 RESULTADOS ESPERADOS
Através desse trabalho, pretende-se obter um tipo de concreto com propriedades físicas
compatíveis à de um concreto convencional, através da incorporação de resíduos de vidro,
visando a sua utilização na construção civil.
Os resultados obtidos serão muito importantes para a diminuição da degradação da
natureza, tendo em vista que a britagem de pedras utilizadas na fabricação de agregados naturais
contribuem significativamente para essa degradação.

Também, espera-se, com o desenvolvimento de outros trabalhos, diminuir
significativamente o impacto ambiental deixado pelos resíduos de vidros que são jogados
diariamente na natureza, causando uma séria preocupação ambiental. Os impactos decorrentes
podem ser evidenciados pela poluição dos recursos hídricos, da atmosfera, do solo, além da
geração de problemas ambientais e socioeconômicos.
3.1 Cronograma de Execução

1) Revisão bibliográfica de textos e artigos pertinentes à área de concreto de cimento
Portland contendo resíduos vítreos como material pozolânico.
2) Seleção das matérias-primas e acondicionamento adequado destas.
3) Moagem dos resíduos vítreos em 6 h.
4) Determinação da distribuição granulométrica, do módulo de finura dos resíduos
vítreos, do índice de material pulverulento para os agregados e para o resíduo, do índice de
forma do agregado graúdo e da massa específica do agregado miúdo.
5) Análise da influência da porcentagem de resíduos vítreo e da relação a/c na
determinação do traço do concreto.
6) Processamento do concreto de cimento Portland com diferentes porcentagens de
resíduos vítreos – 5% e 10% – e com diferentes relações a/c – 0,50 e 0,55.
7) Caracterização física do concreto de cimento Portland no estado fresco através do
slump test.
8) Análise dos resultados obtidos através da ANOVA e do planejamento fatorial 2 2
realizado.

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabela 2 - Cronograma de execução do trabalho.
MESES
1
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9

X
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RESUMO
Nanocompósitos poliméricos com argilas
naturais como reforço tem as propriedades mecânicas,
antichamas, barreira a gases melhoradas em relação ao
polímero sem reforço. Dentre as técnicas de produção
de nanocompósitos como fusão, sol‐gel, polímeros em
solução destaca‐se a polimerização in situ em emulsão.
A produção de nanocompósitos in situ em emulsão
apresenta algumas vantagens como melhor distribuição
do reforço, amigável ambientalmente, a polimerização
ocorre juntamente com o reforço o que aumenta a
interação reforço‐polímero. Este trabalho tem como

objetivo a produção e caracterização de nanocompósito
polimérico produzido in situ em emulsão utilizando
caulinita como reforço nas quantidades de 0 e 3% (em
relação ao monômero). O nanocompósito produzido foi
caracterizado por difração de raios X (DRX) e análise
termo‐dinâmicomecânica (ATDM). Os resultados
mostraram que houve pouca influencia do polímero com
reforço em relação ao sem reforço em relação ao
módulo de armazenamento e temperatura de transição
vítrea.

PALAVRAS‐CHAVE: Nanocompósitos, polímeros, caulinita.

CHARACTERIZATION OF POLYMERIC NANOCOMPOSITES PRODUCED BY MEANS OF IN SITU
POLYMERIZATION
ABSTRACT
Polymer nanocomposites have enhanced
natural clays such as mechanical properties, flame
retardants, barrier improvement compared to
unreinforced polymer gases. Among manufacturing
techniques such as nanocomposite fusion sol‐gel
solution polymers highlights the in situ emulsion
polymerization. The production of nanocomposites in
situ emulsion has some advantages such as better
distribution of the reinforcement, environmentally
friendly, polymerization occurs along with the
reinforcement which increases the reinforcing polymer
KEY‐WORDS: Nanocomposite, polymers, kaolinite.

interaction. This work aims at the production and
characterization of polymer nanocomposite produced
emulsion using kaolinite as reinforcement in the
amounts of 0 and 3 % (relative to monomer). The
nanocomposite produced were characterized by X‐ray
Diffraction (XRD), Thermal Analysis Dinamicomechanical
(TADM). The results showed that there was little effect
on the polymer enhanced compared to neat in relation
to the storage modulus and glass transition
temperature.

CARACTERIZAÇÃO POR ANÁLISE TERMO‐DINAMICOMECÂNICA (ATDM) DE NANOCOMPÓSITOS
POLIMÉRICOS
INTRODUÇÃO
Materiais nanocompósitos poliméricos reforçados por argilas lamelares quimicamente
modificadas vêm despertando tanto o interesse científico como o industrial. Segundo Villanueva
et al. (2009) as propriedades obtidas são melhores em relação a outros materiais como:
polímeros virgens, micro‐compósitos e compósitos poliméricos tradicionais. Para Sun et al. (2010)
Algumas propriedades melhoradas desses nanocompósitos são barreira a gás, anti‐chamas,
rigidez, ópticas e térmicas. Segundo Pomogalio (2006) As propriedades melhoradas, esses
materiais despertaram o interesse da indústria automotiva, aeroespacial, de alimentos, de
cosméticos e outras. Segundo Udin (2008) os principais grupos de argilas naturais lamelares
utilizadas como nano‐reforços em polímeros são os da caulinita, ilita ou micas hidratadas e
esmectitas ou motmorilonita, haloisita e vermiculita, paligosquita. Para Gardolinski et al. (2000)
dentre as argilas naturais lamelares utilizadas em nanocompósitos, a caulinita ganha um
destaque por ser uma das mais abundantes na terra e ter uma alta cristalinidade. Segundo Santos
(1989) no Brasil depósitos de caulim são encontrados nos Estados do Amazonas, Pará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul. Depósitos de caulim aparecem em todo o
mundo como China, Itália, Japão, Austrália, México, USA.
Na produção de nanocompósito polimérico utilizando argila como nanoreforço, a
compatibilidade polímero‐argila é imprescindível para a o êxito em suas propriedades. Para
gardolinski (2005) a intercalação de componentes orgânicos em argilas inorgânicas lamelares
necessita de uma estratégia para a compatibilização de um material orgânico com um inorgânico.
Assim, na síntese de nanocompósitos poliméricos utilizando a caulinita como nanoreforço, é
preciso que se faça um tratamento de pré‐intercalação na caulinita. Este pré‐tratamento faz com
que a caulinita (inorgânica) tenha compatibilidade com o polímero orgânico.
Para Alexandre e Dubois (2000) e Turhan et al. (2010) existem de vários métodos de
produção de nanocompósitos têm sido abordados na literatura como, por exemplo, a técnica
mistura em polímero no fundido, em solução, processo Sol‐Gel e polimerização in situ.
Este trabalho teve como objetivo caracterizar por difração de raios‐X (DRX) e Análise
Termo‐Dinâmicomecânica (ATDM) de um material nanocompósito polimérico produzido in situ
em emulsão. O material nanocompósito polimérico foi produzido utilizando a caulinita
amazônica (na quantidade de 3%, em relação ao monômero).
MATERIAIS E MÉTODOS

Reagentes: Para a polimerização em emulsão foi utilizado monômero estireno (99%,
Sigma Aldrich, Alemanha) lavado três vezes com hidróxido de sódio (P.A., FMAIA, Brasil), iniciador
persulfato de potássio (KPS) (99%, Sigma Aldrich, Alemanha), surfactante sódio laurilsulfato (SLS)

(P.A., FMAIA, Brasil), inibidor hidroquinona (99%, marca Hidroquinon ReagentPlus®, Sigma
Aldrich, Alemanha). Utilizou‐se água destilada e deionizada em todo o experimento. O
argilomineral utilizado foi a caulinita (Kao) modificada com dimetilsulfóxido (DMSO) (P.A., Synth,
Brasil).

Síntese do poliestireno e nanocompósitos: As reações foram realizadas em um reator em
batelada de aço inoxidável, capacidade de 1,0L com camisa aquecedora equipado com tubo
purgador e ciclone magnético. Primeiramente, pesou‐se a quantidade de água. Utilizando 100mL,
da água pesada, fez‐se uma solução aquosa com SLS. Com 40 mL da mesma água fez‐se uma
solução de KPS e fez‐se borbulhar nitrogênio por 20 minutos até o início da reação. Pesou‐se o
monômero e adicionou‐se a argila, nas quantidades separadas por corrida em 0 (branco) e 3%
(em massa, em relação à massa do monômero). A solução de monômero foi agitada por 2 horas
e adicionada a um banho ultrassônico por 24 minutos. Em seguida foi adicionada ao reator a
quantidade de água restante, a solução com surfactante, a solução de monômero e argila.
Deixou‐se sob agitação de 60rpm e fluxo suficiente de gás inerte (nitrogênio) até que atingisse
uma temperatura estável de 60°C. Em seguida foi adicionado o iniciador e deu‐se início a reação
(tempo zero). O tempo da reação foi de 90 minutos e utilizou‐se uma pressão de 1atm. O
poliestireno (PS) e o nanocompósito PS‐3%kao‐DMSO foram secos em estufa à vácuo por 4 horas
a 100°C.

Caracterizações: Neste trabalho utilizou‐se um difratômetro de raios X ‐ DRX (Shimadzu,
XRD 7000, Japão). Utilizou‐se uma radiação CuKα de 1,54060Å, os dados foram coletados numa
faixa angular (2θ) entre 1,4‐70o. Para a realização da análise térmica‐dinâmicomecânica (TDMA),
primeiramente, confeccionou‐se corpos de prova a partir de uma mini‐injetora (Haake, MiniJet II,
Thermo Fisher Scientific, Alemanha). Os parâmetros de injeção mostrados pela Tabela 1.
Tabela 1 ‐ Condições utilizadas para a confecção dos corpos de prova.
Parâmetros de injeção
Pressão de injeção

500 bar

Tempo de injeção

30 s

Temperatura do cilindro

200 °C

Temperatura do molde

40 °C

Pressão de recalque

250 bar

Tempo de recalque

15 s

Os corpos de provas produzidos apresentaram formas retangulares com dimensões,
aproximadamente, de 64 x 2,3 x 3,2mm de acordo com a norma ASTM 5023‐07 para ensaio DMA
para ensaio com flexão em três pontos. Para análise de DMA utilizou‐se um equipamento
(Dynamic Mechanical Thermal Analysis, Netzsch DMTA 242, UK). As condições utilizadas durante
os ensaios foram: variação de temperatura de 30 a 160°C, deformação de 60µ, taxa de
aquecimento de 2°C/min, freqüência de 1,0 Hz, o modo de solicitação mecânica durante a análise
foi em três pontos. A Figura 1 mostra o equipamento TDMA utilizado neste trabalho. Pela Figura
1 observa‐se os três pontos de apoio utilizados durante o teste.

Figura 1 ‐ Equipamento TDMA utilizado no trabalho com três pontos de solicitação.
RESULDADOS E DISCUSSÕES
A Figura 2 (a) mostra o DRX da caulinita em que é observado o espaçamento basal (d001 =
0,72nm, 2θ = 12,33°), conforme Rehim et al. (2010). As Figura 2(b) e Figura 2(c) mostram o DRX
do PS e nanocompósito PS‐3%Kao‐DMSO, respectivamente.

Figura 2 ‐ DRX da (a) Caulinita, (b) Poliestireno, (c) Nanocompósito.

Observa‐se pela Figura (2c) a ausência de qualquer reflexão, que segundo Essawy et al.
(2009) é devidoo à presença de qualquer ordenação remanescente da caulinita, que pode estar
intercalada e/ou exfoliada na matriz polimérica.
Pelas Figuras (3a) e (3b) observa‐se as curvas obtidas da análise térmica‐dinamicomecânica
para o poliestireno sem (0%) e com (3%) de argila. Pela Figura (3a) observa‐se a variação do
módulo de armazenamento (E’) com a temperatura. A Figura (3b) mostra a variação do
armotecimento (tan (δ)) com a temperatura.

(a)
(b)
Figura 3 ‐ Comportamento do (a) Armazenamento e (b) Amortecimento do poliestireno sem
reforço 0% e com 3% de argila.
A Tabela 2 ilustra os valores dos módulos e temperaturas de transição vítrea (Tg) obtidos
das curvas mostradas das Figuras (3a) e (3b). Pela Tabela 2 observa‐se que os módulos para o
poliesireno (PS) sem reforço (0%) obteve um módulo um pouco maior que os dos
nanocompósitos 3% de argila, durante o aquecimento. Também são observadas as temperaturas
de transições vítreas para o PS com e sem argila.
Tabela 2 ‐ Módulo de armazenamento (E’) obtido em diferentes temperaturas durante o
ensaio e as temperaturas de transições vítreas obtidas dos gráficos de amortecimento tan (δ).
Amostra

E’ (GPa)

Tg (°C)

30°C

40°C

50°C

60°C

70°C

90°C

0%

1,60

1,55

1,45

1,31

1,24

1,00

104

3%

1,51

1,46

1,39

1,30

1,19

0,74

104

A Tabela 2 apresenta os dados obtidos dos gráficos apresentados das Figuras (3a) e (3b).
Pela Tabela 2 observa‐se que as quantidades de argila de 3% influenciaram com uma leve

redução no módulo de armazenamento nas temperaturas indicadas. A pressão de injeção 500bar
e a temperatura do cilindro de 200°C podem ter influenciado de forma a aproximar as lamelas da
argila intercalada e/ou esfoliada na matriz polimérica. Segundo Park et al. (2004) pode ter
ocorrido uma redução da interação da argila com o poliestireno e, consequentemente, reduzido
o E’. Observa‐se também pela Tabela (2) que a Tg não foi influenciada com a adição da
quantidade de 3% de argila. Caso tenha ocorrido uma falta de interação da argila com a matriz
polimérica, a mesma não foi influenciada pela argila. A quantidade de 3% poder ter sido pouca e
assim não ter influenciado a Tg do nanocompósito.
As Figuras (4a) e (4b) mostra as imagens dos corpos de prova de PS e PS‐3%Kao‐DMSO
antes e após serem submetidos ao ensaio de TDMA, respectivamente.

(a)
(b)
Figura 4 ‐ Corpos de prova utilizados no ensaio TDMA (a) Antes e (b) Depois.
A Figura (4b) mostra os corpos de prova apresentando deformações. Essas deformações,
provavelmente, foram devido ao aumento de temperatura juntamente com os esforços em três
pontos. O aumento da temperatura provocou os movimentos dos segmentos moleculares de
toda a amostra e principalmente nos locais aonde ocorreram os três apoios resultando em três
deformações localizadas.
CONCLUSÃO
Foi possível produzir um nanocompósitos polimérico por meio da polimerização in situ em
emulsão utilizando 3% de caulinita. A análise de DRX do nanocompósito polimérico mostrou a
ausência de picos referente a presença da caulinita. A semelhança entre os DRX’s do poliestireno
e do nanocompósito confirmou a produção de um nanocompósito polimérico. A análise de TDMA
mostrou que houve uma redução do E’. A pressão de injeção e temperatura do cilindro pode ter
influenciado a redução do E’. Essas duas variáveis podem ter aproximado as lamelas da argila e
reduzido a interação polímero argila. A adição de 3% de argila não influenciou a Tg do

nanocompósito. Esta redução pode ter sido devido a uma possível má interação entre o
poliestireno e a argila.
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RESUMO
Este trabalho apresenta o projeto de um mecanismo
eletromecânico para robôs móveis usados em
competição de futebol de robôs na categoria IEEE very
small size soccer. O dispositivo proposto foi
desenvolvido para impulsionar a bola durante a partida,
usando para isso um motor elétrico que gira um came
que impulsiona a bola. Esse dispositivo de chute é
vantajoso porque o robô não precisa empurrar a bola
até o destino desejado, permitindo novas estratégias de
jogo. Atualmente no Brasil, nenhum robô, dessa
categoria, dispõe de tal mecanismo. Para controlar esse
dispositivo foi desenvolvido um circuito eletrônico que

recebe o comando do microcontrolador do robô e
aciona o motor, esse circuito juntamente com o sistema
de chute da bola fica dentro do robô com dimensões
aproximadas de um cubo de 7,5 cm de aresta. Testes
iniciais foram feitos para especificar a tensão elétrica
necessária para mover a bola com uma dada velocidade.
Este trabalho também faz um comparativo dos robôs
que utilizam o sistema de chute para fazer o gol
comparado com outros robôs semelhantes que não
dispõem desse mecanismo mostrando o tempo que
cada um leva para fazer um gol em diferentes situações.

PALAVRAS‐CHAVE: Robôs móveis autônomos, Futebol de robôs, Mecanismos de chute.

ELECTROMECHANICAL KICK SYSTEM FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS
ABSTRACT
This paper presents the design of an electromechanical
mechanism for mobile robots used in robot soccer
competition in the category IEEE very small size soccer.
The proposed device is designed to propel the ball
during the match, using it for an electric motor that
rotates a cam that drives the ball. This kicking device is
advantageous because the robot does not need to push
the ball to the desired destination, allowing new game
strategies. Currently in Brazil, any robot, this category
has such a mechanism. To control this device has built

an electronic circuit that receives the command from
the robot and microcontroller drives the motor, this
circuit along with the system kicking the ball is inside the
robot with approximate dimensions of a cube of 7.5 cm
edge. Initial tests were performed to specify the voltage
required to move the ball with a given speed. This paper
also makes a comparison of the robots using the system
to kick the goal compared with other similar robots that
do not have this mechanism showing the time each
takes to make a goal in different situations.

KEY‐WORDS: Autonomous mobile robots, soccer robots, mechanisms kick.

SISTEMA DE CHUTE ELETROMECÂNICO PARA ROBÔS MÓVEIS AUTÔNOMOS
INTRODUÇÃO
Competições de robôs móveis são eventos científicos e acadêmicos, largamente
difundidas ao redor do mundo. Elas se compõem de várias categorias e diferentes formas de
atividade realizadas com robôs. Uma competição muito conhecida em robótica é a disputa de
uma partida de futebol com robôs móveis autônomos. Em particular, esse trabalho tratará dos
robôs que competem na categoria IEEE Very Small Size.
De acordo com as regras da competição (Competição Brasileira de Robótica – CBR), cada
equipe compete com três robôs em um pequeno campo de madeira (com textura similar ao de
um tablado de tênis de mesa), reproduzindo um campo de futebol. Este campo tem dimensões
iguais a 150 cm X 130 cm. O jogo tem duração de 10 minutos, divididos em dois tempos de 5
minutos, e um intervalo de 10 minutos entre eles. A bola usada é uma bola de golfe laranja com
4,27cm de diâmetro e massa igual a 46 g. Segundo a norma da competição, cada robô deve ter
suas dimensões limitadas em um cubo com 7,5cm de aresta. Além disso, os robôs devem possuir
marcas coloridas, fixadas em sua na parte superior, que servem para identificação de cada robô
pelo sistema de visão da equipe.
O time é composto por três robôs móveis autônomos, um sistema de visão localizado
sobre o campo, um computador que faz todo o processamento da informação visando a
execução da partida de futebol e um sistema de comunicação sem fio entre o computador e os
robôs.
O sistema de visão usa uma câmera de vídeo para identificar todos os elementos
presentes em campo (linhas delimitadoras que servem de referência para cobranças de
penalidades no jogo, os robôs, da própria equipe e da equipe adversária e a bola). A câmera
envia em tempo real as imagens do jogo para um computador que por sua vez processa essas
imagens e gera uma estratégia de movimentação para os robôs (Cavalcanti et al, 2013). O
computador, com base nas imagens obtidas pela câmera, estima a posição de cada robô e da
bola. Tendo então estas posições, o software de controle calcula as tensões elétricas que devem
ser aplicadas nos motores para que os robôs executem a tarefa pretendida, seja ela defensiva ou
ofensiva (Medeiros et al, 2011). As informações são enviadas por um transmissor ligado ao
computador e executadas por um microcontrolador dentro de cada robô conforme apresentou
(Cerqueira et al, 2006). A Figura 1 apresenta os componentes principais de cada equipe.

Figura 1 – Elementos básicos que constituem uma equipe.
Para desenvolver uma estratégia de jogo é preciso dividir as funções de cada robô em
goleiro, defensor e atacante. O goleiro fica próximo ao gol, o atacante tenta guiar ou impulsionar
a bola para o gol, e o defensor passa a maior parte do tempo tentando evitar que a bola
conduzida pelo atacante adversário avance para sua área defensiva.
Atualmente no Brasil nenhum robô dessa categoria consegue impulsionar a bola em
direção ao gol através de um mecanismo dedicado para esta finalidade. A presença de um
dispositivo capaz de lançar a bola permite fazer gols mais rapidamente e de posições diferentes
do campo, além de evitar que o robô tenha sempre que conduzir a bola até o gol, possibilitando
novas estratégias de jogo.
Cada robô é dotado de três motores elétricos de corrente contínua, sendo dois motores
responsáveis por produzir o movimento de translação e rotação no robô e um motor para
acionar o mecanismo de chute. Além disso, os robôs também possuem baterias recarregáveis e
uma eletrônica embarcada. Esta eletrônica embarcada no robô é composta basicamente por
reguladores de tensão, um microcontrolador, um receptor RF, um multiplicador de tensão e duas
pontes H completas. Toda a eletrônica embarcada é alimentada por baterias de PoLi (Oliveira,
2012). O diagrama resumido da eletrônica embarcado pode ser visto na Figura 2.

Figura 2 – Arquitetura de hardware do robô, eletrônica embarcada e sistema de
acionamento.
O receptor recebe o comando do computador e envia a informação para o
microcontrolador. Este, por sua vez, gera um sinal PWM para a ponte H que aciona os motores
fazendo com que ele vá para a posição desejada com certa orientação (Braga, 2005). Quando o
computador identifica que algum robô tem que executar um chute, um sinal de radiofrequência
é enviado para o receptor do robô, o qual está conectado ao microcontrolador embarcado no
robô. Este, por sua vez, aciona o motor do chutador impulsionando dessa forma a bola. As duas
pontes‐H são alimentadas diretamente pelas baterias. Como a tensão de alimentação do
microcontrolador e do receptor são menores que a tensão elétrica fornecida pelas baterias, se
faz necessário usar um regulador de tensão. No entanto, o motor do chutador que precisa de
uma tensão maior do que as baterias, juntas, podem fornecer. Para isso, usa‐se um multiplicador
de tensão.
Toda a eletrônica embarcada juntamente com os motores de acionamento diferencial, as
baterias e o motor do chutador ficam alojados dentro do robô. A carcaça do robô é feita de
plástico modelada por prototipagem rápida como pode ser vista na Figura 3.

Figura 3 – Robô com eletrônica embarcada.

A eletrônica embarcada fica protegida por uma capa que serve também para identificar o
robô, através de marcas coloridas localizadas no topo.
O chutador tem que ter força suficiente para impulsionar uma bola de golfe, que pesa 46
gramas, com velocidade considerável, a uma distância de pelo menos 0,75m. A regra do futebol
de robôs não permite intervenção humana durante a partida. Portanto, esse mecanismo deve ser
automático e funcionar em conjunto com o sistema de visão e de estratégia para que o robô
possa acioná‐lo no momento correto.
MATERIAIS E MÉTODOS
A partir de agora será descrito como foi desenvolvido o mecanismo de chute e suas
principais características. O mecanismo de chute é composto basicamente por um motor elétrico
com uma caixa de redução e came fixado ao eixo da caixa de redução acionado por uma ponte H.
A Figura 4 mostra o desenho CAD do mecanismo de chute.

Figura 4 – Desenho CAD do mecanismo de chute.
O motor do chutador utiliza uma caixa de redução de 30:1 e é semelhante ao motor que
move o robô.
Ao ser aplicada uma tensão elétrica no motor ele gira fazendo com que o came que está
acoplado ao seu eixo gire também. Ao girar, o came se projeta para fora do robô colidindo com a
bola e transferindo energia cinética para ela. Na sequência, o microcontrolador envia um sinal
elétrico contrário para a ponte H que faz com que o came recue novamente, ficando assim
pronto para outro chute. A Figura 5 mostra a posição do mecanismo de chute dentro do robô.

Figura 5 – Desenho CAD do mecanismo de chute instalado no robô.
Para que o sistema de chute funcione corretamente, foi desenvolvido um algoritmo que
monitora a imagem captada em tempo real pelo sistema de visão, analisando a posição da bola e
dos robôs que estão dentro do campo para identificar situações que podem resultar em gol e
enviar o comando de acionamento do chutador ao robô que está de posse da bola.
Toda a estratégia terá que se adaptar à nova função para permitir que o robô conduza ou
chute a bola, dependendo da situação. Um pênalti, por exemplo, é uma situação em que pode
ser mais adequado simplesmente chutar a bola. Ou, quando os robôs estiverem no campo de
defesa tentando evitar que os adversários façam um gol, pode ser conveniente simplesmente
chutar a bola pra longe, ganhando tempo para executar a estratégia de defesa. O robô poderá
chutar quando estiver parado ou conduzindo a bola. Neste último caso, a velocidade da bola será
basicamente a velocidade do chute somada à velocidade com que a bola estava sendo
conduzida.
Foram feitos testes de alcance e velocidade da bola em diferentes superfícies. O primeiro
experimento, realizado no chão do laboratório de Robótica da UFRN, foi feito para estimar o
alcance máximo da bola em função da tensão elétrica aplicada no chutador. Em seguida, esse
mesmo teste foi realizado sobre a superfície do campo de futebol de robôs. Neste segundo caso,
em virtude do comprimento máximo do campo ser de 1,5m e do atrito da bola ser menor nesta
superfície, não foi levantada a curva que relaciona o alcance máximo da bola em função da
tensão elétrica aplicada ao motor. Com o auxílio de uma fita métrica foi possível determinar a
distância percorrida pela bola. Além disso, foram realizadas cinco medidas de distância para uma
mesma tensão e, em seguida, foi calculada uma média aritmética da distância alcançada pela
bola. Foi preciso adotar este procedimento devido o chão apresentar irregularidades e possuir
um atrito considerável (quando comparado com a superfície do campo de madeira). A tensão foi
incrementada em um volt, iniciando em 7V até 20V. A Figura 6 mostra o experimento sendo
realizado no chão.

Figura 6 – Experimento de alcance da bola em função da tensão elétrica aplicada ao
motor do chutador.
O segundo experimento serviu para estimar a velocidade média da bola em função da
tensão elétrica aplicada no atuador. A bola foi posicionada no centro do campo e impulsionada
pelo chutador até o gol. Os experimentos foram filmados e com o auxílio de um software editor
de vídeo foi possível saber o tempo gasto pela bola para percorrer a distância de 0,75m (metade
do campo de futebol). A tensão foi variada novamente de 7V até 20V, com intervalo de um volt.
A Figura 7 mostra o experimento de velocidade sendo feito sobre o campo.

Figura 7 – Experimento de velocidade sobre o campo.
Aproveitando os vídeos do experimento de alcance também foi medida a velocidade
média da bola no chão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos com base nos experimentos descritos
anteriormente. A Figura 8 apresenta um gráfico com os dados coletados no primeiro
experimento feito para relacionar o alcance da bola em função da tensão elétrica aplicada sobre
o mecanismo de chute. Neste caso, é possível perceber que quanto maior a tensão elétrica
aplicada no motor do chutador, maior também é o alcance da bola.

Com base nos dados coletados experimentalmente foi feita uma aproximação linear para
obter funções matemáticas que relacionam o alcance da bola em função da tensão elétrica, e a
velocidade da bola em função da tensão elétrica, essas funções serão utilizadas pelo sistema de
controle do robô na hora de chutar a bola, dependendo da situação.

Figura 8 – Gráfico de alcance da bola em razão da tensão aplicada.
A Equação 1 apresenta a aproximação linear dos dados coletados no primeiro
experimento onde d é o alcance da bola, V é a tensão elétrica aplicada no chutador.
Equação (1)

A partir de 13 volts, como mostra o gráfico da Fig. 8 a bola consegue percorrer uma
distância maior que o comprimento do campo, como já era esperado mesmo em um piso com
mais atrito. Todavia, a velocidade da bola produzida pelo atuador acionado com 13V ainda não é
satisfatória, a velocidade da bola para esse valor de tensão não é maior que 0.8m/s e o robô sem
o chutador consegue empurrar a bola com uma velocidade de até 0.8m/s. Para que o chutador
seja capaz de produzir uma velocidade maior que essa, a tensão aplicada sobre o motor deve ser
maior que 16V como mostra o gráfico da Figura 9 que relaciona a tensão elétrica no chutador
com a velocidade da bola, neste caso a velocidade foi medida sobre duas superfícies diferentes.

Figura 9 ‐ Gráfico da velocidade da bola em função da tensão aplicada sobre diferentes
superfícies.
A Figura 9 também mostra que a velocidade da bola sobre o campo é ligeiramente maior
do que a velocidade sobre o chão. Isso se dá em função da diferença de atrito entre as duas
superfícies.
A Equação 2 apresenta a aproximação linear dos dados coletados no segundo
experimento onde V é a velocidade, v é a tensão elétrica aplicada no chutador.
Equação (2)

As aproximações lineares são usadas pelo sistema de controle para estimar a tensão que
deve ser aplicada no chutador, mas a intenção é sempre chutar com o máximo de força possível
e na maior parte do jogo o chutador vai ser acionado com a tensão máxima, usando a equação
apenas para quando for preciso poupar energia ou passar a bola entre os robôs.
CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um mecanismo eletromecânico de chute
para robôs móveis autônomos que participam de competições de futebol de robôs. Este
mecanismo de chute tem a vantagem de impelir a bola com uma velocidade maior, ampliando as
possibilidades de fazer gols durante a partida. O sistema de chute apresenta um tamanho
reduzido e baixo peso. Além disso, ele é de fácil construção. Os experimentos apresentaram
resultados satisfatórios e mostraram que a bola pode percorrer todo o campo com velocidade
maior que o robô sem o mecanismo de chute consegue conduzir a bola. A estratégia que será

aperfeiçoada para garantir uma maior eficiência no uso desse mecanismo levará em conta os
modelos matemáticos do alcance e da velocidade em função da tensão aplicada sobre o motor
do chutador.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo comparar os
resultados obtidos pelos controladores que utilizam a
lógica clássica (PID) com os que utilizam a lógica
nebulosa (Fuzzy), aplicadas a um sistema de controle de
nível, assim provando que utilizando a lógica Fuzzy os
resultados obtidos no sistema serão tão bons quanto os
que utilizam a lógica clássica. O sistema a ser controlado
é composto por um tanque e uma bomba que fornece
água para o tanque. O projeto foi desenvolvido no

laboratório de pneumática do IFPB utilizando o software
Matlab 7.4 (2009b) para a implementação e simulação
do sistema através da biblioteca Fuzzy Logic Toolbox
para implementar a lógica Fuzzy e o ambiente de
simulação Simulink para simulação do PID e do Fuzzy.

PALAVRAS-CHAVE: Lógica Clássica, Lógica Fuzzy, Sistema de Controle.

STUDY OF COMPARISON BETWEEN CLASSICAL LOGIC AND FUZZY CONTROL APPLIED TO A
SYSTEM OF FIRST ORDER
ABSTRACT
This work aims to compare the results obtained
by the controllers using classical logic (PID) with those
using nebulosa logic (Fuzzy), applied to a control system
level, thus proving that using fuzzy logic results obtained
in system will be as good as those using classical logic.
The system to be controlled is composed of a tank and a

KEY-WORDS: Classical logic, fuzzy logic, Control Systems.

pump that supplies water to the tank. The project was
developed in the laboratory of the pneumatic IFPB using
MATLAB 7.4 (2009b) software for implementation and
simulation of the system by Fuzzy Logic Toolbox library
to implement fuzzy logic and simulation Simulink to
simulate the PID and Fuzzy.

ESTUDO DE COMPARAÇÃO ENTRE AS LÓGICAS DE CONTROLE CLÁSSICA E FUZZY APLICADA A
UM SISTEMA DE PRIMEIRA ORDEM
INTRODUÇÃO
O desejo do homem em desenvolver técnicas e equipamentos que substituíssem o seu
trabalho de forma a aumentar a segurança de seu ambiente profissional, obter maior qualidade e
rapidez na produção, tem sido determinante para o progresso tecnológico ao longo da história.
Na indústria, a necessidade de se controlar sistemas e processos revelou-se de fundamental
importância na enorme expansão de bens de disponíveis.
Devido à necessidade de obter mais precisão em processos industriais devido à
sofisticação das maquinas para atividades de operadores humanos, o desenvolvimento de
diferentes métodos de controladores baseados em lógica clássica e/ou lógica nebulosa surgiram
para solucionar esses problemas.
Segundo Simões e Shaw (2007), a lógica clássica cujo fundador foi o filosofo grego
Aristóteles, estabeleceu um conjunto de regras rígidas, para que conclusões pudessem ser
logicamente válidas e aceitas. Esta lógica assume atributos de bivalência, isso significa a utilização
de dois valores: algo é verdadeiro ou não-verdadeiro, preto ou branco, ou é um ou zero, ou seja,
na lógica clássica espera-se que determinada afirmação seja verdadeira ou falsa.
A lógica clássica e lógica nebulosa são técnicas de controle totalmente diferentes entre si,
a primeira utiliza-se de um conjunto regras rígidas, enquanto a segunda usa o conhecimento que
o operador tem sobre o processo para poder controla-lo, por esse motivo uma comparação entre
as duas técnicas de controle se fazem necessário.
SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL
O sistema a ser controlado pode ser visualizado na “Figura 1”.
Para representarmos o sistema da “Figura 1” em diagrama de blocos e realizar a
simulação do processo no Simulink é necessário modelar o Sistema.

TANQUE
BOMBA

Figura 1 – Sistema de Controle de Nível de Primeira Ordem.



Modelagem do Sistema

Para modelar o sistema vamos utilizar as etapas do modelo matemático de sistema de
primeira ordem que é utilizado por SOUZA (2006).
L1
Fin
TANQUE
a1
Fout

Figura 2 – Tanque com especificações do processo.
A vazão ou fluxo de entrada é dado por:
(1)
Onde
é a constante da bomba e
é a tensão aplicada na bomba. A velocidade do
fluxo de saída para pequenos orifícios pode ser calculada pela equação de Bernoulli:
√

(2)

Sendo a aceleração da gravidade em
e é a altura do nível em
fluxo de saída basta multiplicar esta velocidade pela área do orifício de saída
portanto:
√

. Para obter o
dado em
,

(3)

A variação do volume de água dentro do tanque será:
√

(4)

Portanto, a variação do nível é dada através da “Equação (5)”, onde
do tanque dada em
.
√
Linearizando em torno de um ponto de operação
√

é a área da base

(5)
, obtém-se:
(6)

Os valores adotados para os parâmetros estão descritos na “Tabela 1”.
Tabela 1 – Valores dos parâmetros do sistema.
Parâmetros

Valores
15,518
0,178
15
4,6
981

Substituindo os valores dos parâmetros na “Equação (6)”, obtemos:
(7)
A partir da “Equação (7)” encontramos a planta do sistema, que é representado na
“Figura 3”.

Figura 3 – Tanque com especificações do processo.
SISTEMA DE CONTROLE CLÁSSICO
Segundo DORF e BISHOP (1998), o controlador clássico é conhecido como controlador de
três termos ou PID (Proporcional-Integral-Derivativo).


Controlador tipo P

Num controlador tipo P existe apenas o termo proporcional atuando no sistema. O termo
proporcional é aquela cujo sinal de saída do controlador é proporcional ao erro atuante do
sistema, ou seja, quanto maior o ganho, menor será o erro em regime permanente. Este erro
pode ser diminuído com o aumento do ganho, mas nunca anulado. Conclui-se que a ação
proporcional mantém um erro de off-set ou erro de regime.

Figura 4 – Controlador tipo P no Simulink.
A “Figura 4” mostra a representação em blocos do controlador tipo P em malha fechada,
e cujas respostas transitórias podem ser observadas na “Figura 5”.

Figura 5 – Gráfico do comportamento do sistema mediante a ação do controlador tipo P.


Controlador tipo PD

Em um controlador tipo P temos os termos proporcional e derivativo em um só sistema. O
termo derivativo atua fornecendo uma correção antecipativa ao sistema, no entanto esse termo
não pode ser utilizado sozinho em um controlador, pois ele só consegue reagir à existência de um
erro variável, ou seja, se houver um erro constante o termo derivativo não percebe este erro.
A combinação entre os termos proporcional e derivativo não é muito comum na
indústria, pois nenhum dos dois consegue eliminar o erro de off-set em um sistema de controle.

Figura 6 – Controlador tipo PD no Simulink.
Na “Figura 6” o controlador tipo PD pode ser visualizado em forma de blocos, e na “Figura
7” pode ser visto as respostas transitórias do sistema após as interferências dos termos
proporcional e derivativo.

Figura 7 – Gráfico do comportamento do sistema mediante a ação do controlador tipo PD.


Controlador tipo PI

O controlador do tipo PI utiliza simultaneamente os termos proporcional e integral. Não é
comum termos um controlador somente com o termo integral, pois sua atuação seria
demasiadamente lenta, porque a velocidade com que o sinal de controle varia é proporcional ao
erro atuante no sistema. O termo integral está ligado diretamente à melhoria da precisão do
sistema, pois atua na correção do erro que o termo proporcional não consegue anular.

Figura 8 – Controlador tipo PI no Simulink.
A figura anterior mostra um controlador tipo PI cujas repostas transitórias do sistema
pode ser visto na “Figura 9”.

Figura 9 – Gráfico do comportamento do sistema mediante a ação do controlador tipo PI.



Controlador tipo PID

Segundo DORF e BISHOP (1998), a popularidade dos controladores PID pode ser atribuída
parcialmente ao seu desempenho robusto sobre uma grande faixa de condições operacionais e
em parte a sua simplicidade funcional, que permite aos engenheiros operá-los de uma maneira
simples e correta.

Figura 10 - Controlador tipo PID no Simulink.
Na “Figura 10” é mostrada a representação em blocos de um controlador PID e cujas as
respostas transitórias podem ser vistas na “Figura 11”.

Figura 11 – Gráfico do comportamento do sistema mediante a ação do controlador tipo
PID.
O controlador PID utiliza o que há de melhor nos três termos de controle. Por ser um
controlador de fácil utilização e implementação o PID é muito utilizado para correção e
eliminação de erros existentes em processos indústrias.
CONTROLE FUZZY
Segundo Simões e Shaw (2007), um controlador nebuloso é composto dos seguintes
blocos funcionais: Fuzzyficação, Base de conhecimento, Lógica de tomada de decisões e
Fuzzyficação. A interface de Fuzzyficação faz a identificação dos valores das variáveis de entrada.

A base de conhecimento representa o modelo do sistema a ser controlador. Consistindo
de uma base de dados e uma base de regras. A base de dados fornece as definições numéricas às
funções de pertinências usadas no conjunto de regras fuzzy. A base de regras caracteriza os
objetivos de controle e a estratégia de controle utilizada por especialistas na área, por meio de
um conjunto de regras de controle em geral linguísticas. Lógica de tomada de decisões é a etapa
que é gerada a ação de controle a partir da estrutura de base de regras, são decisões que
simulam a atitude de um ser humano controlando o sistema. A Defuzzyficação consiste em obterse um único valor discreto, utilizável numa ação de controle concreta no mundo real, a partir de
valores fuzzy de saída obtidos. A obtenção destes valores fuzzy de saída são realizados através de
dois princípios básicos de Defuzzyficação. O primeiro é baseado no centróide e o segundo em
valores máximos.

Figura 12 – Tabela de implementação da lógica nebulosa.
Na “Figura 12” é mostrada a tela básica da biblioteca Fuzzy Logic Toolbox. É nesta
biblioteca que implementamos todas as etapas compostas pelos blocos funcionais do
controlador nebuloso. Para realizar a simulação da lógica nebulosa implementada no Fuzzy Logic
Toolbox, é utilizado o bloco Fuzzy logic controller no Simulink, esse bloco contém todas as
informações do controlador nebuloso que foi implementado no Fuzzy Logic Toolbox.

Figura 13 – Diagrama de blocos do controlador nebuloso no Simulink.

Na “Figura 13” é mostrada a estrutura de diagrama de blocos do controlador nebuloso
aplicado à planta do sistema.

Figura 14 – Gráfico do comportamento do sistema mediante a ação do controlador
nebuloso.
Na “Figura 14” podemos observar as respostas transitórias do sistema após a
implementação do controlador nebuloso.
RESULTADOS
Os resultados dos sistemas de controle clássico foram verificados de forma gráfica
apresentada pelas “Figuras: 5, 7, 9 e 11”. Já os resultados do sistema de controle nebuloso
podem ser verificadas através da Figura 14.
Tabela 2 – Respostas transitórias do sistema com a implementação dos controladores
clássicos e nebuloso.
CONTROLADORES
P

PD

PI

PID

NEBULOSO

Tempo de atraso

1,8
segundos

2,5
segundos

1,5
segundos

2,3
segundos

1,5
segundos

Tempo de subida

3,9
segundos

-

3,1
segundos

4,1
segundos

3
segundos

Tempo de pico

84
segundos

-

6,5
segundos

8
segundos

6
segundos

-

25,3
segundos

46,5
segundos

15,5
segundos

20

22,7

22,3

Tempo de
acomodação

-

Amplitude de
pico

53

-

CONCLUSÃO
A partir dos resultados encontrados neste trabalho é possível verificar repostas
satisfatórias ao sistema com a implementação dos controladores PI, PID e nebuloso, sob os
aspectos de sobre-sinal, tempo de pico e tempo de retorno da variável ao set-point. Contudo, o
controlador nebuloso obteve melhores respostas ao sistema que os controladores clássicos, visto
que com os controladores tipo P e PD o sistema não obteve um sinal de acomodação em torno
do set-point, enquanto que com os controladores PI e PID o sistema obteve respostas mais lentas
quando comparadas com as repostas e verificadas com o controlador nebuloso. As aplicações
dos sistemas de controle baseadas em inteligência artificial dependem da verificação real das
vantagens agregadas com sua utilização, logo este trabalho visa dar uma singela contribuição
neste sentido, quando a comparamos com os sistemas de controle clássico.
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RESUMO
O presente trabalho apresentará a implementação de um
controlador do tipo PID (Proporcional Integral Derivativo)
para um modelo de um robô manipulador um grau de
liberdade planar. O modelo do robô, objeto de estudo,
possui um elo rotacional que é manipulável através de
um moto redutor de corrente contínua. Acoplado ao
rotor do motor, tem‐se um ramo extensor onde ao final
se localiza um eletroímã que manipulará as peças em

questão. Para o processo de identificação de sistemas foi
considerado o modelo caixa preta, supondo‐se que nada
se conhecia da estrutura intrínseca do objeto em estudo.

PALAVRAS‐CHAVE: Controlador PID, Identificação de Sistemas, Caixa Preta.

IMPLEMENTATION OF A PID CONTROLLER FOR ROBOT HANDLER OF A DEGREE OF FREEDOM
PLANAR
ABSTRACT
This paper presents the implementation of a PID
controller (Proportional Integral Derivative) for a model
of a robot manipulator with one degree of freedom
planar. The model of the robot, object of study, has a
rotational link that is manipulated by a DC gear motor.
Coupled to the rotor of the motor, it has an extender

branch which is located at the end of an electromagnet
that will handle the parts in question. For the process of
system identification was considered the black box
model, assuming that nothing was known of the intrinsic
structure of the object under study.

KEY‐WORDS: PID Controller, Identification Systems, Black Box.

IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONTROLADOR PID PARA UM ROBÔ MANIPULADOR DE UMA GRAU
DE LIBERDADE PLANAR

INTRODUÇÃO
Os sistemas de controle com retroação ou retroalimentação são mais antigos que a própria
humanidade. Diversos sistemas de controles biológicos foram formados nos primeiros organismos
vivos existentes na terra primitiva.
A engenharia de controle nasce por volta de 300 a 1 a.C. Nesse período Ktesibios inventou
um relógio de água com o primeiro regulador de bóia, funcionava através do gotejamento a taxa
constante em um recipiente de medição. O nível da água no recipiente podia informar o tempo
decorrido. Para que a água gotejasse a uma taxa constante, o nível do reservatório de alimentação
tinha que ser mantido constante. Tal feito foi conseguido usando uma bóia semelhante aos do
reservatórios do vasos sanitários atuais. A mesma ideia de controle de líquido foi aplicado por
Philon de Bizâncio a uma lâmpada de óleo em 250 a.C. que usava também uma regulador de bóia.
(NICE, 2012). Heron de Alexandria em seu livro Pneumatica, ressalta o uso de determinados
mecanismos de nível de água por controle com reguladores de bóia (Dorf & Bishop).
Amparando‐se em uma necessidade crescente da indústria e ciência, os sistemas de
controle são hoje uma realidade indispensável para o bem estar e manutenção da vida na terra.
Ao observar certos dispositivos, tais como fornos microondas, geladeiras, computadores,
condicionadores de ar dentre outros, percebe‐se que todos são atualmente dotados de um sistema
de controle digital, que ser convencional ou adaptativo. Entretanto ao analisar em detalhes tanto
os sistemas de voo, veículos terrestre, marítimos e espaciais, aparelhos médicos, máquinas
pesadas da construção civil e sistemas elétricos em si todos são estruturados de múltiplos sistemas
de controle.
Com o crescente avanço da tecnologia, algo relevante e preocupante seria a esquiva da
mão de obra humana das grandes industrias para recolocação de máquinas com sistemas de
controle cada vez mais robustos e precisos. Sobre outro prisma, todavia aceitável, seria o fato
inegável de uma maior capacitação dos funcionários para lidar com tais sistemas de controle.
Nice (2012) define um sistema de controle constituído por subsistemas e processos (planta)
construídos com o objetivo de se obter uma saída com um desempenho desejado, dada uma
resposta específica. NIKU (2013) define sistema de controle como o sistema que é usado para
alterar(controlar) o comportamento de um dispositivo, máquina ou processo (planta).

MATERIAL E MÉTODO
Para identificação do sistema foi usado o software Matlab ® junto ao Simulink. O primeiro
passo, foi criar um sistema similar com uma animação no Simulink, em segundo foi excitar o
modelo do sistema com uma entrada ao degrau unitário figura 1 e observar a resposta
correspondente, figura 2, por conseguinte implementar programas para os cálculos dos
parâmetros do sistema em estudo.

Figura 1 –Degrau unitário.

Figura 2 – Resposta ao Degrau unitário.

Ao observar a figura 2, foi percebido que o sistema em questão se assemelha em muito ao
sistema de segunda ordem subamortecido, usando o mesmo raciocínio, pode‐se aproximar o
sistema por uma função de transferência de segunda ordem. AGUIRRE(2007), OGATA(2003),
NICE(2012), DORF(1998) e ASTRÖM(1995) propõem a seguinte função de transferência de segunda
ordem genérica para um sistema subamortecido
H(s) = ²/(s²+2s+²)

equação (1)

Onde a frequência natural  e o quociente de amortecimento  são os parâmetros que
determinam as características dinâmicas do sistema.
Os passos posteriores são a determinação dos parâmetros associados a resposta subamortecida:
1. Tempo de subida, Tr. O tempo necessário para que a forma de onda vá de 0.1 do valor final
a 0.9 do valor final.
2. Tempo de pico, Tp. O tempo necessário para alcançar o primeiro instante de pico.
3. Ultrapassagem percentual, %UP. O valor pelo qual a forma de onda ultrapassa o valor em
regime permanente, ou valor final, no instante de pico, expresso como uma percentagem
do valor em regime permanente.
4. Tempo de acomodação, Ts. O tempo necessário para que as oscilações amortecidas
transitórias alcancem e permaneçam dentro de uma faixa de ± 2% em torno do valor em
regime permanente.
Usando ss definições matemáticas encontradas em NICE(2012) e OGATA(2003), para
Tempo de subida, Tempo de pico, Ultrapassagem percentual e Tempo de acomodação, temos:


Tp. Observando a figura 2, e a definição 2, segue que o tempo de pico, Tp = 0.38.



Para achar o máximo da função, ponto onde a função alcança seu valor máximo no tempo
de pico, faz‐se uma aproximação por uma equação diferencial de segunda ordem
subamortecida. Resolvendo a equação para esse instante de tempo, encontra‐se o
quociente de amortecimento  do sistema. Segue que:
ymáx(Tp)=1+

 /

²

equação(2)

Rearranjando algebricamente a equação (2) para o quociente de amortecimento, tem‐se:



=(ln²( ymáx(Tp)-1)/(π+ ln²( ymáx(Tp)-1)))1/2 ,

equação(3)

Tp. Usando a definição 2, segue que: Tp=π/(
² )
Rearranjando a equação (4) para a frequência natural , tem‐se:

equação(4)

=π/( Tp

² )



%UP. Usando a definição 3, segue que: %UP=



Ts. Usando a definição 4, segue que: Ts=4/

 /

² x100

equação(5)
equação(6)

Usando as equações (3), (4), (5) e (6) para encontrar o quociente de amortecimento ,
Frequência natural , Ultrapassagem percentual %UP, Tempo de acomodação Ts, Tempo de pico
Tp, Tempo de subida Tr, segue do programa implementado no software Matlab ® os valores para
, , %UP e Ts, Tp, Tr:
Tabela 1 – Valores encontrados no Matlab® para , , %UP e Ts.
0.236
Quociente de amortecimento 
8.738 rad/s
Frequência natural 
46.6%
Ultrapassagem percentual %UP
1.9 segundos
Tempo de acomodação Ts
0.37 segundos
Tempo de pico Tp
0.142 segundos
Tempo de subida Tr
Segue das figuras 3 e 4, que o quociente de amortecimento da tabela 1, está no limite
aceitável para um sistema de segunda ordem subamortecido em estudo.

Figura 3 – Respostas ao Degrau para vários valores de .

Figura 4 – Respostas ao Degrau versus  versus T(s).
Usando os dados encontrados na tabela 1 na equação (1), segue que uma função de
transferência com boa aproximação para o presente sistema e sua resposta ao degrau unitário,
figura 3, seria da forma:
H(s) = 76.35/(s²+4.127s+76.35)

equação(7)

Figura 3 – Resposta ao Degrau unitário de H(s) = 76.35/(s²+4.127s+76.35).
Como pode ser observado na figura 3, o sistema está completamente sem controle e com
ultrapassagem percentual de 46.6%, tal parâmetro está por demais elevado e é sobre o ponto de
vista atual completamente inaceitável para as aplicações em controle, deseja‐se diminuir esses
parâmetros e outros, para isso lança‐se mão de um controlador muito conhecido na atualidade
que é o controlador PID, tão controlador é composto de três módulos que são:





Proporcional. Módulo responsável pela ação proporcional:
u(t)=K(e(t))
Integral. Módulo responsável pela ação integral:

equação(7)

I(t)=K/Ti
Derivativo. Módulo responsável pela ação derivativa:
dD/dt+Dp=-KTd(de(t)/dt)

equação(8)
equação(9)

Usando a função de transferência para o controlador PID proposta em OGATA(2003),
segue:
G(s)=Kp(1+1/(Tis)+Tds)

equação(10)

Usando diagrama de bloco para representar o sistema composto por controlador mais
sistema a controlar(processo), tem‐se:

Figura 5 – Diagrama de bloco.
Para achar os parâmetros do controlador PID, foi usado o método de Ziegler e Nichols, que
constitui‐se em ajustar os parâmetros Ti =∞ e Td=0. Aumenta‐se somente o valor de Kc de 0 a um
valor crítico Kcr para qual o sinal de saída apresente oscilações mantidas. Em consequência, são
determinados experimentalmente os valores de ganho crítico Kcr e o período crítico
correspondente Pcr. Ziegler e Nichols sugeriram ajustar os valores dos parâmetros Kp, Ti e Td de
acordo com a formula mostrada na tabela 2. (OGATA,2003).
Tabela 2 – Método de Ziegler e Nichols
Tipo de controlador

Kp

Ti

Td

P
PI

0.5Kcr
0.45Kcr

∞

0
0

0.6Kcr

.

Pcr

0.5Pcr

PID
Fonte – Modern Control Engineering/Ogata, Katsuhiko, 3° edição, página 547

0.125Pcr

Observando a equação(10), e remodelando segundo a tabela 2, temos uma nova equação
para o controlador PID, segue:

G(s)=Kp(1+1/(Tis)+Tds) => G(s)=0.6Kcr(1+1/(0.5Pcr)s+0.125Pcr) =>
=> G(s)=0.075KcrPcr((s+4/Pcr)²/s)

equação(11)

Todos os métodos aqui utilizados foram para identificação do sistema e do método de
sintonia do controlador PID. Cada passo foi seguido através da vasta literatura vigente na área de
engenharia de controle e sistemas.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Conforme o método utilizado para encontrar a função de transferência do sistema e a
sintonia do controlador PID, tal sistema sob a ação do PID minimizou o caso preocupante que tinha‐
se com relação a ultrapassagem percentual, ver‐se na figura 4.

Figura 4 – Resposta do sistema sob ação do controlador.

Pode‐se ver pela figura 4 que o resultado foi satisfatório com relação a ultrapassagem
percentual, que foi reduzida a zero. Afora esse parâmetro todos os outros permaneceram dentro
dos limites aceitáveis para as aplicações desse sistema. Uma outra forma interessante de tratar o
presente sistema seria criar um controlador digital, onde é sabido que sistemas digitais são quase
que imunes a ruídos e perturbações advindas do meio, entretanto um grande problema
encontrado para sistemas digitais é justamente o tempo de amostragem, pois sistemas mecânicos
possuem inércia alta tanto a translação quanto a rotação, todavia pensando nisso e segundo
Isermann, R. et al (1980) citado por MALIK et al (1991), sugere que o tempo de amostragem
representado por Ta pode ser escolhido tomando como base o tempo de acomodação da resposta

à entrada degrau aplicada ao sistema, este valor deve estar contido no intervalo dado pela equação
(12):
T95%/15 ≤ Ta ≤T95%/5

equação (12)

Outra maneira interessante seria tratar o sistema através de um controlador adaptativo,
onda a medida que o tempo fosse passando, o controlador atualizaria os dados dos parâmetros
para adaptar os sistema as condições de imposição dadas pelo projetista. Dentre tantas técnicas
oferecidas para o controle de sistemas, a que foi estuda e implementada para o presente trabalho,
ofereceu uma boa satisfação as necessidades do problema de ultrapassagem percentual que havia
sido encontrada.

CONCLUSÃO
Com o constante desenvolvimento da ciência e tecnologia, e também com as avançadas
técnicas do modelamento matemático na área de controle, mas exatamente iniciadas com a
pesquisa e uso continuo da transformada de Laplace no período da segunda guerra mundial, nasce
a profunda necessidade de controle sobre os sistemas produzidos pelo homem, quiçá para uma
autoafirmação ou para uma prova de superação sobre a máquina. Anexo a isso, o presente
trabalho teve como cunho a tentativa de criar via modelos matemáticos proposto por grande
pesquisadores da área de controle e sistema, um controlador para um braço manipulador robótico
de um grau de liberdade planar. Como visto no decorrer do trabalho, foi percebido um problema
quanto a ultrapassagem percentual, que foi resolvido usando um controlador PID sintonizado via
método de Ziegler e Nichols, os resultados obtidos foram perfeitos para as necessidades do
manipulador em questão.
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RESUMO

As tensões residuais numa junta soldada
podem ser determinadas a partir das temperaturas
geradas durante o processo de soldagem. Os ciclos
térmicos são de grande importância na previsão destas
tensões. Este trabalho pretende mostrar a variação da
temperatura máxima que ocorre durante a soldagem
em função dos parâmetros da fonte de calor analítica

dupla elipsoide proposta por Goldak. Foi utilizado um
aplicativo comercial baseado no Método dos Elementos
Finitos (MEF) para simulação destas temperaturas no
aço naval ASTM AH36 soldado pelo processo GTAW
(TIG). Resultados mostraram que a variação dos
parâmetros da fonte exerce grande influência na
temperatura máxima de soldagem.

PALAVRAS‐CHAVE: Ciclos Térmicos, Soldagem de Aço Naval, Simulação Numérica.

INFLUENCE OF VARIATION OF PARAMETERS OF HEAT SOURCE DOUBLE ELLIPSOID IN CYCLES IN
THERMAL WELDING ALLOY SHIPBUILDING STEEL AH36
ABSTRACT

The residual stresses in a welded joint can be
determined from the temperatures generated during
the welding process. The thermal cycles are of great
importance in the forecast these tensions. This paper is
intended to show the variation of maximum
temperature occurring during welding parameters on
the basis of analytical heat source proposed by GOLDAK

double ellipsoid. A commercial application based on the
Finite Element Method (FEM) to simulate these
temperatures in shipbuilding steel ASTM AH 36 welded
by GTAW (TIG) process was used. Results showed that
the variation of source parameters has great influence
on the maximum welding.

KEY‐WORDS: Thermal Cycle, Shipbuilding Steel Welding, Numerical Simulation.

ESTUDO NUMÉRICO DA INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DA FONTE GOLDAK
NOS CICLOS TÉRMICOS DE SOLDAGEM DO AÇO NAVAL ASTM AH36
INTRODUÇÃO
A fonte proposta por Goldak tem sido estudada por vários pesquisadores e é a que mais
se adequa ao processo TIG por causa de sua semelhança com a poça de fusão real. É uma fonte
tridimensional, descrita por um duplo elipsoide para fontes de calor em movimento que usa o
Método dos Elementos Finitos para calcular o campo de temperaturas de um cordão de solda em
uma placa (WENTZ, 2008). A distribuição de calor é considerada Gaussiana, dada pelas Eq. (1) e
(2) (GOLDAK e AKHLAGHI, 2005), e duplo elipsoide que, descreve o comportamento da geração
de calor à frente e atrás do arco de solda sendo mostrado por semieixos: b, c, af e ar, como
mostrado na Fig. 1.

Equação (1)

Equação (2)

Figura 1 ‐ Fonte Dupla Elipsoide proposta por Goldak.

O processo TIG (Tungsten Inert Gas) é um processo de soldagem a arco elétrico entre um
eletrodo não consumível de tungstênio e a poça de fusão com proteção gasosa que gera um
aquecimento localizado da região a se unir, até que esta atinja o ponto de fusão, formando‐se
então a poça de metal líquido, que receberá o metal de adição também na forma fundida. A
energia necessária para fundir tanto o metal base quanto o metal de adição, é fornecida pelo
arco elétrico. Para isolar a região de soldagem dos contaminantes atmosféricos (nitrogênio,
oxigênio e umidade), que prejudicam as propriedades mecânicas da junta, são utilizados gases de
proteção com características químico‐físicas específicas que também ajudam a formar e manter o
arco elétrico estável. A altura do arco elétrico é controlada pela diferença de potencial
(voltagem) aplicada entre os eletrodos, ou pela distância eletrodo peça no caso do processo TIG,
e sua intensidade pela corrente elétrica (amperagem) que se faz fluir através da coluna de gás
ionizado (plasma) (VARGINHA et al., 2004), Fig. 2. Temos que considerar os parâmetros U, I, η
que são características do processo TIG e estão ligados diretamente ao procedimento de
soldagem e definem a geometria do cordão de solda.

Figura 2 ‐ Processo de Soldagem TIG
Baseado no Método dos Elementos Finitos (F.E.M.) que utilizará o modelo analítico da
fonte para executar analises evolvendo diferentes equações diferenciais onde pode‐se acoplar os
efeitos de vários fenômenos físicos para simular o campo de temperatura de uma soldagem que
necessita de propriedades do material extremamente não lineares em função da temperatura
(WENTZ, 2008 e ATTARHA, 2010). O F.E.M. vem se tornando uma poderosa ferramenta para
determinar o campo de temperatura em juntas soldadas (GUIMARÃES, 2010).

Depois de conhecer o campo de temperatura, é possível determinar variação da
temperatura em função do tempo em diversos pontos da peça, os gráficos que mostram essa
evolução são chamados ciclo térmico (RAMAZINI, 2006). O ciclo térmico de soldagem determina,
em grande parte, as alterações estruturais que uma dada região do material pode sofrer devido
ao processo de soldagem. Cada ponto é submetido a um ciclo térmico particular que depende,
entre outros fatores, da localização deste ponto em relação à solda. Os principais parâmetros que
descrevem o ciclo térmico são: Temperatura de Pico (Tp) é a temperatura máxima atingida em
um dado ponto, Tempo de Permanência (tc) é o tempo que dado ponto passa acima de uma
Temperatura Crítica (Tc) e Velocidade de Resfriamento (ɸ) este parâmetro é importante na
determinação da microestrutura em materiais como os aços estruturais comuns, que podem
sofrer transformações de fase durante o resfriamento.
MATERIAIS E MÉTODOS
Por meio do Abaqus, software baseado no método dos elementos finitos (MEF), pode‐se
simular a soldagem numa placa utilizando o processo TIG sem material de adição. Primeiro
dimensionou‐se a placa de aço naval ASTM AH36 (Tab. 1) com 60 mm de comprimento, 50mm de
largura e 3 mm de espessura (Fig. 3), dividida em regiões como, Cordão de Solda ao centro, ZTA
nas adjacências do Cordão de Solda e depois Metal de Base até as extremidades da placa. A
malha é composta por elementos do tipo DC3D8, contínuos e 3D, de formulação linear
totalizando 18.788 elementos no qual, cada um possui 8 nós como mostrado na Fig. 4, a zona
termicamente afetada (ZTA) foi mais refinada para obter uma maior precisão nas variações de
temperatura ao longo da soldagem, Fig. 5.

Figura 3 ‐ Placa de Aço ASTM AH36 60mm x 50 mm x 3mm.

Figura 4 ‐ Elemento DC3D8 – 8 nós e formulação linear.

Figura 5 ‐ Regiões da Placa Soldada – Apostila de Soldagem 2007.
Tabela 1 – Composição Química do Aço ASTM AH36.
C

Cr

Mn

Ni

Si

V

Al

Cu

S

P

Sn

Nb

0,130

0,026

1,418

0,012

0,346

0,056

0,028

0,015

0,007

0,023

0,002

0,020

As propriedades termo físicas do material usado na placa, o ASTM AH36: calor específico
(cρ), coeficiente de convecção (h) e condutividade térmica (k) em função da temperatura são
mostradas na Tab. 2. Além do seu calor latente de 247.000 kJ/kg e a temperatura solidus e
liquidus, 1399 °C e 1460 °C, respectivamente. Para as condições de contorno térmicas foram
consideradas as trocas de convecção e radiação, a temperatura ambiente foi considerada 25 °C, a
emissividade 0,24 e a constante de Stefan‐Boltzmann 5,67 x 10‐8 W/m2 K4, considerando‐as
apenas na parte superior e nas laterais da placa excluindo a parte inferior que fica apoiada a
mesa durante a soldagem.

Tabela 2 – Propriedades Termo Físicas do Aço ASTM AH36: Condutividade térmica (k),
calor específico (Cρ) e coeficiente de convecção (h).
ASTM AH36
Temperatura

0°C

300°C

600°C

900°C

1200°C

1500°C

1800°C

K (w/m°c)

52

44

35

28

32

85

120

Cρ (J/kg)

44

52

75

102

102

102

102

h(w/m2°c)

52

95

106

112

118

120

121

Foi utilizado o processo TIG, processo de soldagem a arco sob proteção gasosa, onde tem‐
se um arco elétrico entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a poça de fusão com
proteção gasosa que gera um aquecimento localizado da região a se unir, até que esta atinja o
ponto de fusão, formando‐se então a poça de metal líquido. A energia necessária para fundir
tanto o metal base quanto o metal de adição, é fornecida pelo arco elétrico. Para isolar a região
de soldagem dos contaminantes atmosféricos (nitrogênio, oxigênio e umidade), que prejudicam
as propriedades mecânicas da junta, são utilizados gases de proteção com características
químico‐físicas específicas que também ajudam a formar e manter o arco elétrico estável. O
controle do calor fornecido no processo se dá pelos parâmetros de soldagem deste processo que
são: rendimento (n), velocidade da tocha (v), tensão (U) e corrente (I). Neste estudo ficaram
definidos os parâmetros de soldagem dessa forma: rendimento 80%, velocidade da tocha 0,8
mm/s, tensão 17V e corrente 142A.
A fonte utilizada proposta por GOLDAK (2005), é uma dupla elipsoide para fontes de calor
em movimento que utiliza o Método dos Elementos Finitos para calcular o campo de
temperaturas de um cordão de solda em uma placa. A distribuição de calor é considerada
Gaussiana e o duplo elipsoide que descreve o comportamento da geração de calor à frente e
atrás do arco de solda é descrito por semieixos: ar, af, b e c. Para que haja o deslocamento da
fonte foi desenvolvida uma sub‐rotina em Fortran do tipo DFLUX permitindo determinar à
posição da tocha em função do tempo.
Os Parâmetros Geométricos da Fonte foram definidos de acordo com a Tab. 3. A duração
da soldagem virtual foi de 62,5 s.

Tabela 3 – Parâmetros da Fonte Dupla Elipsoide
Parâmetros Geométricos da Fonte [m]
Fonte

b

af

ar

c

Caso 1

0,003

0,001

0,004

0,003

Caso 2

0,003

0,001

0,003

0,003

Caso 3

0,003

0,001

0,002

0,003

RESULTADOS E DISCURSSÃO
Os parâmetros de cada caso foram analisados quando a fonte de calor estava no centro
da peça, no tempo de 31,25 s do seu percurso e há 2mm do centro do cordão de solda para a sua
extremidade lateral (Fig. 6). Foi possível constatar que quanto mais afastado for o ponto do
centro da placa menor é a sua temperatura máxima. Através dos gráficos de ciclo térmico abaixo,
constatamos que o parâmetro da fonte de Goldak ar também exerce alterações nas temperaturas
máximas dos pontos conforme mostrado nas Fig. 7, 8 e 9.

Figura 6 – Ponto de 2mm apatir do centro da placa.

Figura 7 – Ciclo térmico (caso 1) no ponto de 2mm.

Figura 8 – Ciclo térmico (caso 2) no ponto de 2mm.

Figura 9 – Ciclo térmico (caso 3) no ponto de 2mm.

Para cada caso tem‐se o componente ar da fonte de calor diferente. Através da variação
deste parâmetro tivemos diferentes temperaturas de pico. A Tab. 4 mostra a temperatura
máxima no ponto de 2mm para cada caso.
Tabela 4 – Comportamento da Temperatura com a variação do componente ar.
Temperaturas máximas em função do parâmetro ar da fonte.
Fonte

ar (parâmetro variante)

2 mm

Caso 1

0,004

1674.85ºC

Caso 2

0,003

1698.17ºC

Caso 3

0,002

1722,48ºC

O comportamento da temperatura no ponto 2mm, com a redução de ar, resultou numa
função de primeiro grau dada pela Eq. (3) e seu gráfico é mostrado na Fig. (10).
T = -23,81*ar + 1769,94

Equação (3)

1730

d=2 mm

Temperatura [°C]

1720

1710

1700

1690

1680

1670
2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

ar[mm]

Figura 10 ‐ Temperatura em função do ar para uma distância de 2mm do centro da solda.

CONCLUSÕES
Constatou‐se a partir das análises dos gráficos de ciclo térmico o comportamento
crescente da temperatura em função da diminuição do parâmetro ar, ou seja, quanto menor o ar
maior a temperatura no ponto de 2mm. Sendo assim, esse estudo possibilitou conhecer o
comportamento do parâmetro da fonte ar para este modelo de fonte, melhorando a
manipulação do processo TIG para que haja diminuição de transformações na microestrutura do
aço naval.
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RESUMO
Este projeto tem como objetivo fazer experimentos
utilizando a fibra de coco verde e os gargalos de garrafa
PET para a construção de enchimentos alternativos para
as torres de resfriamento, bem como, analisar
quantitativamente os impactos socioambientais desses
materiais. O enchimento é um componente importante
da torre de resfriamento que proporciona o reuso da
água dentro de um sistema industrial. Entende‐se que
um bom desempenho dos enchimentos com gargalos de
garrafa PET e cascas de coco verde resulte na
substituição dos enchimentos industriais pelos
alternativos, e que isso contribua para a diminuição de

resíduos sólidos descartados no meio ambiente. As
pesquisas literárias e os experimentos trouxeram dados
e resultados quanto aos impactos socioambientais
causados pelos resíduos de PET e do coco verde. Os
experimentos e a construção dos enchimentos
alternativos foram realizados no laboratório do
departamento de mecânica da UFPE. Essa pesquisa
contribuirá não só para a inclusão dos possíveis novos
modelos de enchimentos com materiais alternativos
como também será mais um incentivo para o sucesso no
reuso de materiais recicláveis.

PALAVRAS‐CHAVE: Casca de coco, Enchimentos, PET, Torres de Resfriamento, Reciclagem.

ALTERNATIVE MATERIALS FOR FILLING COOLING TOWERS: STUDY AND QUANTITATIVE
ANALYSIS OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF PET BOTTLES AND PEEL OF GREEN
COCONUT HOW TO FILL MATERIAL FOR COOLING TOWERS
ABSTRACT
This project aims to experiment using green coconut
fiber and PET bottle necks to construct alternative fillers
for cooling towers, as well as, quantitatively analyze the
environmental impacts of these materials. The filling is
an important component of the cooling tower which
provides the reuse of water within an industrial system.
It is understood that a good performance bottlenecks
fillers with PET bottles and coconut shells results in the
replacement of industrial fillers by alternative, and that
this contributes to the reduction of solid waste disposed

of in the environment. Literary studies and experiments
brought data and results regarding the environmental
impacts of waste PET and coconut. The experiments and
the construction of alternative fillings were performed in
the laboratory of the department of mechanical UFPE.
This research will contribute not only to the possible
inclusion of new models with alternative materials such
as fillers will also be a further incentive for the
successful reuse of recyclable materials.

KEY‐WORDS: Coconut, Fillers, PET, Cooling Towers, Recycling.

ESTUDO E ANÁLISE QUANTITATIVA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS DAS GARRAFAS PET
E DAS CASCAS DE COCO VERDE COMO MATERIAL DE ENCHIMENTO PARA TORRES DE
RESFRIAMENTO

INTRODUÇÃO
Há mais de 100 anos foram criadas as primeiras torres de resfriamento na Europa, com
objetivos industriais e científicos. Utilizadas em vários segmentos como, usinas termoelétricas,
usinas nucleares, frigoríficos, indústrias em geral e instalações de ar condicionado. Nos processos
industriais a utilidade e consumo de água é grande, assim como o volume de água aquecida, por
isso a importância de se ter uma torre de resfriamento garante um ciclo fechado no uso da água
nos processos industriais, pois se trata de água superaquecida e não pode ser despejada nos rios
e lagos alterando o PH da água do manancial e/ou comprometendo a oxigenação e a
biodiversidade. Desde que os plásticos conquistaram o mercado de embalagens, os resíduos
sólidos vem se acumulando exponencialmente no planeta, ao longo do tempo. A baixa
biodegradabilidade do PET propulsou estudos visando seu reaproveitamento. O PET – poli
(etileno tereftalato) ou poli (tereftalato de etileno) – representado na figura 1 é um polímero
desenvolvido em 1941 pelos químicos ingleses Winfield e Dickson (BELLIS, 2005). Em 1973,
processos industriais desenvolvidos pela empresa química estadunidense Du Pont, introduziram
o PET na aplicação como garrafa, o que revolucionou as embalagens, principalmente de bebidas
carbonatadas. O PET chegou ao Brasil em 1989 (FORMIGONI, A. CAMPOS, I.P.A de. Reciclagem de
PET no Brasil. UNESP).

Figura 1 – Estrutura química do PET (Fonte: MANO E MENDES, 1999)
No atual momento da economia globalizada, o cenário está bastante competitivo e
acirrado. A escolha de tecnologias de produção e métodos de gerenciamento que preservem o
meio ambiente são o diferencial entre as empresas que querem permanecer fortes no mercado.
A entrada em vigor do conjunto de normas ambientais ISO 14000 (International Standardization
Organization), veio fortalecer ainda mais essa preocupação com o meio ambiente, além de que
em um futuro breve, a falta de preocupação com o aspecto ambiental pode vir a trazer enormes
prejuízos às companhias, seja financeiro ou de marketing negativo.
As características dos gargalos de garrafa PET fazem dele um ótimo material para o
enchimento de uma torre de resfriamento. É lavável com jato d’água, tem uma elevada
resistência e possui um relevo com saliências desenvolvidas para o sistema de rosqueamento da
tampa da garrafa o que melhora o percurso da água no enchimento da torre de resfriamento,
favorecendo a perda de calor latente (evaporação) e a transferência de calor sensível
(convecção). Já os fios das cascas de coco verde permitem a formação de um filme de água

podendo ser arranjado de diversas formas (TOMÁZ, A.C.C. et al., 2012). As fibras e as cascas de
coco são materiais bastante descartados e provenientes das indústrias alimentícias de países
tropicais e do consumo de água de coco verde nas praias, e seu aproveitamento gera vantagens
também no que diz respeito à diminuição dos resíduos sólidos. Embora orgânico o resíduo do
coco apresente difícil degradação e seu acúmulo diminui a vida útil dos aterros sanitários além de
produzir bastante gás metano. A fibra do coco é uma fibra lignocelulósica obtida do mesocarpo
fibroso do coco, fruto do coqueiro (Cocos nucifera), cultivado predominantemente no litoral do
nordeste brasileiro, onde foi introduzido no período da exploração portuguesa. O consumo da
água de coco verde no Brasil é cada vez maior, principalmente no verão, ao longo de todo o
litoral. Esse consumo crescente traz como consequência imediata uma grande produção de
resíduo sólido formado pelas cascas fibrosas.
As fibras do coco são muito sensíveis ao calor, podem se degradar se expostas a um calor
maior do que 80°C, porém neste trabalho os testes são feitos com água aquecida até 40°C. Nas
torres de resfriamento, o tratamento da água deve ser constante para evitar efeitos ambientais
negativos como o surgimento da bactéria legionella, bastante prejudicial ao homem, pois causa
problemas respiratórios sérios. O make up (figura 2) tem a função de renovar a água da bacia no
fundo da torre de resfriamento, evitando a sedimentação e o crescimento biológico, como a
formação de biofilmes, e também a dureza da água proveniente do acúmulo de sais de Ca e Mg
nas formas de: Bicarbonatos, sulfatos, cloretos e nitratos e consequentemente a incrustação
sedimentar nas peças das máquinas.

Figura 2 –Make up – água de reposição da torre.
Um dos objetivos deste trabalho além de realizar experiências com enchimentos
alternativos é estudar e analisar quantitativamente os impactos socioambientais das garrafas PET
e das cascas de coco, e também da reciclagem desses materiais. Sabendo que o enchimento de
uma torre de resfriamento é decisivo no seu preço final, pretende‐se com este trabalho testar
materiais alternativos para o enchimento das torres, de forma a contribuir tanto no aspecto
econômico quanto ambiental. Tem como objetivo geral testar a viabilidade do uso de
enchimentos com materiais alternativos em torres de resfriamento substituindo os enchimentos
industriais pelos enchimentos alternativos.

MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia consiste em duas fases, a primeira consiste nos experimentos e medições
utilizando os enchimentos industriais (figura 3), a segunda são os experimentos e medições
utilizando os enchimentos alternativos (figura 4) produzidos com os gargalos e as cascas de coco,
a fim de se chegar a um melhor desempenho destes.

Figura 3 – Exemplos de enchimentos industriais, respectivamente, Enchimento tipo respingo e
tipo filme com grade trapezoidal. Fonte: Google imagens.

Figura 4 – Etapas da construção do enchimento alternativo.
Os experimentos são feitos da seguinte forma: medem‐se as vazões, entrada e saída de
água e ar na torre de resfriamento, bem como das umidades de entrada e saída e a temperatura
da água de entrada e saída através de sensores. A coleta de dados é realizada pela conexão entre
a minitorre e um CLP (Figura 5) conectados a um notebook onde os dados são gravados no HD
em formato Excel (.xls) pelo software Elipse SCADA para tratamento posterior dos dados obtidos.

Figura 5 – CLP (com a porta aberta).
Ao mesmo tempo em que são feitas análises dos impactos socioambientais causados pelo
descarte do PET e do coco verde, bem como de sua reciclagem. A torre utilizada para o estudo é
uma minitorre de resfriamento de tiragem mecânica forçada em contra corrente (figura 6),
modelo HTF (Horizontal de Tiragem Forçada) instalada no laboratório de Engenharia Mecânica da
UFPE.

Figura 6 – Esquema do protótipo da torre de resfriamento em estudo.
Fonte – Oliveira (2012).

O procedimento de medição se inicia quando a bomba que leva a água do reservatório de
água quente (item 4 da figura 6) é acionada através de um botão no programa Elipse SCADA
(figura 7).

Figura 7 – Interface do programa Elipse.
Foram simuladas três temperaturas (30°C, 35°C e 40°C) levando em consideração o clima
quente e úmido da Região Metropolitana do Recife‐PE, onde está localizado o campus da UFPE, e
a torre de resfriamento em estudo que está instalada no laboratório de mecânica da
universidade. Para realizar a medição foi considerada a umidade relativa do ar na medição
oscilando entre 60% e 70%, ou seja, a média da região. Para cada temperatura três vazões de
água (0,7m³/h, 1,0m³/h e 1,3m³/h) e três vazões de ar que variam de acordo com a frequência do
ventilador (30Hz, 45Hz e 60Hz) com está descrito na tabela 1.
Tabela 1 ‐ Esquema das medições no software Elipse SCADA.

TEMPERATURA
30°C

TEMPERATURA
35°C

TEMPERATURA
40°C

VAZÃO ÁGUA
0,7 m3/h
1,0 m3/h
1,3 m3/h
VAZÃO ÁGUA
0,7 m3/h
1,0 m3/h
1,3 m3/h
VAZÃO ÁGUA
0,7 m3/h
1,0 m3/h
1,3 m3/h

Frequência
30 Hz
45 Hz
60 Hz
Frequência
30 Hz
45 Hz
60 Hz
Frequência
30 Hz
45 Hz
60 Hz

Com a torre de resfriamento em funcionamento (Figura 8) a água é enviada para a parte
superior da torre, onde é pulverizada e desce pelo interior do enchimento trocando calor e
massa com o ar inserido pelo ventilador em contra corrente, iniciando todo o procedimento de
aquisição de dados feito pelo software conectado aos sensores e termopares que estão alocados
nos devidos lugares para captação das vazões. A cada 4 segundos registrou‐se a temperatura,

vazão de ar e vazão de água totalizando 300 gravações a cada 20 minutos de medição. Os dados
ficam salvos no formato Excel (. xls) para o tratamento e a construção de gráficos.

Figura 8 – Funcionamento básico da torre em estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das medições foram analisados através dos arquivos e dados produzidos pelo
software Elipse SCADA, que salva os arquivos no formato Excel para a construção de gráficos. Os
resultados do estudo e análise quantitativa dos impactos socioambientais do PET e das cascas de
coco verde são concluídos a partir das pesquisas bibliográficas nas fontes pesquisadoras. Existe
uma grande diferença entre o que se retira do meio ambiente para a produção de plásticos e a
capacidade de resiliência dos recursos naturais utilizados nesse processo, especificamente o
Petróleo, que dura milênios para se recompor em suas bacias sedimentares. O impacto
ambiental causado pelo PET é desproporcional, leva‐se menos de um dia para se confeccionar
uma embalagem e envasá‐la com refrigerante; a mesma embalagem vazia demora em torno de
600 anos para se decompor, após ser depositada em algum aterro sanitário (CEMPRE, 1997). Em
números a reciclagem do PET no Brasil apresenta uma curva crescente. Só no Brasil 9 bilhões de
unidades de garrafas PET são produzidas anualmente, das quais 53% não são reaproveitadas. Em
2012 atingiu o patamar de 58,9% (figura 9), aumento de 1,8% em relação ao ano de 2011,
conforme mostra a figura 10. O 9º censo da reciclagem de PET no Brasil, publicado em junho de
2013 pela ABIPET, mostrou que o Sudeste é a região onde mais se encontra embalagens de PET,

são 53% do total produzido no país, seguido da região Nordeste com 19%, região Sul 13%,
Centro‐Oeste com 8%, e por última a região Norte com 7%. Esta mesma pesquisa mostrou
também que o número de cidades brasileiras com coleta seletiva de resíduos sólidos também
aumentou. Em 2010 eram 443 cidades, já em 2012 contabilizou‐se 766.

Figura 9 – Evolução do índice de reciclagem de PET no Brasil (%).
Fonte ‐ ABIPET, censo 2012.
Quanto maior o poder aquisitivo do cidadão, maior o uso de descartáveis e a presença de
polímeros no seu lixo, o que resulta também numa quantidade maior de resíduos
reaproveitáveis. As embalagens de PET representam 75% da fração de plásticos no lixo urbano
(LEITE, 2003). A reciclagem do PET gera renda e a maior parte oferecida a reciclagem provém dos
catadores, que fazem uma varredura pelas ruas e lixões, pois se trata do segundo material que
melhor remunera o catador, atrás apenas do alumínio que chega a 80% de reciclagem, por que a
remuneração ao catador é maior (CEMPRE, 2005). Isto por que há desvantagens entre a
remuneração e a densidade do material PET em relação ao alumínio, por exemplo, as latinhas
podem ser compactadas facilmente, enquanto um quilograma de alumínio compactado ocupa
um pequeno volume, a mesma massa de PET ocupa um volume bem maior, dificultando o
transporte em grande quantidade tornando a relação volume/remuneração bastante desigual,
caracterizando um impacto social econômico e ambiental. Uma alternativa seria a criação de
campanhas de coleta seletiva, em que o consumidor fosse orientado a não colocar as garrafas de
refrigerante no lixo, mas sim em local separado e pré‐determinado, facilitando para os catadores
e/ou recicladores e gerando canais de logística reversa.
Em relação ao coco, a produção brasileira sempre foi de fundamental importância na vida
e na economia das populações de baixa renda. Principalmente nos Estados do Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia (CUENCA, 1998). No Estado do Rio de
Janeiro, no verão, produz cerca de 12000 t/mês de rejeito de coco, o que torna premente a
necessidade de iniciativas que levem em conta a sua utilização (Ishizaki et al., 2006). Segundo
CARVALHO, et al., (2006), em 2003 havia no Brasil cerca de 299.332 hectares plantados com
coqueiro, distribuídos em quase todo o território nacional, destacando‐se os estados da Bahia

como o maior produtor (96.546 hectares), seguida pelo Estado do Sergipe (39.994 hectares) e
pelo Ceará (39.465 hectares). Segundo a Associação Brasileira de Produtores de coco
(ABRASCOCO), os plantios no país são formados por 70% de coqueiro gigante, 20% de anão e
10% de coqueiros híbridos (Aragão, 2004). A escolha da variedade para o plantio deve ser feita de
acordo com a finalidade da produção. (LEBER; FARIA, 2003). Os impactos ambientais ocasionados
pelo descarte indevido das cascas de coco verde acarretam na proliferação de vetores como
moscas, mosquitos, baratas e ratos; impacto visual; contaminação do solo; ocupação de grandes
espaços nos aterros sanitários; emissão de gases devido à decomposição do resíduo do coco
verde, espalhando doenças para a população. A casca de coco verde leva em média 12 anos para
se decompor, o que torna ainda mais reduzido o espaço do aterro devido ao grande volume
acumulado, o eu aumenta a produção do gás metano (CH4) que contribui para o efeito estufa
responsável pelo aquecimento da terra. Mas isto está associado aos costumes, educação,
qualidade de vida e nível de atividade comercial e industrial (FURTADO, 2006). Segundo
FURTADO (2006), em sua pesquisa realizada na praia do Futuro em Fortaleza‐CE,
aproximadamente 1.566kg de resíduos são gerados por barraca na praia na alta estação e existe
mais de 150 barracas na praia, o que gera uma média de 234.900kg de resíduos de coco verde
gerados semanalmente. De acordo com os dados obtidos nesta pesquisa a grande quantidade de
resíduo de coco verde produzido pelas barracas da praia do futuro está na média de 108 mil
quilos por semana na baixa estação e 234 mil quilos por semana na alta estação. Percebe‐se que
a sociedade atual já está mudando seu ponto de vista e consequentemente sua atitude, é notável
cada vez mais atitude ecologicamente sustentáveis, e a certeza de que o descarte incorreto
desses materiais causam impactos socioambientais negativos. Nesse aspecto espera‐se uma
crescente contribuição da população para a conservação da natureza.
CONCLUSÕES
Com a pesquisa realizada até o momento obtivemos dados bibliográficos importantes
para a construção dos enchimentos alternativos. As sínteses e descobertas sobre os impactos
ambientais causados pelo PET e as cascas de coco, mostram que o consumismo é sustentado pela
indústria de bebidas, e nas cidades litorâneas mais quentes está mais elevado o descarte desses
materiais no meio ambiente. Verifica‐se a eficácia ambiental do recolhimento desse material e
sua reutilização na área tecnológica, implica avanço na sustentabilidade.
A próxima fase da pesquisa será testada a eficácia dos enchimentos produzidos em no
laboratório de Mecânica da UFPE, e analisados os resultados, e constatar a (s) melhor (res)
geometria (s) interna (s) para a eficiência do enchimento com os materiais alternativos, a fim de
se conseguir obter a mesma eficiência dos enchimentos industriais. A pesquisa em relação a
degradação ambiental causada pelo descarte de garrafas PET e cascas de coco, bem como o
tratamento de água no desempenho dos enchimentos será de importância para futuras
pesquisas acadêmicas e o desenvolvimento da ciência e tecnologia.
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RESUMO
O gerenciamento dos equipamentos e
intervalos entre calibrações leva em consideração
algumas variáveis, tais como: o tempo de utilização
diária do equipamento, a severidade de uso, classe
de exatidão, resolução, faixa nominal, estabilidade,
histórico de calibrações, os possíveis laboratórios
executantes do serviço de calibração, entre outros.
Neste contexto, o trabalho a seguir tem como

objetivo principal o desenvolvimento de um módulo
computacional para o programa computacional
SQUAL – Sistema de Suporte à Qualidade,
responsável pelo gerenciamento do intervalo entre
calibrações para instrumentos de medição, sistemas
de medição.

PALAVRAS‐CHAVE: Programa computacional, intervalos entre calibrações, metrologia, controle de qualidade

DEVELOPMENT OF A COMPUTER MODULE FOR MANAGEMENT OF CALIBRATION INTERVALS
TO THE INDUSTRIAL SECTOR
ABSTRACT
The management of measurement
equipments and calibration intervals consider some
variables, such as: diary use of the equipment, the
severity of use, accuracy, resolution, nominal range,
stability, calibration historical, calibration labs,
among others. In this context, the objective of this

work is to develop of a computational module to the
computer program named SQUAL – Support Quality
System, responsible for managing the interval
between calibrations of measuring instruments and
measuring systems.

KEY‐WORDS: Computer program, calibration intervals, metrology, quality control.

DESENVOLVIMENTO COMPUTACIONAL DE UM MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DO
INTERVALO ENTRE CALIBRAÇÕES PARA O SETOR INDUSTRIAL

INTRODUÇÃO
Atualmente, as empresas que possuem alguma certificação, a exemplo da ISO 9001,
necessitam calibrar os seus equipamentos relacionados à metrologia, como requisito
primordial à garantia da qualidade. Por sua vez, o gerenciamento dos intervalos entre
calibrações leva em consideração algumas variáveis, tais como: o tempo de utilização diária
do equipamento, a severidade de uso, classe de exatidão, resolução, faixa nominal,
estabilidade, histórico de calibrações, os possíveis laboratórios executantes do serviço de
calibração, entre outros.
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal
o desenvolvimento de um módulo para o programa computacional SQUAL – Sistema de
Suporte à Qualidade, ligado ao setor metal‐mecânico para o gerenciamento do intervalo
entre calibrações para instrumentos de medição, sistemas de medição, medidas
materializadas e materiais de referência. Este programa está sendo construído, utilizando‐se a
linguagem de programação VBA (Visual Basic for Application) e tem como principal
característica a confiabilidade, a simplicidade e a interface amigável com o usuário, podendo
a princípio ser utilizado em qualquer laboratório de medição, ensaio ou calibração, e até
mesmo para o “chão‐de‐fábrica” que utiliza equipamentos de metrologia, com necessidade
de calibração. Além disto, está sendo desenvolvida no âmbito deste trabalho, uma rotina para
se estimar o intervalo entre calibrações com base na severidade de uso, histórico entre
calibrações e a estabilidade do sistema de medição.
MATERIAIS E MÉTODOS
Com base na NBR ISO/IEC 17025 (2005), uma norma que apresenta os requisitos
gerais para a competência de laboratórios, verifica‐se que a calibração e o seu controle
apresentam uma contribuição fundamental a se atingir e manter essa competência.
A parte inicial do trabalho se deu com aulas sobre a linguagem de programação VBA
(Visual Basic for Application), que é a linguagem utilizada para criação do módulo,
funcionando, em todo e qualquer dispositivo que contenha o programa Microsoft Excel,
facilitando assim, o acesso a todo e qualquer usuário que tenha a permissão de usá‐lo.
Concomitantemente, com as aulas foi realizada uma pesquisa bibliográfica a respeito
dos métodos utilizados atualmente para o estabelecimento dos intervalos entre calibrações,
bem como se existem softwares comerciais que realizam o gerenciamento desses intervalos e
como eles funcionam.
O passo anterior ao estágio atual do desenvolvimento do programa foi a estruturação
do algoritmo do programa, destacando à sua interface com o usuário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Depois de perceber que só definir os intervalos, sem o gerenciamento dos
equipamentos em si, não atenderia plenamente às exigências de mercado, começou a se
pensar em um cadastro e uma busca de equipamentos com seus respectivos intervalos entre
as calibrações, ou seja, o programa seria baseado no cadastramento de equipamentos de
medição com seus devidos intervalos de calibração, com a data de sua ultima calibração,
entre outros itens; e de alguma forma, um aviso prévio para o usuário, ao acessar o
programa, de que certo equipamento está necessitando calibração.

Figura 1 – Tela para cadastro e busca de equipamentos metrológicos
Com base no modelo de programa proposto, o módulo para o gerenciamento do
intervalo entre calibrações, de modo bem prático e eficiente, foi realizado, e inicia‐se a fase
de testes, com a intenção de melhorias, sempre com base na praticidade e objetividade, sem
fugir do objetivo. A figura 2 apresenta a tela do módulo de cadastro com os dados necessários
ao usuário, seguindo normas (NBR ISO 10012‐1). No cadastro, o código do novo equipamento é
gerado automaticamente, mas o usuário deve, em toda circunstância, digitar todos os dados
do equipamento, principalmente a data da última calibração do equipamento e seu intervalo
inicial, gerando assim, a data da próxima calibração.

Figura 2 – Formulário de preenchimento do cadastro de equipamentos

Quando o usuário for buscar um equipamento já cadastrado, e no caso de existir
algum deles perto da data da próxima calibração (no caso, foi usado um período de 30 dias
antecedentes), será emitido um alerta, avisando‐o, conforme figura 3.

Figura 3 – Alerta de verificação de equipamentos
O módulo de busca de equipamentos no programa é baseado numa tela de consulta
onde estão listados todos os equipamentos cadastrados, juntamente com algumas de suas
características principais, tais qual o código, o nome do equipamento, o número de
identificação, a faixa nominal, e principalmente, a data da próxima calibração, dado
importante, para a rápida verificação da necessidade de tal. A tela de consulta mostra,
também, o total de equipamentos cadastrados, dando a opção de filtrar os resultados pelo
nome, e salvar a lista dos equipamentos cadastrados em PDF, como mostra a figura 4.

Figura 4 – Consulta de equipamentos cadastrados
Ao selecionar o equipamento, seja para alterar algum de seus dados, ou mesmo
visualizar detalhadamente as características do equipamento, clicando duas vezes sobre o
equipamento na tela de consulta, será aberta outra tela com detalhes do equipamento.

Figura 5 – Detalhamento do equipamento selecionado
A tela de detalhamento consiste em verificar os dados do equipamento, a opção de
excluí‐lo ou editá‐lo, no caso de, por exemplo, quando o equipamento retornar da calibração,
alterando assim, os dados de Nº do certificado de calibração, data da última calibração, e
ainda é possível alterar o intervalo entre calibrações, baseado em métodos pesquisados
(NOVASKI, O. FRANCO, S. M.. Os métodos para ajustar os intervalos de calibração), alterando‐os
automaticamente.

Figura 5 – Edição de dados do equipamento
Ao clicar no botão ALTERAR, na edição do equipamento, para alterar o intervalo
baseado em métodos existentes, uma nova janela será aberta, para o usuário escolher entre
três métodos de alteração do intervalo entre calibrações: o Método A1, Método A2 e Método
A3, anteriormente pesquisados em revisões bibliográficas, como podem ser verificados na
figura 6.

Figura 6 – Alteração do intervalo entre calibrações baseado em métodos
O estabelecimento do intervalo entre calibrações é baseado (NOVASKI, O. FRANCO, S.
M.. Os métodos para ajustar os intervalos de calibração) em três métodos: método A1, método A2
e método A3. No gerenciamento das calibrações, pelo Método A1, a periodicidade entre as
calibrações pode ser ajustada. O intervalo entre as calibrações dos instrumentos é ajustado,

levando‐se em consideração dois fatores: a condição de conformidade do instrumento na
calibração e um grau de confiabilidade de medição (RTRJ, 1991).
Para o estabelecimento do ajuste existem duas condições de conformidade:
1. Quando o instrumento é calibrado e os desvios apresentados estão dentro da
tolerância especificada;
2. Os desvios apresentados estão fora da tolerância especificada.
Quando o instrumento está em conformidade, o fator "a" estabelecido ao intervalo
atual é igual a 1.1, o que representa que o intervalo de calibração poderá ser aumentado em
10 %, ou seja, se o intervalo é de 35 dias, este passará para 39 dias. Quando o instrumento
não está em conformidade, o fator "b" é estabelecido igual a 0.55, o que representa que o
intervalo será diminuído em 45 %, ou seja, se o intervalo é de 35 dias, passará para 19 dias,
conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 – Exemplo de aplicação do método A1
Intervalo
atual
(dias)
35
70
105
140
175
210
245
280
315
350

Aumentar
para
(dias)
39
77
116
154
193
231
270
308
347
385

Reduzir
para
(dias)
19
39
58
77
96
116
135
154
173
193

Como apresentado no método anterior, o Método A2 também é definido em função
da conformidade do instrumento. Neste caso, utiliza‐se um plano de ajuste, levando‐se em
consideração a amplitude da variação dos desvios encontrados fora da tolerância (NCSL,
1989; TAMS, 1986). Assim, são utilizados três códigos para identificar o grau de especificação
dos desvios encontrados, sendo eles, 0, 1 e 2. Se, por exemplo, para um instrumento, o
intervalo de calibração inicial for de 35 dias, este poderá será aumentado em 1.81%,
passando, então, para 36 dias, caso o desvio encontrado esteja dentro do critério de
aceitação (código 0). Se o desvio encontrado estiver fora do critério de aceitação, porém,
menor do que duas vezes o valor especificado, este poderá ser diminuído em 12.94% (código
1), exemplo, o intervalo passará para 30 dias. Se o desvio encontrado estiver fora do critério
de aceitação, porém, maior do que duas vezes o valor da especificação, este poderá ser
diminuído em 20.63% (código 2), exemplo, o intervalo passará para 28 dias. A Tabela 2
apresenta os códigos e fatores para esse método.

Tabela 2 – Códigos e fatores para aplicação do método A2.
Código

Descrição

Fator

0

Para equipamentos com desvio dentro das especificações

+ 1,81%

1
2

Para equipamentos com desvio fora das especificações, com valor menor
que duas vezes o valor de especificação
Para equipamentos com desvio fora das especificações, com valor maior
que duas vezes o valor de especificação

‐ 12,94%
‐ 20,63%

No Método A3 o intervalo é ajustado após a consideração do status do instrumento
apresentado na última calibração e nas duas calibrações anteriores. Através de uma
classificação dos valores que estão dentro e fora das especificações, se analisa e se estabelece
o ajuste dos períodos em intervalos semanais (NCSL, 1989). A Tabela 3 apresenta as ações
para o estabelecimento do ajuste segundo esse método.
Tabela 3 – Ações para o estabelecimento do ajuste, conforme o Método A3.
Status de calibração

Ação

Continuar

Aumentar
Reduzir

Redução drástica

Atual

Última

Anterior

Ok

Novo

Ok

Fora

Novo

Ok

Fora

Ok

Ok

Ok

Fora

Ok

Fora

Fora

Fora

Novo

Fora

Ok

Novo

Fora

Ok

Ok

Ok

Ok

Novo

Ok

Ok

Ok

Fora

Ok

Fora

Fora

Fora

Novo

Fora

Fora

Ok

Fora

Fora

Fora

Ok – equipamento dentro da tolerância
Fora – equipamento fora da tolerância
Novo – equipamento recentemente adquirido, sem calibrações anteriores

Supondo ainda que o histórico deste instrumento apresente, nas três últimas
calibrações, conformidade com os requisitos, pela Tabela 3, deve‐se aumentar o intervalo de
calibração, sendo que, o método sugere, por exemplo, para um intervalo de 175 dias, um
acréscimo de 35 dias, passando a ser de 245 dias, conforme Tabela 4.
Tabela 4 – Aplicação do Método A3.
Intervalo sugerido pelo Método A3

Intervalo
atual (dias)

Aumentar

Reduzir

Reduzir
drasticamente

35

70

35

35

70

105

35

35

105

140

70

70

140

210

105

70

175

245

140

105

210

315

175

105

245

350

210

140

280

420

245

140

315

420

280

175

350

525

315

175

CONCLUSÕES
Com o módulo apresentado, será mais fácil o gerenciamento dos equipamentos, e
conseqüentemente, de seus intervalos entre as calibrações de qualquer laboratório ou
empresa, independente da grandeza a ser trabalhada. As vantagens serão inúmeras, e dentre
elas pode‐se citar uma maior agilidade e segurança sem a necessidade de estar conectado à
internet.
A etapa final do trabalho será a aplicação em organizações privadas, as quais se
comprometerão a nos dar feedbacks para sua melhoria até o final do projeto.
Atualmente, cinco organizações já expressaram interesse em adotar este programa
para a gestão da qualidade de seus laboratórios.
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RESUMO
Este trabalho tem como base a análise de uma
soldagem através do processo TIG (Tungstênio Inerte
Gás) em uma placa de aço ARBL ASTM AH36 com 60 mm
x 50 mm x 3 mm de espessura, utilizando um software
que utiliza o método dos elementos finitos (MEF),
juntamente com o auxílio de uma fonte de calor, para a
modelização da energia de soldagem. Foram obtidos o
campo de temperatura na peça, como também, as
curvas de ciclo térmico e repartição térmica. Por meio

do MEF levaram‐se em consideração, por exemplo, as
variações termofísicas do material, as trocas de calor
com o meio (convecção e radiação) e a velocidade da
soldagem. O software computacional utilizado na
simulação foi o Abaqus 6.12 e a fonte de calor usada na
simulação de soldagem foi a dupla elipsoide proposta
por GOLDAK.

PALAVRAS‐CHAVE: processo TIG, campo de temperatura, repartição térmica.

GETTING THE DISTRIBUTION OF THERMAL WELDING STEEL NAVAL ASTM AH36 FROM
SOFTWARE BASED ON FINITE ELEMENT METHOD
ABSTRACT
This work is based on the analysis of a welding
process by Tungsten Inert Gas (TIG) in a steel plate ARBL
ASTM AH36 with 60 mm x 50 mm x 3 mm thick, which,
through a software in which using the finite element
method (FEM) with the aid of a heat source for
modeling the welding energy, the temperature field was
obtained on the workpiece, but also curves of thermal

cycling and thermal breakdown. Through the MEF took
into account the thermo‐physical variations of the
material, heat exchange with the environment
(convection and radiation) and speed of welding. The
computational software used in simulation was Abaqus
6.12 and the heat source used in the simulation of
welding was proposed by the double ellipsoid GOLDAK.

KEY‐WORDS: TIG process, temperature field, thermal history.

INTRODUÇÂO
A crescente demanda de aplicações do processo de soldagem TIG nas industriais deve‐se
por ser um processo que geralmente é empregado para unir metais de pequena espessura e com
difícil soldabilidade, conferindo‐lhes uma solda de alta qualidade e excelente acabamento. Esse
método visa o aquecimento da região que vai ser unida a partir de um arco elétrico entre um
eletrodo não consumível de tungstênio e a poça de fusão (Modenesi et al., 2012).
O campo de temperatura, obtido a partir do software comercial Abaqus 6.12 baseado no
MEF, tem a função de transmitir o avanço da temperatura na peça. Entendendo a evolução da
temperatura na peça, podem‐se determinar gráficos que mostrem essa variação térmica. As
curvas que indicam a variação da temperatura em função do tempo são chamadas de ciclos
térmicos, na qual, depende de sua localização em relação ao cordão de solda. Com os ciclos
térmicos é possível definir as temperaturas de pico de um dado ponto. Através da temperatura
máxima de cada ponto em função de sua distância em relação à linha de solda é possível delinear
o gráfico de repartição térmica. Ambos são de grande importância para o processo de soldagem,
pois ajudam a estudar os fenômenos indesejados que ocorrem durante a soldagem (deformações
plásticas, tensões residuais, alterações na microestrutura) da peça, principalmente na Zona
Termicamente Afetada (ZTA), onde esses eventos são mais acentuados.
MATÉRIAIS E MÉTODOS
A simulação de soldagem foi feita pelo o processo TIG sem material de adição, mediante o
software comercial Abaqus 6.12, baseado no Método de Elementos Finitos (FEM). Foi usada na
simulação a fonte de calor proposta por GOLDAK na qual, a distribuição de calor é considerada
gaussiana, dada pelas Equações 1 e 2 (Goldak & Akhlaghi, 2005; Attarha & Sattari, 2010). Essa
fonte é a mais apropriada para o processo TIG e para simulações em 3D. O arranjo de dois
elipsoides, com aproximadamente a forma e o tamanho da poça de fusão, junto com gradientes
para representar a densidade da potência, descrevem o comportamento da geração de calor a
frente e atrás do arco de solda (Wentz, 2008). Os elipsoides são descritos por semieixos: b, c, af e
ar mostrado na Figura 1, onde para a simulação foi convencionado que b = 2 mm, c = 3 mm, af = 1
mm, ar = 4 mm, ff = 0,6; fr = 1,4. Por meio de uma sub‐rotina em Fortran chamada DFLUX, foi
ilustrada o seu deslocamento permitindo saber a posição da tocha em função do tempo.

equação (1)

equação (2)

Figura 1 ‐ Fonte de calor proposta por GOLDAK
Onde n é eficiência do processo de soldagem, V é a tensão, I é a corrente, v é a
velocidade, b é a semi‐largura da poça de fusão, c é a profundidade da zona fundida af e ar são os
parâmetros Geométricos da fonte de energia W/m3, ff e fr são as repartições de energia antes e
após a tocha.
A placa a ser utilizado na soldagem, o aço ASTM AH36 (Tabela 1), foi dimensionada com
60 mm de comprimento, 50 mm de largura e 3 mm de espessura, dividida em elementos do tipo
DC3D8, contínuos e 3D, de formulação linear totalizando 18.788 elementos no qual, cada um
possui 8 nós (figura 2), onde a malha na Zona Termicamente Afetada (ZTA) foi mais refinada,
propondo uma maior precisão nas variações térmicas durante a soldagem como mostrado na
figura 3.
Tabela 2 – Composição Química do Aço ASTM AH36.
C

Cr

Mn

Ni

Si

V

Al

Cu

S

P

Sn

Nb

0,130

0,026

1,418

0,012

0,346

0,056

0,028

0,015

0,007

0,023

0,002

0,020

Figura 2 ‐ Elemento DC3D8 – 8 nós

Figura 3 ‐ Malha da placa de aço.
Além de dimensionar a placa também foram levadas em consideração as propriedades
termo físicas do aço ASTM AH36: calor específico (cρ), massa específica (ρ) e condutividade
térmica (k) em função da temperatura, como exibido na tabela 3, além do calor latente de
247.000 kJ/kg e a temperatura solidus e liquidus, 1399 e 1460 °C, respectivamente. Para as
condições de contorno térmicas foram consideradas as trocas de convecção e radiação, a
temperatura ambiente foi considerada 24 °C, a emissividade 0,24 e a constante de Stefan‐
Boltzmann 5,67 x 10‐8 W/m2 K4. Essas propriedades foram consideradas apenas nas partes
superior e lateral da peça, pois a parte inferior é presa na mesa ao longo da soldagem. Foi
apontada uma única condição de contorno, pois a peça foi presa por intermédio de um furo de 4
mm de diâmetro engastado.
Tabela 3 – Propriedades Termo Físicas do Aço ASTM A36.
TEMPERATURA(°C)
K (w/m°c)
Cρ (J/kg)

0
52
44

300
44
52

600
35
75

ASTM AH36
900
28
102

1200
32
102

1500
85
102

1800
120
102

Os parâmetros de soldagem, extremamente importantes para a simulação, foram
estabelecidos desta forma: rendimento 80%, velocidade da tocha 0,008 m/s, tensão 14V e
corrente 152A.
RESULTADOS E DISCURSÃO
Para a simulação, foram selecionados pontos distintos de 1 a 1 mm, tanto para a esquerda
quanto para a direita do centro da placa de aço em direção a sua margem. Através da fonte de
calor proposta por GOLDAK juntamente com a ajuda do Método dos Elementos Finitos, pode‐se
prever o campo de temperatura da placa de aço. A duração do ensaio foi de 62,5 s.

A partir do campo de temperatura da peça, foram esboçados os gráficos de ciclo térmico
de cada ponto, como mostrados nas figuras 4,5 e 6.

Figura 4 – Ciclo térmico do ponto 2 mm

Figura 5 – Ciclo térmico do ponto 5 mm

Figura 6 ‐ Ciclo térmico do ponto 7 mm

A partir dos ciclos térmicos, foram adquiridas as temperaturas máximas de cada ponto e,
consequentemente, a curva de repartição térmica (figura 8) e seu modelo analítico (equação 3).
A temperatura máxima alcançada no gráfico da figura 7 foi de 1946,14 °C.

Figura 7 – Repartição térmica de soldagem do aço ASTM AH 36

para

30 mm

equação (3)

Onde T é a temperatura em [°C] e d o módulo da distância em [mm] a partir do centro do
cordão de solda.
Analisando o gráfico de repartição térmica, constatou‐se que quanto mais afastado for o
ponto do cordão de solda da peça, menor é a sua temperatura máxima e que o desempenho
tanto para a direita quanto para a esquerda do cordão de solda é igual. Analisando a equação da
repartição térmica constata‐se que é uma função não linear e de caráter exponencial. Por meio
dos ciclos e da repartição térmica pode‐se prever as alterações microestruturais na peça, e assim,
a extensão da ZTA na placa.
CONCLUSÕES
O conhecimento do campo de temperatura, bem como, das curvas traçadas e suas
respectivas equações coletadas a partir deste, como, por exemplo, da repartição térmica, são de
grande importância para entender as transformações metalúrgicas ocorridas durante um
processo de soldagem. Esse gráfico possibilita determinar as melhores condições de
processamento da soldagem, com a intenção de minimizar os danos causados durante o
procedimento, tensões residuais, alterações na microestrutura, crescimento de grãos,
deformações plásticas.

AGRADECIMENTOS
Ao CNPQ / FACEPE pelo apoio a este projeto, ao IFPE pelas bolsas e acima de tudo a Deus.

REFERÊNCIAS
ATTARHA, M.J. e SATTARI – FAR, I. Study on welding temperature distribution in thin welded
plates through experimental measurements and finite element simulation, Tehran, Iran, 2010.
GOLDAK, J.A.; AKHLAGHI, M. Computational Welding Mechanics, Spring, New York, p. 30‐37,
2005.
MODENESI, P. J.; MARQUES, P. V.; SANTOS, D. B.; Introdução à metalurgia da soldagem, Belo
Horizonte, 2012.
WENTZ, A.V. Simulações de Soldagem por Arco e Resistência Elétrica Usando o Método dos
Elementos Finitos, Porto Alegre, Brasil, p. 12‐18, 2008.

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE NUSSELT E DO FATOR DE ATRITO EM DUTOS
M.J. Medeiros (PQ)¹, T. A. Fernandes e M. M. Lopes (PQ)2e D. S. Araújo e J.M. Medeiros (PQ)3
¹ Grupo de Pesquisa em Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis, Energia, Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Campus Lagarto – Instituto Federal da Sergipe, IFS. 2Doutorandos do Programa de Pós‐Graduação de Engenharia
Mecânica –PPGEM da Universidade Federal da Paraíba, 3 Grupo de Energia Térmica, Campus Cabedelo – Instituto
Federal da Paraíba, IFPB; E‐mail: marinaldo.medeiros@ifs.edu.br; thiago_taf@hotmail.com;
mabel_lopes2_@hotmail.com; jesus_medeiros@yahoo.com.br.
(PQ) Pesquisador

RESUMO
Neste trabalho, a convecção forçada laminar no
escoamento em desenvolvimento simultâneo em dutos
com geometria retangular e circular, é resolvido através
do sistema de equações de Navier‐Stokes, Poisson e da
Energia em variáveis primitivas, empregando a Técnica
da Transformada Integral Generalizada (GITT). O sistema
de equações é resolvido por subrotinas numéricas
através da solução híbrida analítica‐numérica contendo

autofunções em funções de cosseno e de Bessel,
dependendo do tipo de geometria. Na equação da
energia é utilizada a condição de contorno do 30 tipo. Os
resultados numéricos obtidos do número de Nusselt e
do fator de atrito são comparados com outros trabalhos
existentes na literatura apresentando uma boa
harmonia.
.

PALAVRAS‐CHAVE: Convecção Forçada, Transformada Integral, Equações Navier‐Stokes, Variáveis Primitivas

DETERMINATION OF NUSSELT NUMBER AND FRICTION FACTOR IN PIPELINES
ABSTRACT
In this work, the laminar forced convection flow
in the simultaneous development of ducts with
rectangular and circular geometry, is solved by the
Navier‐Stokes, Poisson and Energy in primitive variable
system using Generalized Integral Transform (GITT)
Technical . The system of equations is solved by using
numerical subroutines of analytical‐numerical hybrid

containing solution in eigenfunctions in cosine and
Bessel functions, depending on the geometry. In the
energy equation the boundary condition of the type 30 is
used. The numerical results of the Nusselt number and
friction factor are compared with other existing work in
the literature showing a good harmony.

KEY‐WORDS: Forced Convection, Transformed Integral, Navier‐Stokes Equations, Primitive Variables.

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE NUSSELT E DO FATOR DE ATRITO EM DUTOS
INTRODUÇÃO
O estudo da convecção forçada tem sido objeto de interesse por parte de muitos
pesquisadores, devido a sua importância prática na engenharia, principalmente nas aplicações de
trocadores de calor. O conhecimento de determinados parâmetros tais como: Número de
Nusselt e temperatura média do fluido, possibilita o desenvolvimento, a otimização e a
construção de trocadores de calor. A determinação do campo de temperatura permite também a
análise das respostas temporais de sistemas dinâmicos, para proporcionar um sistema de
controle efetivo, bem como, evitar a falha ou redução do desempenho térmico.
No estudo de escoamentos com o perfil hidrodinâmico desenvolvido existe uma vasta
literatura compilada por SHAH e LONDON (1978). PEREZ GUERRERO e COTTA (1996) estudaram o
problema do escoamento sobre um degrau, por meio da solução das equações de Navier‐Stokes
em formulação de função corrente. GONDIM (1997) estudou a convecção forçada com difusão
axial entre placas planas paralelas. MEDEIROS (1998) estudou a convecção forçada usando um
condição de contorno do 50 tipo, utilizando a equação de camada limite. SANTOS et al. (2001)
estudaram a intensificação da transferência de calor em dutos aletados. QUARESMA et al (2001)
estudaram o problema do desenvolvimento simultâneo dos perfis hidrodinâmico e térmico para
fluidos não‐newtonianos. LIMA (2002) estudou para um reator fotocatalítico o desenvolvimento
simultâneo da velocidade e pressão em um canal de placas paralelas, utilizando as equações de
Navier‐Stokes. SILVA et al. (2009) resolveram as equações de Navier‐Stokes em coordenadas
cilíndricas em termos de funções corrente. ANDRADE (2010) resolveu as equações de Navier‐
Stokes em coordenadas cilíndricas em variáveis primitivas. FERNANDES (2012) estudou a
convecção forçada para dutos retangulares. LOPES (2012) estudou a convecção forçada para
dutos em coordenadas cilíndricas.
Neste trabalho, a convecção forçada laminar em desenvolvimento simultâneo em
coordenadas retangulares e circulares é estudada, sujeito a uma condição de contorno do 30 tipo
na parede.. Esta é uma condição de proporcionalidade entre o fluxo de calor na parede e a
diferença de temperatura entre a parede e a temperatura característica do escoamento. A
Técnica da Transformada Integral Generalizada é utilizada para transformar as equações
diferenciais parciais em ordinárias. Uma solução híbrida analítica numérica para resposta térmica
do fluido é obtida com precisão requerida. Resultados Numéricos do fator de atrito e do Número
de Nusselt são obtidos e comparados, para validação do modelo proposto.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata‐se de um problema de convecção forçada laminar em dutos com escoamento em
desenvolvimento térmico e hidrodinâmico simultâneo. O escoamento é submetido à condições
de contorno especificadas na entrada e saída do mesmo, conforme ilustrado na figura 1.

Figura 1 – Desenvolvimento do Perfil de velocidade, Pressão e Temperatura num duto .
Para a solução do problema hidrodinâmico, o escoamento dentro do duto retangular ( =0) e
circular ( =1) é governado pelas equações da continuidade, Navier‐Stokes, Poisson e da Energia,
as quais são descritas a seguir:
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Para a apropriada aplicação da GITT e melhoria da sua perfomance computacional é feita uma
homogeneização das condições de contorno. Para este fim, é realizada a separação das
velocidades em desenvolvimento e completamente desenvolvido.
∗

U X,Y

X,Y

;

2

(12)

Um filtro para pressão é necessário para fazer uma homogeneização das condições de contorno.
Portanto, a solução para pressão é dada da seguinte maneira:
P X,Y

∗

X,Y

X,Y

;

X,Y

(13)

Com as condições de contorno para o filtro definidos como:
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;
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(15)

As equações (2) a (5) devem ser escritas de forma a conter os filtros da velocidade, pressão e
temperatura, junto com suas condições de contorno.
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Com as condições de contorno e iniciais da seguinte forma:
∗

,Y

∞

Y ;

∗

0,Y

;

0,Y

;

0,Y

;

∗

X,0

;

X,0

(20)

∗

∞,Y

;

∗

X,Y

∗

;

;

X,1

∗

X,1

;

,

X,1

(21)

Problema auxiliar para o Campo de Velocidade, com as condições de contorno:
;

;

(22)

Problema auxiliar para o Campo de Pressão, com as condições de contorno:
;

;

(23)

Problema auxiliar para o Campo de Temperatura, com as condições de contorno:
;

;

(24)

As autofunções são determinadas em funções de Bessel para dutos circulares e em função de
Cosseno para dutos retangulares
Pares Transformada Inversa dos potenciais de Velocidade, Pressão e Temperatura:
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Onde, após utilizar o filtro e substituir pela inversa, obtém‐se:
X

∑∞

∗
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X

X

(28)

;

(29)

Transformação Integral do Problema
O processo de transformação integral das equações diferenciais parciais num sistema diferencial
ordinário é iniciado ao multiplicar a equação pela autofunção do problema auxiliar escolhido e
depois integrado de 0 a 1 na direção Y. Assim, de forma simplificada, devemos multiplicar a
equação (16) pelo operador
ϕ
. As equações (17 e 18) são diferenciadas em relação
a X e Y, respectivamente, e em seguidas somadas e multiplicadas pelo operador

ψ

.

O operador
Γ
tomam a seguinte forma:
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é multiplicado na equação (19) Desta forma as equações citadas
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Dando continuidade ao processo, faz‐se uso da definição das inversas das equações (25 a 27),
que ajudará a reagrupar convenientemente os termos e aplicar as propriedades de
ortogonalidade onde for possível. A utilização da inversa assegura a transformação de uma
equação diferencial parcial em ordinária, resultando:
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Os coeficientes são calculados analiticamente, a partir das integrais:
(39)
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As condições de contorno são transformadas, resultando em:
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O problema diferencial parcial foi transformado em uma série de equações ordinárias não
lineares, com condições de contorno em dois pontos, resolvidas numericamente através da
subrotina DBVPFD, pertencente ao sistema de bibliotecas IMSL(1997). A figura 1(a) mostra o
comportamento da relação f.Re para o escoamento num duto retangular, obtido pelas formulações

em variáveis primitivas. Onde se verifica que o resultado desta relação foi satisfatório, visto que,
para um valor consideravelmente grande da entrada do canal, a relação tende para 24 (vinte e
quatro), como pode ser confrontado com a vasta literatura acerca do assunto. A figura 1 (b) mostra
o comportamento do produto do fator de atrito (f) e o número de Reynolds ao longo do eixo X
para Re=20, obtido pela formulação em varáveis primitivas com condição de entrada U=1 e V=0,
para dutos circulares. Verifica-se que o resultado obtido apresenta uma boa harmonia com o
trabalho de SILVA et al (2009) formulado em função corrente. Para o escoamento completamente
desenvolvido, este valor tende a 16 (dezesseis), conforme previsto em várias literaturas.
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Figura 1 – Comportamento da relação f.Re ao longo da componente X. (a) dutos retangulares e (b)
dutos circulares.

A figura 2(a) mostra o comportamento decrescente de Nusselt ao longo do eixo X para
Re=300 e Pr=0.7, onde o mesmo tende a se estabilizar por volta de 9,88. Este resultado obtido está
condizente com KAKAC e YENNER (1995) onde atesta que o valor de Nusselt, para este tipo de
problema, tende para 9,8696. A figura 2(b) mostra o comportamento do Número de Nusselt ao
longo do eixo X para Re=20 e Pr=0,7, tendendo para 5,78. Este resultado apresenta uma boa
harmonia com KAKAC e YENNER (1995).

Figura 2 – Comportamento do Nusselt ao longo da componente X, (a) dutos retangulares Re=300
e (b) dutos circulares Re=20.

CONCLUSÃO
O problema proposto utilizando a técnica da transformada integral generalizada para
obtenção dos perfis de velocidade, pressão e temperatura, bem como, o fator de atrito e o
número de Nusselt essenciais para otimização de equipamentos de transferência de calor,
apresentou uma boa harmonia com outros trabalhos da literatura. Foi verificado a influência do
número de autovalores para a convergência da solução, principalmente para dutos circulares
haja vista que as autofunções em termos das funções de Bessel. Constatou‐se que no
escoamento completamente,o produto do fator de atrito e o número de Reynolds tende a 24 e 16,
para dutos retangulares e circulares, respectivamente.Constatou‐se que ao longo do eixo X, o Numero de
Nusselt decai exponencialmente e que na região completamente desenvolvida tende para 9,88 e 5,78,
dutos retangulares e circulares, respectivamente, conforme previsto em vasta literatura, validando o
modelo proposto.
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RESUMO
O crescente interesse na área de energia eólica,
devido às alterações climáticas, tem impulsionado a
criação de ferramentas computacionais de projetos
aerodinâmicos de pás. Essas ferramentas são utilizadas
para auxiliar no desenvolvimento de perfis de pás que
tornam as turbinas cada vez mais eficientes. O programa
XFOIL é utilizado para este fim, porém, o giro das pás de
alguns tipos específicos de turbinas proporciona
variações elevadas no ângulo de ataque, tornando o
processo de simulação demorado, logo que o XFOIL
realiza apenas uma simulação por vez. Neste trabalho,
foi desenvolvido o FASTEEVSIM, um programa em

Fortran que executa automaticamente o XFOIL para
vários ângulos de ataque com o objetivo reduzir o
tempo de processamento. Para validar o programa,
foram realizadas simulações para dois perfis de pás: o
NACA0018 e o DU06W200. Os resultados obtidos pelo
FASTEEVSIM foram comparados a resultados
experimentais em túnel de vento. Concluiu‐se que o
programa desenvolvido consegue obter os resultados
mais rapidamente representando bem os resultados
experimentais e sem perder as características do
programa original.

PALAVRAS‐CHAVE: XFOIL, turbina eólica, simulação de perfis aerodinâmicos.

SYSTEMATIZATION OF A WIND TURBINE BLADE SIMULATION’S PROGRAM
ABSTRACT
The growing attention given to the wind energy field,
due to climate change, has boosted the creation of
computational tools for aerodynamic design of blades.
These tools are used to help in developing blade profiles
that make more efficient turbines. The XFOIL program is
used for this purpose, however, the rotation of some
blade`s specific turbines provides high variations in the
angle of attack, making the simulation process time
consuming, once the XFOIL only performs a simulation
at a time. In this paper the FASTEEVSIM was developed
as a Fortran program that automatically performs XFOIL

for various angles of attack in order to expedite the
process. In order to validate the program, simulations
for two blade profiles were performed: the NACA0018
and DU06W200. The results obtained by FASTEEVSIM
were compared with experimental results in wind
tunnel. It was concluded that the developed program
achieves results faster, representing the experimental
results well, without losing the characteristics of the
original program (XFOIL).

KEY‐WORDS: XFOIL, wind turbine, aerodynamic profile simulations.

SISTEMATIZAÇÃO DE PROGRAMA PARA SIMULAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS
INTRODUÇÃO
O aumento dos preços dos combustíveis fósseis, a preocupação com a emissão de CO2 e
os longos períodos de estiagem têm levado cada vez mais cientistas a pensarem na utilização de
fontes renováveis de energia. Esse crescente interesse apresenta a energia eólica como um
mercado promissor, sendo fonte de pesquisas e desenvolvimento de turbinas eólicas (GARCIA et
al., 2007). Segundo relatório do GWEC (Global Wind Energy Concil)1, organismo internacional que
reúne entidades e empresas relacionadas à produção desse tipo de energia, no ano de 2010, os
investimentos em energia eólica cresceram 31%. O documento também prevê que a capacidade
mundial instalada chegará a 450 GW até 2015. Este mesmo relatório avaliou o Brasil como sendo
o país mais promissor do mundo em termos de produção de energia eólica. Apenas nas regiões
nordeste e sul, há 2.753,2 MW em operação e mais 3.427,0 MW em construção.
No momento, a forma mais eficiente de capturar a energia cinética dos ventos é por meio
de pás com perfis aerodinâmicos (ou aerofólios) que transformam essa energia em energia
mecânica de rotação de um eixo. Dessa forma, um gerador elétrico pode ser adaptado nesse eixo
e transformar essa energia rotacional em eletricidade. Para tanto, os procedimentos eficazes de
projeto de pás com perfis aerodinâmicos requerem um método de análise rápido e robusto para
avaliação de desempenho. Dos vários algoritmos de análise de aerofólios que foram
desenvolvidos até a presente data, apenas as abordagens interativas em zonas viscosas/
invíscidas têm sido suficientemente rápidas e confiáveis para a rotina de trabalho do projetista.
Nesse sentido, o programa computacional XFOIL, de Drela (2000), atende esses requisitos.
O XFOIL consiste em uma coleção de rotinas que executam várias funções, com a
finalidade de avaliar novas geometrias para aerofólios. O programa foi utilizado por Baek e
Fuglsang (2009) para detectar transições laminar/turbulenta, em que obtiveram bons resultados.
No presente trabalho, o que interessa é a capacidade do programa de prever as forças que
interagem no aerofólio quando submetido a uma determinada condição de vento.
O uso de qualquer modelo numérico exige uma validação, em que se necessita um
número exaustivo de resultados para diversos ângulos de ataque e diversas condições do vento.
Nesse trabalho, foi proposta uma sistematização do processo de simulação. Um programa em
Fortran foi desenvolvido para que produza uma lista de comandos no sistema operacional que
executem, de forma automática, o software XFOIL. Dessa forma os resultados de inúmeras
simulações poderão ser obtidos de forma mais fácil e rápida. Dois perfis foram simulados: o
NACA0018 e o DU60W200 com intuito de validar o programa através de comparações com
resultados experimentais de Claensens (2006). Através dos resultados obtidos, também foi
possível definir qual dos perfis é mais adequado. Uma análise da pressão dos ventos sobre as
pás com os perfis escolhidos foi realizada e gráficos dos coeficientes de sustentação e de arrasto
foram gerados para diferentes ângulos de ataque e diferente condições de vento, onde para esse
último fator o número de Reynolds foram de 300.000, 500.000 e 700.000.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Segundo Fox, Mcdonald e Pritchard (2006), sempre que houver movimento relativo entre
um fluido e um corpo sólido, uma força F vai agir sobre o corpo. A magnitude desta força vai
depender da velocidade relativa V, da forma e tamanho do corpo e das propriedades do fluido. O
fluido, ao escoar em torno do corpo, gera tensões superficiais em cada elemento da superfície o
que faz com que apareça uma força resultante. Essa força resultante pode ser dividida em duas
componentes principais, a força de arrasto (FD) e a força de sustentação (FL).
A força de arrasto atua sobre o corpo paralelamente à direção do movimento relativo. No
caso da pá da turbina, a força age na direção da velocidade relativa. A força de sustentação é a
componente que atua sobre a pá perpendicularmente à direção da velocidade relativa. A Figura 1
ilustra um perfil de aerofólio mostrando o ângulo de ataque formado em relação à direção do
vento e o esquema de forças atuantes.

Figura 1 ‐ Ângulo de ataque versus direção do vento.
As equações que definem os coeficientes de sustentação (CL) e de arrasto (CD) são:
CL 

FL

1
V 2 A
2
Fd
Cd 
1
V 2 A
2

equação (1)

equação (2)

em que, FD é a força de arrasto, FL é a força de sustentação,  é a densidade do vento, V é a
velocidade, e A é a área de referência.
O número de Reynolds é usado para medir a intensidade das forças de inércia em relação
às forças viscosas do ar , ou seja, determinar o regime de escoamento do fluido sobre uma
superfície. A expressão para o numero de Reynolds é:

Re 

Vc


equação (3)

em que, V é a velocidade do fluido, c é o comprimento da corda do perfil analisado,  é a
viscosidade dinâmica do fluido e  é a massa específica do fluido.
Um dos maiores desafios na análise aerodinâmica das turbinas eólicas de eixo vertical, por
exemplo, se deve ao fato de que as pás são submetidas a uma larga variedade de ângulos de
ataques. Isto torna o processo de simulação de perfis no XFOIL trabalhoso e demorado, pois o
mesmo faz apenas uma simulação por vez.
Para entender as limitações de tempo de simulação com o uso do programa XFOIL, cuja
função é obter os coeficientes de sustentação (CL) e de arrasto (CD), optou‐se por simular dois
perfis de aerofólios para diversas condições do vento. Verificou‐se, então, que o trabalho era
muito intenso, uma vez que era necessária uma simulação para cada ângulo de ataque.
Para aumentar a velocidade das análises, foi desenvolvido um programa escrito em
Fortran, o FASTEEVSIM, com a função de executar o software XFOIL automaticamente. As etapas
de execução do programa são mostradas no fluxograma da Figura 2.
Início
Define Variáveis
Declara Dados Iniciais
Implementa Valor do Ângulo de Ataque
Executa XFOIL
NÃO

Houve
Convergência?

Modifica Parâmetros
do XFOIL
NÃO

SIM

Obtém Valores de Cl e Cd

O Ângulo de
Ataque Atingiu
o Valor Máx.

SIM
Armazena os Resultados
Fim

Figura 2 ‐ Fluxograma do programa FASTEEVSIM.

O programa funciona de modo a automatizar o processo de simulação do XFOIL.
Primeiramente, são definidos os parâmetros e valores no quais se quer realizar a simulação.
Depois os valores de CL e CD são obtidos para os vários ângulos de ataque. Caso não haja
convergência para determinada situação, o FASTEEVSIM automaticamente modifica os
parâmetros do XFOIL até convergir. Ao fim, os resultados são armazenados.
Dois diferentes perfis de aerofólios foram utilizados nas simulações: o NACA0018, que
possui um perfil simétrico, e o DU06W200, um perfil desenvolvido por CLAENSSENS (2006). Na
Figura 3 podem ser observadas as geometrias dos dois perfis. A Figura 4 mostra gráficos de CL, CD
e ângulo de ataque gerados a partir de dados de experimentos em túnel de vento para Re =
300.000.
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Figura 3 ‐ Representação da geometria dos perfis NACA 0018 e DU06W200.
Fonte: CLAENSSENS (2006).
RE=500000

1.4

1.4

1

1

Cl

Cl

RE=500000

0.6

0.2

0.6

0.2

DU06W200
NACA0018
0.2
0.01

0.0163

0.0225

0.0288

DU06W200
NACA0018
0.035

0.2

0

Cd

5

10

15

20

Ângulo de ataque

Figura 4 ‐ Gráfico gerado com dados coletados em túnel de vento para Re = 500.000.
Fonte: CLAENSSENS (2006).

Para validar os resultados do programa FASTEEVSIM, optou‐se por comparar os
resultados obtidos na simulação dos perfis NACA0018 e DU06W200 aos resultados experimentais
de CLAENSSENS (2006) em diferentes condições de vento. Foi, também, realizada uma análise de
qual dos perfis mais adequados para uma possível implementação. Os resultados são mostrados
no item a seguir.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As simulações foram feitas com cada perfil para três diferentes números de Reynolds,
300000, 500000 e 700000 com o ângulo de ataque variando de ‐20° a 20°. O perfil NACA0018 é
simétrico e, portanto ha a necessidade de simulação apenas para os valores positivos do angulo
de ataque. Para cada número de Reynolds, foram aplicados diferentes parâmetros do XFOIL até
chegar a resultados que se aproximassem ao máximo dos experimentais de CLAENSSENS (2006).
A partir daí, adotou‐se esta configuração que foi utilizada em todas as outras simulações.
São apresentados nas Figuras 5, 6, 7, 8, 9 e 10 os gráficos comparativos dos resultados
obtidos pelo FASTEEVSIM e resultados experimentais em túnel de vento de CLAENSSENS (2006).
Os gráficos apresentam curvas do coeficiente de sustentação (CL) versus coeficiente de arrasto
(CD) e do coeficiente de sustentação (CL) versus angulo de ataque para ambos os perfis nas três
diferentes condições de vento, com cada número de Reynolds simulado. As curvas com os
resultados obtidos pelo FASTEEVSIM foram representadas por linha cheia para melhor
visualização.
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Figura 5 ‐ Perfil NACA 0018 para Reynolds= 300000. a) Coeficiente de sustentação (CL ) versus
coeficiente de arrasto (Cd); b) Coeficiente de sustentação (CL) versus ângulo de ataque.
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Figura 6 ‐ Perfil NACA 0018 para Reynolds= 500000. a) Coeficiente de sustentação (CL ) versus
coeficiente de arrasto (Cd); b) Coeficiente de sustentação (CL) versus ângulo de ataque.
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Figura 7 ‐ Perfil NACA 0018 para Reynolds= 700000. a) Coeficiente de sustentação (CL ) versus
coeficiente de arrasto (Cd); b) Coeficiente de sustentação (CL) versus ângulo de ataque.
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Figura 8 ‐ Perfil DU06W200 para Reynolds= 300000. a) Coeficiente de sustentação (CL ) versus
coeficiente de arrasto (Cd); b) Coeficiente de sustentação (CL) versus ângulo de ataque.
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Figura 9 ‐ Perfil DU06W200 para Reynolds= 500000. a) Coeficiente de sustentação (CL ) versus
coeficiente de arrasto (Cd); b) Coeficiente de sustentação (CL) versus ângulo de ataque.
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Figura 10 ‐ Perfil DU06W200 para Reynolds= 700000. a) Coeficiente de sustentação (CL ) versus
coeficiente de arrasto (Cd); b) Coeficiente de sustentação (CL) versus ângulo de ataque.
Observa‐se nos gráficos acima que os resultados numéricos se aproximam dos resultados
experimentais, podendo confirmar que o programa FASTEEVSIM proposto consegue representar
bem os resultados obtidos em túnel de vento por CLAENSSENS (2006).
Para comparar o perfil NACA0018 com o DU06W200, foram feitas simulações para cada
número de Reynolds, obtendo os coeficientes de sustentação (CL) e de arrasto (Cd) para cada
perfil. As Figuras 11, 12 e 13 apresentam os resultados dessas simulações comparativas.
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Figura 11 ‐ a) Comparativo do coeficiente de sustentação (CL) versus o coeficiente de arrasto (Cd);
b) Comparativo do coeficiente de sustentação (CL) versus ângulo de ataque. Para
Reynolds=300000.
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Figura 12 ‐ a) Comparativo do coeficiente de sustentação (CL) versus o coeficiente de arrasto (Cd);
b) Comparativo do coeficiente de sustentação (CL) versus ângulo de ataque. Para
Reynolds=500000.
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Figura 13 ‐ a) Comparativo do coeficiente de sustentação (CL) versus o coeficiente de arrasto (Cd);
b) Comparativo do coeficiente de sustentação (CL) versus ângulo de ataque. Para
Reynolds=700000.

A partir dos gráficos, pode‐se observar que os resultados obtidos pelo perfil com maiores
valores de sustentação é o DU06W200, pois o seu coeficiente de sustentação (CL) perdura para
ângulos maiores.
Observa‐se, também, que o coeficiente de sustentação (CL) não cresce indefinidamente
com um aumento do ângulo de ataque. Para explicar esse fenômeno a Figura 12 ilustra as pás
dos perfis NACA0018 e DU06W200 respectivamente. Ambas simuladas com o mesmo número de
Reynolds e com o mesmo ângulo de ataque para poder observar qual pá tem maior sustentação
em ângulos maiores.
Existe um valor do ângulo de ataque, conhecido como ângulo crítico, no qual o coeficiente
de sustentação (CL) atinge seu valor máximo. Atingindo esse limite, ocorre o descolamento do
fluxo de ar na parte superior do perfil, gerado pelo gradiente adverso de pressão. O fluido é
forçado a ir de uma região de baixíssima pressão para uma região de alta pressão. Conforme o
ângulo de ataque aumenta, o gradiente de pressão adverso também aumenta, e para um
determinado valor do ângulo, ocorre a separação do escoamento no extradorso do perfil de
maneira repentina. Quando o descolamento (stall) ocorre, o coeficiente de sustentação (CL)
decresce drasticamente e o coeficiente de arrasto aumenta rapidamente.
Percebe‐se então, nas Figuras 12 e 13, que o ponto de descolamento do escoamento no
perfil NACA0018 ocorre, para o mesmo ângulo de ataque, em uma região anterior a do perfil
DU06W200, caracterizando assim a perda de sustentação (stall) antecipada do perfil NACA0018.
Ponto de transição percentual
da corda=7,5%.

Ponto de transição percentual
da corda=14%.

(a)
(b)
Figura 14 ‐ (a) Perfil NACA0018, Ângulo de ataque de 15º, RE=300000. (b) Perfil DU06W200,
Ângulo de ataque de 15º,
CONCLUSÃO
Partindo dos objetivos previamente apresentados, observa‐se que o programa
desenvolvido para tornar automático o processo de simulação de perfis aerodinâmicos, com o
uso do XFOIL, se mostrou eficaz, reduzindo o tempo médio de analise em 98,3%. O que
representou em uma CPU de 2.93GHz com 2.00 GB de RAM uma redução de 2 horas para 2
minutos.
A partir das simulações e dos resultados obtidos, quando se comparou os dois perfis
NACA0018 e DU06W200, verificou‐se que o deslocamento da camada limite do perfil
DU06W200, ocorre a partir de um ângulo de ataque de 15°, enquanto o do perfil NACA0018

ocorre a partir de 10°. Concluindo‐se então que o perfil DU06W200 consegue manter a camada
limite sem descolar, melhorando assim a sustentação em maiores ângulos de ataque.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos o apoio e financiamento do IFCE ‐ Campus Maracanaú e da FUNCAP, que
tornaram possível o trabalho.
Agradecemos também a todos os alunos, professores e colaboradores, presentes no
Laboratório de Máquinas Térmicas e de Fluxo (LTF), que de forma direta ou indireta auxiliaram na
conclusão do trabalho.

REFERÊNCIAS
BAEK, P. e FUGLSANG, P. Experimental Detection of Transition on Wind Turbine Airfoils. LM
Glasﬁber A/S, Dinamarca, 2009.
CLAENSSENS, M. The Design and Testing of Airfoils for Application in Small Vertical Axis Wind
Turbines. Master of Science Thesis – Faculty of Aerospace Engineering. Delft. Delft University of
Technology, 2006.
COMISSÃO ESPECIAL DO CARVÃO MINERAL E ENERGIA EÓLICA. Relatório Final. Assembleia
Legislativa. Rio Grande do Sul, 2013.
CORREA, P. Energia Eólica: Análise teórica e sua aplicação no mundo. Monografia (Bacharel em
Ciências Econômicas) – Faculdade de Ciências Econômicas. Porto Alegre. Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, 2010.
DRELA, M. XFOIL: An analysis and design system for low Reynolds number airfoils. Article – MIT
Dept. of aeronautics and astronautics, Massachusetts. Cambridge, 2000.
FOX, R.W., MACDONALD, A.T., PRITCHARD, P.J. Introdução à Mecânica dos Fluidos. 6. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2006. p. 254‐261.
GARCIA, S.B., PETRY, M.R.M., SIMIONI, G.C.S., KONZEN, G., PAULA, A.V., ALÉ, J.A.V. Aspectos no
projeto de turbinas eólicas de eixo vertical. I CBENS. Fortaleza, 2007.

ESTUDO DE CASO: RECICLAGEM DE CAVACOS DE ALUMÍNIO ADVINDOS DA USINAGEM
P. V. D. Caldas (IC)1; M. M. B. Silva (IC)1; W. B. Bonfim (IC)¹;
S. M. Farias (IC)1; M. G. D. Caldas (IC)1; D. G. Santos (PQ) 2
1
Instituto Federal do Ceará (IFCE) ‐ Campus Cedro ‐, 2Instituto Federal do Ceará (IFCE) ‐ Campus Cedro; e‐mail:
pedim17@hotmail.com
(IC) Iniciação Científica
(TC) Técnico em Química
(PQ) Pesquisador

RESUMO
Grandes quantidades de cavacos de alumínio são
gerados diariamente no processo de usinagem em
laboratório de mecânica. Dessa maneira torna‐se
importante a reutilização da matéria‐prima através da
reciclagem, esta que possui uma importância
fundamental para o desenvolvimento sustentável e vem
crescendo diariamente. Diante desta constatação, surge
a necessidade de buscar conciliar o desperdício de
cavacos de alumínio com a sua reciclagem. Neste
contexto, este artigo tem como objetivo apresentar um
estudo de caso que visa trazer benefícios nos aspectos

econômicos e ambientais, por meio da reciclagem dos
cavacos através da fundição em forno elétrico à indução
e posterior aproveitamento do alumínio fundido em um
molde cilíndrico tornando viável a sua reutilização para
as aulas práticas da usinagem nos laboratórios, sendo
uma forma de poupar as fontes energéticas e recursos
naturais não renováveis.

PALAVRAS‐CHAVE: Cavacos de alumínio, processo de usinagem, reciclagem, forno elétrico à indução.

STUDY OF CASE: RECYCLING OF SHAVINGS OF ALUMINUM ARISING FROM MACHINING
ABSTRACT
Large amounts of aluminum shavings are
generated daily in the process of machining mechanics
lab. Thus it becomes important to reuse the raw
materials by recycling, that this is of fundamental
importance to sustainable development and is growing
daily. Given this finding, the need arises to seek to
conciliate the waste of shavings aluminum recycling. In
this context, this paper aims to present a case study that

aims to bring benefits to the economic and
environmental aspects, through recycling of the chips by
fusion in an electric oven with induction and subsequent
use of cast aluminum in a cylindrical mold making viable
reuse for the practical classes of machining labs, being a
way of saving energy sources and non‐renewable
resources.

KEY‐WORDS: Shavings of aluminum, machining process, recycling, electric oven with induction.

ESTUDO DE CASO: RECICLAGEM DE CAVACOS DE ALUMÍNIO ADVINDOS DA USINAGEM
INTRODUÇÃO
As atividades de usinagem realizadas no laboratório de mecânica são indispensáveis para
os alunos dos cursos técnicos e superior. Essas atividades referem‐se na produção de peças
mecânicas nas quais para se obterem necessita‐se da utilização de metais. Esses metais são
usinados no torno mecânico, fresa e CNC onde o principal metal utilizado pelos alunos é o
alumínio em forma de tarugo.
No processo de usinagem para se obter a peça mecânica desejada, grande quantidades de
cavacos de alumínio são retirados do tarugo. Esses cavacos retirados são jogados no lixo. Visando
outra solução para o destino desses cavacos, a reciclagem dos mesmos traz um conjunto de
atitudes que buscam melhorias voltadas para o desenvolvimento sustentável e responsabilidade
ambiental.
A reciclagem dos cavacos de alumínio nada mais é que o reaproveitamento de material
usinado a ser transformado em um novo produto para novo consumo.
Conforme Schmitz (2006, p. 15, tradução nossa) a matéria‐prima para a produção de
alumínio secundário é o material que já foi utilizado retornado para processamento adicional
depois do fim da sua vida útil no presente pedido.
Esse fato traz várias vantagens, como a diminuição da poluição no solo, na água, a
redução do custo do material e a minimização do impacto ambiental já que não é necessário a
extração minério fonte de sua origem. Além disso, investir na reciclagem dos cavacos de alumínio
é uma das formas de reforçar a imagem ambiental que os Institutos Federais devem possuir.
OBJETIVOS
 Mostrar a viabilidade em termos ambientais e econômicos de fazer o reaproveitamento de
cavacos de alumínio que atualmente são jogados no lixo;
 Fazer um estudo sobre a reciclagem dos cavacos através da fundição em um forno elétrico à
indução e lingotamento do mesmo, apresentando a importância de existir no laboratório de
mecânica esse forno de indução para proporcionar a reciclagem dos cavacos de alumínio;
 Verificar a viabilidade da reciclagem e a sua avaliação no processo de reutilização no
laboratório de mecânica.
REVISÃO DE LITERATURA
O ALUMÍNIO
Para Chiaverine (1986, p. 57):
O minério de alumínio predominante é a bauxita, a qual é constituída essencialmente de
um óxido hidratado – Al2 O3. H2O –, contendo ainda óxido de ferro, sílica, óxido de
titânio e pequenas outras quantidades de compostos. Nos minérios utilizados na
produção de alumínio, o teor de Al2 O3 varia de 40 a 60%.

Conforme a Associação Brasileira do Alumínio (ABAL 2014), o alumínio, é o terceiro

elemento mais abundante na crosta terrestre, é o metal mais jovem usado em escala industrial.
Há sete milênios, ceramistas da Pérsia já produziam seus vasos com um tipo de barro que
continha óxido de alumínio, que hoje conhecemos como alumina. Trinta séculos mais tarde,
egípcios e babilônios usaram outra substância contendo alumínio na fabricação de cosméticos e
produtos medicinais.
Ainda conforme a ABAL (2014), inicialmente obtido em laboratório, a produção de
alumínio em escala industrial somente foi possível a partir de 1886, quando Charles Martin Hall,
nos Estados Unidos, e Louis Toussaint Héroult, na França, obtiveram o metal puro a partir da
dissolução eletrolítica de óxido de alumínio (alumina), em banho de criolita. O processo Hall‐
Héroult, como é conhecido, ainda é o principal processo de produção de alumínio.
Conforme Chiaverine (1986), o metal alumínio possui peso específico de 2,7 g/cm3 a
200C; seu ponto de fusão corresponde a 6600C e o modulo de elasticidade é de 6.336 kgf/mm2.
Pertence ao sistema cúbico de face centrada.
A ALUMAR (2014) cita que o alumínio é um metal leve e resistente, de aspecto cinza
prateado e fosco, devido à fina camada de oxidação que se forma rapidamente quando exposto
ao ar. O alumínio não é tóxico, nem magnético, e não cria faíscas quando exposto a atrito.
VANTAGENS DO ALÚMINIO
As características do alumínio permitem que ele tenha uma diversa gama de aplicações.
Por isso, o metal é um dos mais utilizados no mundo todo. Material leve, durável e bonito, o
alumínio mostra uma excelente performance e propriedades superiores na maioria das
aplicações. (ABAL, 2014).
O alumínio é um metal de excelente qualidade possuindo inúmeros atributos na qual o
torna vantajoso sua utilização. Com informações da DNA ALUMÍNIO (2014), a tabela 1 mostra
algumas de suas vantagens.
Tabela 1 – Vantagens do alumínio.
Leveza

Por ser um material leve, o alumínio apresenta alguns diferenciais competitivos: redução
no consumo de combustível e maior capacidade de carga. Estas características favorecem a
redução do preço do produto final. Além disso, é indicado tanto para estruturas móveis,
quanto para estáticas, onde o peso final do projeto tem grande importância.

Impermeabilidade

Por não permitir a passagem de oxigênio, luz e umidade, o alumínio é altamente indicado
para a fabricação de embalagens alimentícias, remédios e utilizações na construção civil.

Beleza

Sinônimo de modernidade, o alumínio, mesmo em estado bruto, traz beleza e requinte ao
ambiente. É muito utilizado na criação de peças de design por permitir a aplicação de
diversas tintas e acabamentos sem perder suas características naturais.

Durabilidade

Com alta resistência a agentes corrosivos, o alumínio é um material de longa vida útil,
podendo ser utilizado tanto em embalagens descartáveis, quanto na construção de
carrocerias de automóveis.

Flexibilidade

Por ser um metal maleável, as indústrias moldam o alumínio de forma a adaptá‐lo à suas
necessidades de uso e consumo. Esta flexibilidade faz com que este material seja aplicado
nas mais diversas áreas de atuação da indústria.

Resistência

Mesmo sendo leve e maleável, o alumínio é extremamente duro e resistente a fatores
externos como a corrosão. Além disso, é indicado para uso em estruturas de edifícios,
aviões e trens.

Fonte – DNA ALUMÍNIO (2014).

Por apresentar essas vantagens o alumínio em forma de tarugo tornou‐se principal metal
utilizado no laboratório de mecânica na confecção de peças mecânicas.
Mas em relação às vantagens apresentadas anteriormente a reciclagem do alumínio vem
ganhando destaque a cada dia pelo fato de apresentar outras inúmeras vantagens em relação à
sua produção primária. Para Machado, Santos e Oliveira (2011, p. 2), essas vantagens são
mostradas na tabela 2.
Tabela 1 – Vantagens do alumínio.
Economia de energia

A produção de alumínio através do minério da bauxita consome grandes
quantidades de energia, tanto a elétrica como a obtida através de combustíveis
fósseis, sendo a maior parte dessa energia consumida no processo eletroquímico
para a transformação da alumina em alumínio. O processo de reciclagem do
alumínio consome apenas 5% da energia necessária para a produção do
alumínio primário.

Redução da eliminação
de resíduos no meio
ambiente

A produção do alumínio primário gera resíduos sólidos em todas as fases do
processo, principalmente durante a purificação da alumina. O processo de
reciclagem também produz resíduos, mas em volume muito menor: 90% menos
que no processo de extração do minério.

Redução da emissão de
gases do efeito estufa

A quantidade de gases do efeito estufa (dióxido de carbono e de enxofre),
gerada através do processo de reciclagem é também 90% menor que no
processo de transformação da bauxita.

Redução do custo de
produção

Para se produzir alumínio primário é necessário uma mina para extração da
bauxita, um processo para purificação da alumina e um processo eletrolítico
para extrair o alumínio. Os equipamentos utilizados para a reciclagem do
alumínio são muito menos complexos e mais baratos, gerando uma economia de
custo de 80% a 85% por tonelada de metal produzido.

Sustentabilidade

Os materiais feitos de alumínio descartados pós‐consumo, agregados aos
resíduos industriais, fazem do processo de reciclagem uma saída ecologicamente
correta de renovação. Cada tonelada de alumínio reciclado representa cinco
toneladas de minério de bauxita poupadas.

Fonte – Adaptado do texto de Machado, Santos e Oliveira (2011).

Os aumentos que foram vistos na produção e uso de matais não ferrosos reciclados
decorrem, principalmente, da relação custo‐eficácia de fazer uso repetido dessas matérias primas
caras. (LUZGIN et al., 2004, p. 536, tradução nossa).
CAVACOS DE ALUMÍNIO
Por apresentar maleabilidade o alumínio pode ser modificado com facilidade no processo
de usinagem.

Conforme Chiaverine (1986), nos processos de usinagem, uma porção do material das
peças é retirada pela ação de uma ferramenta, chamada ferramenta de corte, produzindo o
cavaco, caracterizado por forma geométrica irregular. A figura 1 ilustra esse processo.

Figura 1 – Exemplos de tipos de cavacos formados na usinagem
Os cavacos podem ser diferenciados em quatro tipos básicos: fita, helicoidal, espiral e em
lascas ou pedaços. Os tipos de cavacos dependerão de vários fatores como, por exemplo:
velocidade de corte da máquina, ângulo de penetração da ferramenta cortante no tarugo, dureza
do material usinado, entre outros. A figura 2 mostra uma amostra dos tipos de cavacos de alumio
obtidos no laboratório de mecânica a partir do processo de usinagem no torno mecânico.

Figura 1 – (a) Cavacos tipo fita, (b) cavacos do tipo espiral, (c) lascas ou em pedaços
PROPOSTA PARA RECICLAGEM DOS CAVACOS DE ALUMÍNIO
Conforme a ALUMAR (2014), o alumínio pode ser reciclado tanto a partir de sucatas
geradas por produtos de vida útil esgotada, como de sobras do processo produtivo. A partir desta
definição pode‐se dizer que os cavacos de alumínio retirados no processo de usinagem podem
ser reciclados. Este tópico expõe a estrutura do método proposto para reciclagem dos cavacos de
alumínio por meio da implantação de um forno elétrico à indução no laboratório de mecânica.
No estudo de caso feito no laboratório foram descobertas que semanalmente

aproximadamente 1,5 a 2 K de cavacos de alumínio são gerados no processo de usinagem. Todo
cavaco jogado no lixo gera perdas econômicas, pois não está sendo reciclado e não contribui para
o meio ambiente. A proposta para reciclagem dos cavacos de alumínio se dá por meio da fusão.
De acordo com Chiaverine (1986), existem inúmeros tipos de equipamentos ou fornos
construídos para fusão dos metais e preparo das ligas. Alguns se prestam praticamente à fusão
de qualquer liga, enquanto outros são mais indicados para um metal ou liga. Com base nessa
citação o forno escolhido para reciclagem dos cavacos de alumínio é o forno elétrico à indução. O
mesmo foi escolhido por apresentar como diferencial, se comparado com outros fornos
utilizados na reciclagem de sucata de alumínio, a capacidade de uma melhor homogeneização
das ligas produzidas, essa capacidade se da pela turbulência induzida no banho pelo campo
eletromagnético, proveniente da indução.
Schmitz (2006, tradução nossa), diz que o forno elétrico à indução pertence à família dos
fornos tipo cadinho (crucible furnace). Estes equipamentos são amplamente difundidos no setor
metalúrgico de fundição. Existem dois tipos de fornos elétricos à indução que podem ser
aplicados à reciclagem do alumínio: forno elétrico à indução a canal (channel induction furnace) e
forno elétrico à indução a cadinho, conhecido também como forno elétrico à indução sem núcleo
(coreless induction furnace).
Entre os dois tipos de fornos citados anteriormente o escolhido para proposta de
reciclagem é o forno elétrico à indução a cadinho, conhecido como forno elétrico à indução sem
núcleo. Esse tipo de forno funciona segundo o princípio de um transformador, porém desprovido
do seu núcleo magnético.
Conforme o Grupo B2B Soluções para Siderurgias e Fundições (2014), o primário do
transformador é constituído de uma bobina em geral construída em tubo de cobre, de poucas
espiras e que é percorrida pela corrente primária sendo refrigerada por água que circula através
de tal forno e indica as linhas de forças eletromagnéticas e as correntes de circulação do banho
provocadas durante a fusão.
Para uma melhor compreensão de como funciona o forno elétrico à indução sem núcleo,
o grupo B2B explica que o forno funciona segundo a lei de Joule, onde a potência aplicada ao
forno pode ser expressa pela relação:
W=V/R

equação (1)

Onde V é a tensão aplicada ao primário do forno e R a resistência elétrica da carga. Por se
tratar de um fenômeno de indução, a tensão V é expressa pela fórmula:
V – ∅. N. W

equação (2)

Onde ∅ é o fluxo do campo magnético indutor, N é o número de espiras da bobina
primária e W é a pulsação do campo que por sua vez é igual Zπf, f sendo a frequência da corrente
em ciclos por segundo ou Hertz (Cps ou Hz).
O Grupo B2B Soluções para Siderurgias e Fundições (2014), cita que os fornos de indução
sem núcleo são construídos para trabalhar com correntes de frequências variando desde 50 ou
60 Hz até 15 a 20.000 Hz oferecendo uma excelente flexibilidade de aplicação a qualquer tipo de

metal.
Schmitz (2006, tradução nossa), destaca que no forno à indução por se Induzir a corrente
elétrica diretamente sobre a carga condutora levando‐a a fusão, não há geração de emissões
gasosas, algo importante para garantir a qualidade da liga, reduzindo a oxidação da mesma, a
diminuição dos impactos ambientais e melhora condições de trabalho para o operário do forno.
MATERIAIS E MÉTODOS
Neste trabalho foi utilizado um estudo de caso que para Severino (2007), refere‐se a uma
pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular, considerando representativo de um
conjunto de casos análogos, por ele significativamente representativo. A coleta de dados e sua
análise se dão da mesma forma que nas pesquisas de campo, em geral.
Marconi e Lakatos (2007) citam que a pesquisa de campo, imprescindível para este
trabalho, consiste na observação de fatos tal qual ocorrem na realidade, ou seja,
espontaneamente, tanto na coleta de dados quanto na análise de variáveis presentes. Citam
ainda que a pesquisa bibliográfica considerada no primeiro passo de toda pesquisa científica,
consiste no levantamento, estudo das fontes de informação sobre o tema em estudo.
O estudo de caso foi realizado nas dependências do Instituto Federal de Educação Ciência
e Tecnologia do Ceará – Campus Cedro, precisamente no laboratório de Mecânica, o mesmo foi
escolhido por se tratar do local onde se utiliza o alumínio para produção de inúmeras e
diversificadas peças mecânicas produzidas pelos alunos dos cursos técnicos e superiores a partir
do processo de usinagem.
Os cavacos após serem colhidos serão colocados no forno onde a temperatura elevada
leva os mesmos ao estado de fusão. O alumínio fundido é então conduzido para uma forma
cilíndrica onde o mesmo será resfriado até que se complete a solidificação. Completa a
solidificação dos tarugos no interior do molde, procede‐se então a desmoldagem, corte de
canais, limpeza e rebarbação, e então os tarugos podem ser reaproveitado para as aulas práticas
de usinagem.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou‐se que no laboratório de mecânica existe uma grande utilização de tarugos de
alumínio no processo de usinagem; nesse processo para dar forma à peça desejada
aproximadamente 50% do tarugo é removido na forma de cavaco, sendo eles não
reaproveitados, mas sim jogados no lixo. A partir dessa observação surgiu o interesse em propor
ao IFCE – Campus Cedro a reciclagem desses cavacos por meio da fusão através de um forno
elétrico à indução a cadinho ou sem núcleo como é mais conhecido. Essa proposta visa contribuir
muito para o desenvolvimento sustentável através de benefícios que não se restringe apenas ao
instituto, mas sim a cidade e ao meio ambiente. Segundo Costa e Pires (2007), tais benefícios
podem ser:
Benefícios Sociais:
 Colabora para o crescimento da consciência ecológica na comunidade;
 Contribui para menor agressão ao meio ambiente;

 Reduz a quantidade de lixo nos aterros sanitários;
 Incentiva a reciclagem de outros materiais.
Benefícios Políticos:
 Colabora para o estabelecimento de políticas de destinação de resíduos sólidos;
 Ajuda no conhecimento da composição do lixo urbano.
Benefícios Econômicos:
 Injeção de recursos na economia local;
 Não necessita de grandes investimentos;
 Proporciona grande economia de energia elétrica;
 Estimula outros negócios. Exemplo: máquinas e equipamentos de prensagem.
CONCLUSÃO
Este artigo apresentou uma proposta de implantação de um forno elétrico à indução para
reciclagem dos cavacos de alumínio em um laboratório de mecânica do IFCE – Campus Cedro,
tendo como principal objetivo ter o reaproveitamento do material citado. O forno proposto para
reciclagem tem de ser adaptado para a situação atual, ou seja, atender a quantidade de cavacos
que foi citado anteriormente, para que não haja nenhum desperdício do mesmo após a
implantação do forno. Conclui‐se que a reciclagem em si poupa recursos naturais, contribui para
diminuição da poluição no meio ambiente e diminui também o custo médio de produção de
novos materiais.
Sugere‐se para trabalhos futuros, a inserção de um método completo, detalhado e
simplificado para reciclagem de outros metais. Outra sugestão é a implantação de um setor de
reciclagem no Instituto, mostrando a sua importância e os benefícios que o mesmo possa
oferecer.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo estudar a influência da
rotação e avanço no acabamento superficial de peças de
alumínio que passaram pelo processo de torneamento
cilíndrico externo. A metodologia consiste em variar de
forma controlada esses parâmetros e verificar como se
comporta o acabamento superficial da peça usinada
através da medição de sua rugosidade e caracterização
da superfície. Este estudo foi desenvolvido no

Laboratório de Metrologia e no Laboratório de
Eletromecânica do Instituto Federal de Sergipe, Campus
Lagarto. Os experimentos realizados constataram que o
acabamento superficial do material usinado sofre
influência direta do parâmetro escolhido e do processo
de fabricação em si.

PALAVRAS‐CHAVE: rugosidade superficial, usinagem, alumínio, metrologia.
.

STUDY OF SURFACE ROUGHNESS IN THE ALUMINUM MACHINING
ABSTRACT
This work aims to find the influence of cutting
parameters on surface finishing of aluminum parts that
went through the process of machining. The
methodology is based on change the cutting parameters
and check how it behaves the surface finish of the
workpiece by measuring the surface roughness. This

study was developed in the Laboratory of Metrology and
Laboratory of Eletromechanical in the Federal Institute
of Sergipe, Campus Lagarto. The results shows that the
roughness in the surface of the material is influenced by
the selected parameter and by the manufacturing
process.

KEY‐WORDS: surface roughness, machining, aluminum, metrology.

ESTUDO DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL NO TORNEAMENTO CILÍNDRICO EXTERNO DO ALUMÍNIO

INTRODUÇÃO
Na indústria mecânica em geral, a utilização do alumínio vêm crescendo devido à sua boa
aparência aliado às boas propriedades mecânicas que apresenta. Um exemplo atual de destaque
é o que ocorre na indústria aeronáutica e aeroespacial, que frente às mudanças tecnológicas
ocorridas nos últimos tempos no setor e com o desenvolvimento de novos produtos, exige uma
disponibilidade maior de novos materiais que tenham qualidade de informações suficientes para
o seu processamento (HEINZ, 2000). Dentre tais materiais, o alumínio possui significante
importância devido ao grande potencial de produção, principalmente nos processos de usinagem
e uma grande quantidade de propriedades físicas e mecânicas aproveitáveis. O alumínio é um
metal não ferroso que se destaca por ter uma densidade baixa e uma relação resistência/peso
muito boa, oque contribui para aplicações em que se necessita de um material mais leve e com
resistência mecânica relevante. O alumínio também se destaca pela sua boa usinabilidade e
possibilidade de tratamento térmico superficial. Pesquisas revelam que o alumínio oferece cerca
de 60% de redução de peso, comparado com aço e ferro fundido na fabricação de veículos. Isso
na prática significa que o uso desse material contribui significativamente na economia de
combustíveis e redução da emissão de poluentes no meio ambiente global.
A usinagem é um dos processos de fabricação mais utilizados na produção de alumínio.
Uma operação de usinagem consiste em um processo mecânico de remoção de material
amplamente utilizado na indústria em virtude de sua flexibilidade quanto às características que o
processo compreende e a geometria da peça, é normalmente utilizada para conferir formas mais
precisas, com tolerâncias dimensionais e acabamento superficial especificados, em peças de
diversos materiais, dentre eles, o alumínio. Dentre os processos de usinagem pode‐se destacar o
torneamento cilíndrico externo, que é uma operação de usinagem que permite trabalhar peças
cilíndricas movidas por um movimento uniforme de rotação em torno de um eixo fixo. O
torneamento, como todos os demais trabalhos executados com máquinas‐ferramenta, acontece
mediante a retirada progressiva de material (cavaco) da peça a ser trabalhada. A determinação
das condições ideais de torneamento para um determinado tipo de material é fundamental para
se conseguir uma fabricação de qualidade e economicamente viável (FERRARESI, 1986). A má
escolha de certos parâmetros de usinagem, além de diminuir a vida útil das ferramentas de corte,
pode também, diminuir a qualidade final da superfície da peça, que é identificada através do
acabamento superficial. A rugosidade superficial é o tipo mais comum de avaliação utilizada no
âmbito do acabamento superficial e é definido como sendo o conjunto de irregularidades, isto é,
pequenas saliências e reentrâncias que caracterizam uma superfície (AGOSTINHO, 2004). Na
avaliação da rugosidade superficial existem diferentes parâmetros utilizados, neste trabalho,
utilizaremos os parâmetros Ra (rugosidade média) e Ry (rugosidade máxima) pois são os
parâmetros mais comumente usados em situações práticas.

A rugosidade média (Ra) é a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas de
afastamento dos pontos do perfil de rugosidade em relação à linha média, dentro do percurso de
medição. Essa grandeza pode corresponder à altura de um retângulo, cuja área é igual à soma
absoluta das áreas delimitadas pelo perfil de rugosidade e pela linha média, tendo por
comprimento o percurso de medição (lm) (Figura 1). Esse parâmetro é conhecido como Ra
(roughness avarage). O desvio médio aritmético é expresso em micrometro.

Figura 1 – Percurso de medição da rugosidade média (Ra). (LIMA E CORREIA, 2008)
A rugosidade máxima (Ry) está definida como o maior valor das rugosidades parciais (Zi)
que se apresenta no percurso de medição (lm). Na figura 2 nota‐se que o maior valor parcial é Z3,
que está localizado no terceiro cut‐off, que corresponde à rugosidade Ry.

Figura 2 – Rugosidade máxima (Ry). (LIMA E CORREIA, 2008)
Para se medir os valores de rugosidade superficial são utilizados os rugosímetros. O
rugosímetro é classificado como um instrumento de medição por sensor de contato que são
aqueles que exploram uma superfície com contato direto por meio de sensores ou apalpadores e
adquirem os desvios em forma de perfil. Ainda, esses aparelhos têm a capacidade de calcular
parâmetros e podem emitir relatórios do perfil graficamente. O processo de obtenção de dados é
ilustrado da figura 3.

Figura 3 – Princípio básico de funcionamento dos instrumentos de medição de textura
superficial (SANTOS, 2007).
Existem diversos trabalhos que abordam o tema da rugosidade superficial com o
torneamento e suas relações, utilizando‐se quase que sempre de estudos relacionados ao aço.
Estudos atuais demonstram que a rugosidade superficial sofre influência de uma série de fatores.
A rugosidade de uma superfície é controlada por diversos parâmetros: máquinas ferramenta,
material, geometria e processo de usinagem (NUNES, 2011). Outros trabalhos incluem na
avaliação da rugosidade sensores de sinais de vibração em RMS chegando à conclusão da não
relação direta deste parâmetro (NETO, 2004). O presente trabalho pretende, enfim, avaliar a
influência de dois parâmetros de usinagem (rotação e avanço) isoladamente no acabamento
superficial de peças de alumínio que passaram pelo processo de torneamento cilíndrico externo
através da medição da rugosidade e caracterização da superfície com a finalidade de entender de
que forma o processo pode influenciar na qualidade do produto final.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia do trabalho consistiu em modificar de forma controlada o parâmetro da
rotação do fuso (RPM) e avanço (mm/rot) mantendo‐se constante os outros parâmetros na
usinagem do alumínio, sendo que para cada desbaste realizado, mediu‐se a rugosidade
superficial e se caracterizou a superfície da peça usinada. Para os processos de torneamento
foram utilizadas as instalações do Laboratório de Eletromecânica e para a medição da rugosidade
superficial o Laboratório de Metrologia do Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto. No
torneamento cilíndrico externo, foi utilizado um torno convencional da marca NARDINI e modelo
MS‐220. Para a medição da rugosidade foi utilizado um rugosímetro portátil digital modelo TR‐
200 (de posse do Laboratório de Metrologia do Instituto Federal de Sergipe/Campus Lagarto),
juntamente com o software que o acompanha (Timesurf TR220) com as seguintes características:
 Ampla faixa de medição; Curso de Verificação de 1 a 5 x cut‐off ; Filtro digital de
ondulação; Saída RS232.
O método se baseou primeiramente em definir, através de estudo sobre o tema, quais
parâmetros seriam variados para a medição da rugosidade (rotação e avanço). Para cada passe se
fixava o valor da profundidade de corte e se variava os valores de rotação ou avanço
independentemente. Para cada passe diferenciado se fazia a medida da rugosidade no
Laboratório de Metrologia. Auxiliando o trabalho do rugosímetro foi possível, utilizar, o software
Timesurf TR220, o qual ajudou na obtenção das medidas com comandos indiretos e forneceu a

caracterização da superfície estudada. Para a medição de rugosidade ser feita, o sensor é
colocado sobre uma parte da superfície, onde ele traça um percurso (comprimento de
amostragem) em uma taxa constante. O sensor mede a rugosidade por meio de um apalpador na
ponta do sensor. A rugosidade da superfície, no momento em que é feito o percurso de medição,
causa um deslocamento no sensor que resulta em uma mudança do valor indutivo nas bobinas
internas do mesmo, que por sua vez geram um sinal analógico proporcional a variação da
rugosidade superficial medida. Este sinal é recebido por um bloco do circuito responsável pela
amplificação do mesmo e que processa o sinal utilizando filtros digitais. Todos os ensaios
seguiram padrões da norma técnica e as normas de segurança, além da utilização dos
equipamentos de proteção individual necessários.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente foi realizada a avaliação do comportamento da rugosidade superficial com a
alteração sucessiva no valor da rotação em rpm, mantendo‐se uma profundidade de corte (ap=1
mm) e avanço constante. Para a análise foi utilizado o rugosímetro portátil e o torno
convencional (figura 4). Os resultados foram organizados em tabelas e gráficos. Para a avaliação
do parâmetro da rotação foram feitos oito passes com o aumento gradual da rotação entre 100 e
2250 rpm.

Figura 4 – Preparação da usinagem em torno convencional.
Após cada passe a rugosidade era medida e checada novamente com o rugosímetro
(figura 5).

Figura 5 – medição com o rugosímetro.

Na tabela 1 podemos verificar os valores de rugosidade em função da rotação.

Tabela 1 – Rugosidade em função da rotação.
Rotação
(rpm)

Ra
(µm)

Ry
(µm)

100

1,618

11,58

250

1,950

14,31

400

1,531

10,935

500

1,304

9,589

630

1,336

9,628

800

1,507

11,85

1250

1,274

9,023

2250

1,190

9,550

A partir dos dados foi gerado um gráfico de dispersão para uma melhor visualização do
comportamento do acabamento superficial, mostrado na figura 6.

Figura 6 – Gráfico rugosidade média x rotação.

Para cada medição de rugosidade, foi possível através do uso do software TimeSurf220,
realizar a caracterização da superfície através do gráfico de rugosidade da superfície
correspondente. Pode‐se visualizar para cada medição o perfil de rugosidade da peça usinada. O
perfil mostra em seu eixo horizontal a distancia percorrida pelo sensor em mm e no eixo
horizontal os valores de rugosidade em µm. Para visualizar a comparação, segue o perfil de
rugosidade utilizando‐se o menor valor de rotação (Figura 7) e o maior valor de rotação (Figura
8).

Figura 7 – Perfil de rugosidade com a rotação de 100 rpm.

Figura 8 ‐ Perfil de rugosidade com a rotação de 2250 rpm.
Após a avaliação da rotação foi realizada uma avaliação do avanço de corte com o
objetivo de tentar identificar como se comporta a rugosidade com a variação deste parâmetro
isoladamente. O processo do experimento realizado com o avanço foi idêntico ao da rotação,
com a realização dos passes seguindo a medição da rugosidade. Para avaliação do avanço foram
feitos oito passes com um aumento gradual do avanço entre 0,053 e 0,675 mm/rot (tabela 2).

Tabela 2 – Rugosidade em função do avanço.
Avanço
(mm/rot)

Ra
(µm)

Ry
(µm)

0,053

0,770

6,933

0,140

1,347

9,785

0,190

3,819

31,66

0,254

3,784

25,99

0,348

3,864

34,55

0,449

3,816

36,32

0,554

4,670

30,37

0,675

4,586

27,94

Figura 9 – Gráfico do avanço x rugosidade média.
Para efeito comparativo segue o perfil de rugosidade usinando‐se com o menor valor de
avanço (figura 10) e com o maior valor de avanço (figura 11).

Figura 10 – Perfil da rugosidade com o avanço de 0,053 mm/rot.

Figura 11 ‐ Perfil da rugosidade com o avanço de 0,675 mm/rot.

Os resultados mostraram que ao se elevar a rotação, o valor da rugosidade revela uma
tendência a cair (rotação e rugosidade são inversamente proporcionais) e ao se elevar o avanço,
a rugosidade claramente aumenta de forma significativa (avanço e rugosidade são diretamente
proporcionais). As variações de rugosidade para o material estudado em relação ao avanço se
mostraram mais significativas que os da rotação, isso significa que as variações no avanço
possuem maior influência no valor da rugosidade do que as variações na rotação. Em termos
numéricos no caso da rotação o valor de rugosidade sofreu uma variação total de 26,5 % e no
caso do avanço a diferença em termos percentuais entre o maior de rugosidade encontrado e a
menor foi de 495,6 %. Os perfis de rugosidade ilustram de forma evidente a influência dos
parâmetros de corte e acabamento superficial. De fato, tais resultados estão de acordo com a

literatura e além de confirmar experimentalmente o que se diz na teoria, o trabalho possibilitou
evidenciar em termos numéricos o comportamento da rugosidade para o material estudado em
específico.
CONCLUSÃO
O trabalhou possibilitou um maior entendimento tanto dos processos de torneamento
cilíndrico externo, como das características inerentes às propriedades mecânicas do alumínio. Os
resultados encontrados estão de acordo com o esperado teoricamente, sendo que para situações
práticas em que se precisa de um acabamento melhorado da superfície do alumínio é mais
conveniente a utilização de rotações elevadas e avanços reduzidos no processo de torneamento
cilíndrico externo, mas sempre atentando a outros fatores que influenciem no processo. Foi
verificada uma influência significativamente superior do parâmetro avanço no acabamento final
do alumínio. Vale ressaltar que nos processos de usinagem existem diversos fatores que podem
influenciar na qualidade da superfície usinada, este trabalho analisou apenas dois parâmetros
isoladamente (rotação e avanço), mantendo fixos os parâmetros restantes. Outros trabalhos
podem testar outras combinações de parâmetros e realizar uma comparação com os resultados
obtidos. O estudo atingiu seus objetivos de forma que conseguiu reproduzir e identificar como se
pode melhorar a qualidade superficial de peças torneadas de alumínio.
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RESUMO
O conhecimento das propriedades termofísicas dos
materiais tem importância destacada no estudo da
transferência de calor, inclusive quando se necessita
dimensionar equipamentos de refrigeração. Neste
sentido, quando se quer atingir baixas temperatura em
líquidos ou refrigera‐los o conhecimento do calor
específico é de grande importância. O calor específico
do suco de acerola em uma concentração de 10 kg de
polpa de acerola para 20 kg de água e da salmoura em
concentrações de 1 kg, 2 kg e 3 kg para 30 kg de água,

foi determinado usando um calorímetro. No
procedimento experimental o líquido é colocado no
reservatório do calorímetro, onde existe uma resistência
elétrica, que é ligada e são medidas a tensão e corrente,
o tempo de funcionamento cronometrado, com estes
dados o calor específico é calculado. Os resultados
obtidos demonstram grande aproximação com os dados
de outros trabalhos.

PALAVRAS‐CHAVE: calor específico, calorímetro, experimental.

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE SPECIFIC HEAT OF BRINE IN THREE CONCENTRATIONS
AND ACEROLA JUICE IN A CONCENTRATION
ABSTRACT
It is highly important knowing the thermophysical
properties of materials when studying heat transfer,
including when it is necessary to determine the
dimensions for refrigeration equipment. Hence, to
reach low temperatures or cooling liquids, the
knowledge about the specific heat becomes crucial. The
specific
heat
for
acerola
juice
(Malpighia
emarginata ou Malpighia glabra) in a 10 Kg
concentration of the fruit pulp to 20kg water and 1 kg, 2

KEY‐WORDS: Specific heat, calorimeter, experimental.

kg e 3 kg brine concentration to 30 Kg water, was
determinate by the use of a calorimeter with an
electrical resistance, which is turned on to measure
electrical tension and current, and the working process
timed, and from these data the specific heat calculated.
The results obtained here demonstrate close relation to
the data of other published papers.

DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DO CALOR ESPECÍFICO DA SALMOURA EM TRÊS
CONCENTRAÇÕES E DO SUCO DE ACEROLA EM UMA CONCENTRAÇÃO

1. INTRODUÇÃO
Desde a nossa pré‐história os meios fluidos são usados para o transporte de calor, naquela
época o calor era transportado de forma elementar e sem o conhecimento completo de todos os
eventos físicos envolvidos. Com o avanço da civilização, aumento da tecnologia e necessidade de
dispor de energia de forma cada vez mais eficiente, se teve a necessidade de conhecer melhor os
fenômenos que envolvem as trocas de calor e consequentemente as propriedades térmicas dos
materiais para tornar o transporte mais eficiente.
As propriedades termofisicas de qualquer substancia, como o calor especifico a condutividade
e a difusividade térmica, são responsáveis por vários fenômenos térmicos importantes para
engenharia. O conhecimento destas propriedades é importante em sistemas de estocagem de
energia, onde se deseja que a quantidade ρCp (massa especifica, calor especifico a pressão
constante), seja elevada, para que em um determinado período seja absorvido calor do material
e em outro período este material absorva esta mesma quantidade de calor de um ambiente
climatizado por exemplo. Os líquidos normalmente usados nestes sistemas têm condutividade
térmica baixa quando comparadas com as dos sólidos, é possível perceber com um simples
exemplo como este, a importância das propriedades termofísicas. Já na indústria alimentícia a
exemplo da fabricação de picolés em palito, se deseja que o suco do picolé tenha uma
difusividade térmica alta, pois, o picolé é congelado por choque térmico e quanto mais rápido o
calor se difundir melhor. O choque térmico e proporcionado mergulhando até um ponto antes da
borda do recipiente contendo os picolés em um líquido que pode ser salmoura ou álcoois a
baixíssima temperatura.
O ponto de congelamento dos líquidos usados em processos onde são necessárias baixíssimas
temperaturas deve ser igualmente baixo, assim os projetistas dos equipamentos onde são
requeridas estas características, devem ter conhecimento exato de todas as suas propriedades
para dimensionar corretamente os equipamentos que irão trabalhar sob estas condições, pois o
consumo de energia elétrica e o tempo com que o equipamento fara o líquido atingir estas
temperaturas estão relacionados com as suas propriedades térmicas. Quando se trata de
projetar maquinas que vão aquecer alimentos, a exemplo das gondolas de restaurantes, de
forma similar a refrigeração os projetistas têm que levar em consideração as propriedades dos
líquidos usados no aquecimento.
O calor específico (Cp), expressa a quantidade de energia que uma unidade de massa de um
material necessita para elevar sua temperatura em um grau, nos respectivos sistemas de
unidade. O produto ρCp é denominado capacidade calorífica volumar, mede a capacidade do
material em acumular energia térmica, e consequentemente mede a inércia com que esse
material libera a mesma energia.

A determinação das propriedades termofísicas dos líquidos é estudada sobre diversas óticas e
graus de interesse, quer seja, para a termo‐acumulação, refrigeração/conservação ou para
microbiologia.
Moura et al (2003) determinaram experimentalmente a difusividade térmica e calor
específico, de soluções modelo similares a sucos. A determinação do calor específico foi realizada
através do método de Hwang e Hayakawa (1979) e a difusividade térmica com base no método
de Dickerson. Os resultados de cada propriedade foram analisados através de superfícies de
respostas. Foram encontrados resultados significativos para as propriedades, mostrando que os
modelos encontrados representam significativamente as mudanças das propriedades térmicas
dos sucos, com alterações na composição e na temperatura.
No trabalho de Moura et al (2003) as propriedades termofísicas, difusividade térmica e calor
específico, de soluções modelo similares a sucos, foram determinadas experimentalmente e
ajustadas a modelos matemáticos (STATISTICA 6.0), em função da sua composição química. Para
definição das soluções modelo foi realizado um planejamento estrela mantendo‐se fixa a
quantidade de ácido (1,5 %) e variando‐se a água (82‐98,5 %), o carboidrato (0‐15 %) e a gordura
(0‐1,5 %). A determinação do calor específico foi realizada através do método de Hwang &
Hayakawa e a difusividade térmica com base no método de Dickerson. Os resultados de cada
propriedade foram analisados através de superfícies de respostas. Foram encontrados resultados
significativos para as propriedades, mostrando que os modelos encontrados representam
significativamente as mudanças das propriedades térmicas dos sucos, com alterações na
composição e na temperatura. A metodologia experimental empregada neste trabalho para a
determinação do calor específico e semelhante à empregada no projeto aqui relatado.
Pereira (2013) em seu trabalho de dissertação avaliou as propriedades termofísicas e o
comportamento reológico da polpa de acerola nas concentrações de 5,5; 7,5; 9,5; 11,5 e 13,5
Brix. Foram determinadas a densidade, calor específico, difusividade e condutividade em uma
faixa de temperatura de 0 a ‐30 oC, tendo sido observadas influências da concentração e
temperaturas em todas as propriedades estudadas. Para a densidade e o calor específico houve
diminuição com a redução da temperatura e da concentração. Para a condutividade e
difusividade térmica, observaram‐se aumentos com a redução da temperatura e da concentração
de sólidos solúveis. Entretanto, para todas as propriedades as maiores mudanças ocorreram na
faixa de temperatura de 0 a ‐10 oC. Para melhor avaliação, equações foram ajustadas para a
determinação direta da condutividade e difusividade térmica na faixa de temperatura e
concentração estudada.
O estudo de Medeiros et al (2010) avalia propriedades termofísicas de fluidos secundários
visando sua aplicação em sistemas de refrigeração com termo‐acumulação. O objeto da
investigação são soluções aquosas com anti‐congelantes orgânicos da família dos álcoois –
glicerol, propilenoglicol e etilenoglicol – que apresentam propriedade termofísicas –
temperaturas de solidificação e de ebulição, massa específica, calor específico, condutividade
térmica – diferentes da água pura, que promovem principalmente a redução do ponto de fusão.
Os álcoois foram selecionados por serem totalmente solúveis, com baixa ou nenhumas atividades
corrosivas e quimicamente estáveis. As propriedades dos fluidos secundários foram obtidas com
auxílio de simulação computacional. Em todas as amostras analisadas, com concentração em
massa dos solutos variando entre 20 % e 50 %, não foram detectados pontos de inflexão nas

curvas das propriedades quando a concentração dos álcoois foi variada. A hipótese investigativa
inicial de redução da temperatura de solidificação da solução, com o aumento da percentagem
de álcool, foi confirmada para todas as amostras. A capacidade de transferir calor é reduzida para
todos os fluidos secundários, na medida em que a concentração dos álcoois é aumentada.
Comparativamente, o etilenoglicol mostrou ser, dos álcoois analisados, o que melhor atende as
necessidades de um fluido secundário como aditivo anticongelante.
Neste trabalho o calor específico da salmoura em três concentrações e do suco de acerola em
uma concentração foi determinado usando um calorímetro com resistência elétrica.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A salmoura e o suco de acerola foram escolhidos para realização deste trabalho, pela
facilidade de manipulação destes e para disponibilizar mais informações sobre o calor específicos
dos mesmos, uma vez que a salmoura é usada em pequenas sorveterias e o suco de acerola é
largamente usado na região Nordeste, mas os dados desta propriedade não são facilmente
acessíveis.
O equipamento usado nos experimentos é um calorímetro, composto por um sistema de
refrigeração por compressão de vapor, um sistema de aquisição de temperaturas, um
reservatório onde existe uma resistência elétrica que é acionada por termostato, o calorímetro
pode ser visualizado na Figura 1.
Os experimentos são conduzidos seguindo o procedimento de: verificar a massa de líquido,
colocá‐lo no reservatório, ligar o sistema de refrigeração, assim se pode trabalhar em uma faixa
de temperatura mais ampla, reduzida a temperatura do líquido o resfriamento é interrompido e
a resistência ligada, com isso o tempo começa a ser cronometrado e as temperaturas registradas
a cada 10 minutos. O termômetro que mede as temperaturas está posicionado dentro do
reservatório e mergulhado totalmente no líquido.

Figura 1. Calorímetro
O tempo máximo do experimento é limitado ao desligamento da resistência pelo termostato,
instante em que o cronometro é travado e o tempo total registrado. Para o cálculo da energia
usada no aquecimento são necessárias a corrente e tensão da resistência e o tempo do
experimento, para registrar a corrente e tensão um analisador de energia é usado. Na Figura 2 o
analisador da qualidade de energia pode ser visto.

Figura 2. Analisador da qualidade de energia
De posse destes dados o calor específico é calculado seguindo a equação 1.

Cp 

IVt
ΔTm

Equação (1)

Em que I é a corrente (Amperes), V a tensão (volts), t o tempo (segundos) na qual a resistência
foi mantida ligada, m a massa (gramas) e ΔT a diferença de temperatura (K) entre o início e final
do experimento. Antes de começar os experimentos com os líquidos objeto deste trabalho, a
água e o etileno glicol foram testados para verificar a precisão do equipamento uma vez que as
propriedades destas duas substâncias são conhecidas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Aferição do calorímetro
Na Figura 3, estão apresentados os dados da evolução da temperatura em função do tempo,
para experimento realizado com a água. O comportamento da temperatura é praticamente linear
com o tempo de aquecimento.

Figura 3. Evolução da temperatura em função do tempo para a água.
Na Tabela 1 os dados de funcionamento da resistência e que são usados no cálculo do calor
específico, são apresentados.

Tabela 1. Dados experimentais para 30 kg de água.
ΔT (oC)
38

Corrente (A)
7,5

Tensão (V)
200,9

Tempo (s)
3120

Cp (J/g K)
4,154

Para os cálculos são adotados o valor médio da corrente e tensão. O valor calculado para o Cp
da água apresentou apenas um erro absoluto de 0,7 % com relação ao que é tabelado em
referências com o Çengel (2009) que nesta faixa de temperatura apresenta um valor médio de
4,18 j/gK.
O etileno glicol é muito utilizado em sistemas de arrefecimento automotivo, contudo pelo seu
alto valor de ρCp, este também é usado como fluido de termo acumulação. Um teste com etileno
glicol em concentração de 50 % de água, também foi realizado com o intuito de reforçar a
validade da utilização do equipamento e método empregado. Na Figura 4, os dados a evolução
da temperatura com o tempo são apresentados.

Figura 4. Experimento com etileno glicol em uma concentração de 50 % de água
Na tabela 2 estão relacionados os dados obtidos durante o teste com o etileno glicol e o calor
específico calculado.
Tabela 2. Dados obtidos no experimento e o calor específico calculado para o etileno glicol
ΔT (oC)
41

Corrente (A)
7,5

Tensão (V)
187

Tempo (s)
3000

Cp (J/g K)
3,04

O Calor especifico calculado para o etileno glicol apresenta um erro absoluto de 7 %, a menos
em relação ao apresentado em Çengel (2009), que é de 2,84 (kJ/kgK) e de 6,9 % para mais com
relação a Medeiros (2010) que é 3,268 (kJ/kgK). Os resultados aqui obtidos demostram ter uma
boa aproximação aos valores da literatura sobre o assunto.

Após os testes iniciais, a salmoura em três concentrações foi analisada, e as curvas de
evolução da temperatura com o tempo são mostradas na Figura 5. As concentrações foram de 1
kg, 2 kg e 3 kg adicionados respectivamente a 30 kg de água.

Figura 5. Temperatura em função do tempo do experimento para a salmoura em três
concentrações
As três curvas apresentam um comportamento semelhante e à medida que a temperatura e o
tempo de experimento aumentam, convergem para um mesmo ponto o que sugere que
independente da concentração a salmoura apresentará o mesmo efeito de termo acumulação.
Na Tabela 3 os dados obtidos nos três experimentos, assim como os calores específicos
calculados são apresentados.
Tabela 3. Dados obtidos no experimento e o calor específico calculado para a salmoura em
três concentrações.
Massa de sal
ΔT (oC)
Corrente (A)
Tensão (V)
Tempo (s)
Cp (J/g K)
1 Kg
38
7,0
189
2460
2,96
2 Kg
35
7,5
180
2700
3,27
3 Kg
37
7,5
190
2700
3,20
Observa‐se que a concentração do sal intefere no calor específico da salmoura, contudo com o
aumento da temperatura o comportamento da salmoura é próximo não importando a
concentração, estes resultados se refletem no valor dos calores específicos que apesar de serem
diferentes, não apresentam diferenças significativas.
Uma comparação com os dados apresentados no trabalho de Ramalingam e Arumugam
(2012), os valores obtidos no presente trabalho tem um erro absoluto de 13 % para a
concentração de 10 % de sal, aqui equivale a concentração de 3 kg. Considerando a concentração
de 5 %, aqui 2 kg o erro é de 25 %, contudo as faixas de temperaturas trabalhadas não são as
mesmas.
A polpa de acerola usada neste trabalho é a comercialmente encontrada em supermercados
da região de João Pessoa. Nos testes foram acrescentados 10 kg de polpa a 20 kg de água. Na
Figura 6 a evolução da temperatura em função do tempo, do experimento pode ser observada.

Figura 6. Evolução da temperatura em função do tempo do experimento com polpa de acerola
Na Tabela 4 os valores para os experimentos realizados com o suco de acerola são
apresentados.
Tabela 4. Dados obtidos no experimento e o calor específico calculado para o suco de acerola
ΔT (oC)
41

Corrente (A)
7,5

Tensão (V)
187

Tempo (s)
3000

Cp (J/g K)
3,04

Os dados experimentais foram comparados com os dados apresentados no trabalho de Moura
et al (2003) onde é apresentado um modelo para soluções de modelos similares a sucos em uma
formulação geral, os erros absolutos são de 17,39 % para o valor máximo e de 9,3 % mínimo, a
variação existe em função do modelo apresentado em Moura estar relacionado a composição
química dos sucos por ela testados.
4. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos demostram que a metodologia adotada neste trabalho e o calorímetro
usado no teste apresentam um potencial significativo para serem adotadas em outros trabalhos,
embora mais testes devam ser realizados para minimizar os erros do calor específico calculado.
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RESUMO
O projeto e desenvolvimento aborda uma
máquina de amassar latas de alumínio, no sentido de
otimizar a linha de reciclagem. Para a implementação da
referida máquina foi necessário utilizar alguns
dispositivos, pneumáticos e eletropneumáticos;
dispositivos elétricos; Controlador Lógico Programável
(CLP) e mecanismos mecânicos. Com a implementação
desses equipamentos, foi observado uma maior
facilidade para a automatização do processo, obtendo

melhor resultado no ponto de vista de segurança além
do aumento proporcional da reciclagem. Desse modo,
esta máquina contribui para a diminuição dos esforços
para as pessoas que trabalham com materiais recicláveis
e consequentemente ira influenciar na forma de
exemplo para trabalhos futuros.

PALAVRAS‐CHAVE: automatização, CLP, dispositivos eletropneumático, reciclagem de alumínio.

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A KNEADING MACHINE ALUMINUM CANS
ABSTRACT
The design and development addresses
kneading machine aluminum cans in order to optimize
the recycling line. For the implementation of the said
machine was necessary to use some devices, pneumatic
and electro; fixtures; Programmable Logic Controller
(PLC) and mechanical mechanisms. With the
implementation of such equipment was observed

greater ease for automating the process by getting
better results in the viewpoint of security beyond the
proportional increase recycling. Thus, this machine helps
to reduce the efforts for people who work with
recyclable materials and therefore will influence the way
an
example
for
future
work.

KEY‐WORDS: automation, PLC, electro devices, aluminum recycling.

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UMA MÁQUINA DE AMASSAR LATAS DE ALUMÍNIO

INTRODUÇÃO
Com o processo de modernização a indústria é um dos setores que necessita de uma
demanda significativa de trabalhadores qualificados, bem como, bons equipamentos, podendo
assim, garantir uma eficiência e uma boa produtividade, mantendo níveis de qualidade
aceitáveis. (FIALHO, 2007).
Com o aumento da demanda, o ritmo de trabalho nestes ambientes têm gerado
preocupações para os empresários, devido à necessidade de produzir mais, e assim, investir em
melhorias para cada setor dentro do processo produtivo. (CHIAVERINI, 1986).
O artigo proposto tem como objetivo de desenvolver uma máquina de amassar latas de
alumínio que, incorpore as características de baixo custo de construção e manutenção, que não
necessite de mão de obra especializada para sua operação e de fácil manuseio destinada a
pequenos empreendedores.
Com a necessidade de aumentar a produtividade da indústria local de reciclagem, surgiu à
ideia de desenvolver uma máquina que pudesse atender a demanda e contribuir no trabalho dos
catadores de materiais recicláveis. Observando o sistema mecânico e eletromecânico de algumas
máquinas existente no mercado, nota‐se que é necessário otimizações para obter um aumento
da eficiência no processo, contribuindo assim, para as atividades que serão desenvolvidas pela
máquina melhorando o seu desenvolvimento fazendo uso da tecnologia, que fazem parte destes
tipos de processos ou de outros.
MATERIAIS E MÉTODOS
No desenvolvimento do presente trabalho, foi necessário realizar um levantamento
bibliográfico sobre o tema, buscando selecionar os conteúdos mais indicados para a construção
do referencial teórico. Após concluir esta etapa foi possível escrever sobre a automatização da
máquina e inicializar os procedimentos de desenvolvimento do equipamento sugerido. Desta
forma, a máquina desenvolvida faz uso de uma estrutura mecânica, montada sobre cantoneiras,
guias, chapas de zinco e alumínio. Os sensores ópticos infravermelhos reflexivos, fim de curso e
indutivos foram utilizado para construção dos sinais da lógica de entrada para o Controlador
Lógico Programável (CLP). Que realiza‐se o controle dos atuadores, pneumáticos através dos
comandos dos solenoides.
DESENHO DA MÁQUINA
Foi construído o desenho da máquina através do programa AutoCAD 2013 Unreg Istered
Version em 3D representado na Figura (1) onde, o desenho na primeira versão foi possível
fabricar a máquina baseado ao desenho exposto.

FIGURA 1: Desenho da máquina

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
O Controlado Lógico Programável é um dispositivo que, armazena varias instruções
aplicadas nas funções de controle, realizar lógicas, cálculos, manipulação de dados e
comunicação em rede, é utilizado no controle de sistemas automatizados. (GUEDES, 2009).
O CLP é composto por alguns componentes, dentre eles estão:
 Unidade Central de Processamento (CPU);
 Módulos de entrada e saída;
 Módulos de comunicação com outros equipamentos;
 Fonte de alimentação.
Neste trabalho foi utilizado o CLP do modelo CD 20 do fornecedor M3 da milenium. Possui
12 entradas e 8 saídas.
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
As linguagens de programação do CLP adotadas pela IEC 61131‐3 são: a linguagem Ladder,
blocos de função, texto estruturado, lista de instrução e a Linguagem Grafcet. Para isto foi

utilizado neste trabalho à linguagem em bloco onde, ficará a escolha do operador, sendo que
essa linguagem é bastante eficaz no desenvolvimento do sistema.
A linguagem gráfica blocos de função permite realizar combinações através dos blocos
padrões a exemplo: NOT, AND, OR, entre outros. Mostrado na figura (2).

FIGURA 2 – Programação em linguagem bloco
CONFECÇÃO DO PROTÓTIPO
A máquina construída segue a escala de escala de 1x1 que equivale a um protótipo pequeno.
Inicialmente, para a construção do protótipo foi realizado a seleção de alguns materiais como:
resto de cadeiras, ferros, perfil em L dentre outros. Na parte mecânica, foram utilizados alguns

materiais reciclados, nesse caso, foi preciso fazer uma limpeza e pintar esses materiais. Como
mostra na Figura (3) a máquina montada.

FIGURA 3 – Máquina montada

Após essa etapa foi possível montar toda parte mecânica e instalado o CLP, as válvulas
eletropneumática, manômetro, regulador de fluxo, o circuito elétrico e sensores. Logo em
seguida foi feito uma simulação em vazio, demostrando o funcionamento dos dispositivos
elétricos e pneumáticos. Foram realizadas algumas simulações sem o uso do CLP. Mostrado na
figura (4).

FIGURA 4 – Teste da máquina

PRODUÇÃO DA MÁQUINA
Nos primeiros testes foram realizados apenas a parte pneumática onde, foram
observados todos os ajustes possíveis. Após ser feito os ajustes a máquina na qual apresentou
um bom funcionamento, amassando a lata sem nenhum problema. Segundo experimentos
realizados, a máquina mostrou‐se uma estimativa de produção considerável em condições nas
quais, não houver nenhum interropimento da linha de produção com velocidade máxima. Como
mostra na equação (1). Foram amassadas 12 latas em 22 segundos que corresponde a 1931 latas
por hora em cada guia da máquina desenvolvida.
Seguindo a regra de três simples segundo Dante (2005) temos:

(1.0)

CONCLUSÃO
Os catadores de materiais reciclados são pessoas apresentam na sua maioria sem condições
de trabalho, com o desenvolvimento da máquina neste trabalho, essa exclusão irá possibilitar
agilidade na produção além de proporcionar segurança. De um modo geral, a máquina trará a
inserção do catador no aspecto produtivo, consequentemente, vai ampliar as oportunidades de
trabalho e renda e irá ajudar o meio ambiente através da reciclagem.
Sendo uma máquina de custo relativamente baixo, a qual irar cobrir o seu valor, após
calcular a produção, é possível que pequenos empreendedores na região local possam adquiri‐la.
No mais, a máquina apresentou resultados positivos na produção onde, é possível amassar
muitas latas em pouco tempo e apresenta uma boa segurança para o operador quando a mesma
encontra‐se em funcionamento.
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RESUMO
O esgotamento das reservas energéticas devido ao uso
predominante das fontes de origem fóssil intensificou o
interesse por fontes renováveis de energia, como a
energia solar. A geração de água quente consiste no
processo de transferência de calor a partir de uma fonte
energética para obtenção de água a uma dada
temperatura. Os sistemas de aquecimento solar de água
são responsáveis por uma parcela significativa no
consumo de energia do país, sendo que a eficiência do
uso desta energia está relacionada com a qualidade dos
projetos e de alternativas construtivas que possibilitam
racionalizar o uso de recursos naturais. Este projeto visa
promover a construção de conhecimento teórico e

prático de um sistema de aquecimento solar residencial,
objetivando domínio da tecnologia empregada,
possibilitando sua difusão e treinamento de
profissionais de nível técnico e tecnológico para esse
mercado em expansão incentivado pelo Governo
Federal através do Programa Minha Casa Minha Vida.
Este trabalho apresenta uma análise do comportamento
térmico de um sistema de aquecimento solar operando
por termossifão na cidade de Lagarto no Estado de
Sergipe, utilizando medidores de temperatura para
medir as temperaturas e a partir daí, reduzir as perdas
de temperatura através do isolamento da tubulação.

PALAVRAS‐CHAVE: energia solar, aquecimento de água, coletor solar, instrumentação.

STUDY, INSTALLATION AND MONITORING OF A SYSTEM OF HEATING WATER WITH SOLAR
ENERGY FOR USE IN PROGRAM MY HOUSE MY LIFE
ABSTRACT
The depletion of energy reserves due to the
predominant use of fossil origin intensified the interest
in renewable energy sources such as solar energy., such
as solar energy. The hot water generation is the process
of heat transfer from an energy source for obtaining
water at a given temperature. Systems solar water
heating account for a significant portion of energy
consumption in the country, and the efficiency of the
use of this energy is related to the quality of projects
and constructive alternatives that allow rational use of
natural resources . This project aims to promote the

construction of theoretical and practical knowledge of a
residential solar heating system , aiming field of
technology employed , allowing its dissemination and
training of professional technical and technological level
for this expanding market encouraged by the Federal
Government through the Program My house My life.
This paper presents an analysis of the thermal behavior
of a solar heating system operated by the city of
Lagarto in state of Sergipe, using temperature gauges to
measure temperatures and thereafter, reduce
temperature loss through the pipe insulation.

KEY‐WORDS: solar energy, water heating, solar collector,instrumentation.

ESTUDO, MONTAGEM E MONITORAMENTO DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA COM
ENERGIA SOLAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
INTRODUÇÃO
O avanço tecnológico tem contribuído para ação destrutiva do homem sobre o meio
ambiente, este impacto sobre a natureza tem provocado alterações climáticas em todo o mundo,
colocando em risco a existência da população. O esgotamento das reservas energéticas oriundas
de fontes fósseis intensificou o interesse por fontes renováveis de energia, principalmente a
energia solar como podemos ver nos trabalhos de (BEZERRA 2000 e LAMBERTS et al 2010).
Os equipamentos mais difundidos para aquecimento da água são os coletores solares. O
coletor solar é um dispositivo que promove o aquecimento da água, através da conversão da
radiação eletromagnética proveniente do sol em energia térmica. Nos coletores solares planos, a
água aquecida é mantida em reservatórios termicamente isolados até o chuveiro para o banho,
reduzindo o consumo de energia elétrica.
Um sistema de aquecimento de água é geralmente composto por três componentes
básicos: captação, armazenamento e consumo. O sistema de captação é composto pelo coletor
solar e as tubulações que ligam o coletor com o reservatório térmico. O sistema de
armazenamento é responsável por acumular água quente para ser usado no momento em que
há demanda. Além disso, podem‐se utilizar sistemas auxiliares nos períodos de chuva, baixa
insolação ou aumento da demanda, através da energia elétrica ou gás. A circulação da água nos
circuitos hidráulicos entre o coletor e o reservatório térmico normalmente é realizada de forma
natural, utilizando o termossifão. A água aquecida fica com massa específica mais baixa e
ocupam posições mais elevadas no circuito hidráulico, este gradiente de temperaturas e
consequente gradiente de massas específicas. A temperatura de operação é um parâmetro que
determina o atendimento da temperatura de consumo exigida, visando o mínimo de perdas
térmicas do sistema. A temperatura da água para banho é de aproximadamente 380C, mas
normalmente nos projetos utiliza 600C, a fim de garantir a qualidade do banho. A literatura
pertinente sobre os sistemas de aquecimento de água pode ser avaliado em (CHOW et al 2006,
GOLIC et al 2011, HANG et al 2012, KIMet al 2012 e SHI et al 2012).
O interesse do Governo Federal em implementar os sistemas de aquecimento solar em
habitações de interesse social, consiste na criação de uma política habitacional coerente com o
desenvolvimento sustentável da matriz energética, além disso, permitir a diminuição do uso da
energia elétrica, com isso diminuindo a conta de energia do proprietário da habitação. Reduzir os
investimentos na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, podendo‐se deslocar
tais recursos para outras áreas prioritárias como a própria política habitacional brasileira. Por
último, pensando no meio ambiente, reduzir a emissão de poluentes como na produção de
energia elétrica utilizando as usinas termoelétricas, onde existe a queima do gás natural,
proveniente da eliminação de gases para a atmosfera.
O objetivo deste trabalho é difundir a tecnologia de energia solar na região Centro‐Sul do
Estado de Sergipe, além de possibilitar a formação de mão de obra necessária para instalação dos
coletores solares pois sabemos que exista uma carência muito grande deste profissional, bem

como, efetuar a instrumentação do sistema de aquecimento solar, por intermédio, de sensores
do tipo termopar ligados a um medidor de temperaturas para controle e monitoração da
temperatura da água fria, das temperaturas de entrada e saída do coletor solar e da temperatura
de saída do reservatório térmico (Boiler) para o chuveiro. Em seguida, analisar os dados obtidos e
a partir daí, verificar quais as ações podem ser tomadas para diminuir as perdas de temperatura.
MATERIAIS E MÉTODOS
O Sistema de aquecimento solar utilizado para análise e monitoramento das
temperaturas está localizado na cidade de Lagarto/SE no programa Minha Casa Minha Vida
financiado pelo Governo Federal entregue no mês de dezembro de 2013 e cujas medidas foram
realizadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2014.
O sistema de aquecimento solar utilizado foi produzido pela empresa Enalter Engenharia
Indústria e Comércio Ltda que garante o equipamento contra defeitos de fabricação de 10 anos
para os coletores e 5 anos para o reservatório térmico. O coletor solar é fabricado com vidro que
permite a passagem de radiação solar e minimiza as perdas de calor por convecção e radiação
para o meio ambiente, sendo importante a vedação para manter o sistema isento de umidade
externa, contendo aletas de alumínio responsáveis pela absorção e transferência de energia solar
para o fluido de trabalho pintadas de preto fosco para melhorar a absorção, tubos de cobre por
possuir alta condutividade térmica e resistência à corrosão, isolamento térmico em lã de vidro
que minimiza as perdas de calor para o meio e perfil de alumínio para fechamento da caixa
externa. O Reservatório térmico possui revestimento externo em alumínio liso e isolamento
térmico em poliuretano 30 mm para minimizar as perdas de calor para o meio, cilindro interno
em aço inox AISI 304L, a fim de diminuir a corrosão, pois o mesmo cilindro fica em contato direto
com a água. Este reservatório tem capacidade de 200 litros, para armazenar a água quente e
garantir o fornecimento da água quente em períodos chuvosos, de baixa insolação ou quando
ocorrer um aumento eventual do consumo.
A Figura 1 apresenta a representação esquemática da instalação compreendendo a
captação da radiação solar incidente no coletor solar, o armazenamento da energia térmica no
reservatório térmico, a distribuição da água aquecida para o chuveiro. Este sistema funciona por
termossifão ou circulação natural que requer determinados cuidados na instalação, mas são de
extrema confiabilidade e baixa manutenção. A radiação solar atinge o coletor solar que aquece a
água em seu interior; quando aquecida esta água diminui de densidade, ficando mais leve. Assim,
como a água mais fria é mais pesada, empurra a água quente que irá para o reservatório térmico.
Como este processo é constante, dá‐se o fluxo de água ente o reservatório e o coletor solar,
resultando na circulação natural ou termossifão.

Figura 1 – Representação esquemática do sistema de aquecimento solar. Fonte: DASOL, 2008.
A Figura 2 mostra a instrumentação do sistema de aquecimento solar com os sensores do
tipo termopar e o medidor de temperaturas da Instrutherm th‐096, utilizado para medição das
temperaturas da água fria, entrada e saída do coletor solar e temperatura de saída do
reservatório térmico para o chuveiro.

Figura 2 – Sistema de aquecimento solar com os sensores e o medidor de temperaturas

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 3 mostra o comportamento das temperaturas, ao longo dos dias, verifica‐se que
a temperatura de saída do coletor solar varia e atinge a temperatura mínima à noite e a máxima
em torno das 12:00 h. A temperatura de entrada do coletor solar recebe a mesma influência do
meio exterior. Já a temperatura de saída do reservatório térmico atinge a temperatura mínima
por volta das 06:00 h, quando há consumo de água quente no chuveiro.

TEMPERATURAS
T1 - água fria
T2 - saída chuveiro
T3 - saída coletor
T4 - entrada coletor

60

Tem
peratura[0C]

50

40

30

20
0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

156

168

Tempo (horas)

Figura 3‐ Medição das Temperaturas no sistema de coletor Solar.

A Figura 4 mostra que a temperatura mais alta é a temperatura T3, isto tem sentido pois é
a temperatura de saída do coletor solar, ou seja, houve a exposição solar no coletor e depois vai
para o reservatório térmico. É bom frisar que esta medição foi realizada num dia nublado,
portanto, a temperatura máxima atingida foi de aproximadamente 46 0C. Verifica‐se que em
torno das 20:00 h houve consumo de água quente, tanto isto ocorre que a temperatura de saída
do reservatório térmico para o chuveiro sobe e em seguida há a diminuição da temperatura de
saída do coletor solar. A partir das 06:00 h da manhã do outro dia, as temperaturas começam a
subir proveniente do surgimento do sol.
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Figura 4 – Medição de temperatura num dia nublado.
A Figura 5 mostra que neste dia é predominante de sol, logo a temperatura máxima atingida foi
de aproximadamente 540C, a partir das 17:00 h a temperatura começa a cair proveniente da
ausência do sol. Verifica‐se também que não houve consumo de água quente e a partir das 08:00
h do outro dia, as temperaturas começam a subir, devido à exposição ao sol.
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FIGURA 5 – MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NUM DIA PREDOMINANTE DE SOL.

A Figura 6 mostra que é um dia ensolarado, logo a temperatura máxima atingida foi de
aproximadamente 600C, a partir das 17:00 h a temperatura começa a cair proveniente da
ausência do sol. A partir das 10:00 h do outro dia, a temperatura da saída do reservatório térmico
sobe rapidamente, proveniente do consumo de água quente.
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Figura 6 – Medição de temperatura num dia ensolarado.
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CONCLUSÃO
O aproveitamento da energia solar como fonte alternativa de energia, é sem sombra de
dúvidas, uma das alternativas energéticas mais promissoras para enfrentarmos os desafios do
novo milênio. O levantamento dos dados de temperaturas do sistema permitiu o estudo das
perdas de temperatura ocorridas pelo não isolamento do sistema, permitiu também o
entendimento do funcionamento do sistema, quando do aquecimento da temperatura de saída
do reservatório térmico (boiler) devido á utilização da água quente no banho e em seguida o
decréscimo da temperatura de saída do coletor solar. O controle das temperaturas permitirá um
melhoramento da eficiência térmica dos coletores solares contribuindo assim, para a ampliação
do uso de coletores solares nas residências, particularmente para os moradores do Programa
Minha Casa Minha Vida. Durante a execução do trabalho, verificamos que os moradores do
Programa Minha Casa Minha Vida não receberam treinamento sobre a utilização correta da água
quente, ou quais os procedimentos de manutenção do sistema, como por exemplo, a limpeza dos
vidros do coletor solar. Os moradores apenas receberam um manual do sistema de aquecimento
solar utilizado. Outra observação foi que a empresa que instalou os sistemas de aquecimento
solar veio de Minas Gerais, pois na região em questão não tem mão de obra qualificada para
instalação do mesmo. Desta forma, a ideia de entender o funcionamento do sistema de
aquecimento solar, bem como, efetuar a instalação do sistema para verificar os erros de
instalação e a melhor posição para otimizar as perdas de temperatura foi alcançada. Esperamos
dar continuidade no projeto, formando pessoal qualificado bem como, diminuindo as perdas de
temperatura e utilizando uma sistema de controle para otimizar o processo.
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RESUMO
A impressão 3D é uma tecnologia que possibilita
produzir modelos e protótipos reais a partir das
informações baseadas no modelo tridimensional do
objeto concebido pelo sistema de software CAD
(Computer‐Aided Design).
Ao contrário dos processos de usinagem convencionais
que subtraem material da peça bruta para obter a forma
desejada, o sistema de impressão 3D cria o objeto a
partir da união gradativa de substâncias depositadas.
Além disso, protótipos que apresentam geometrias mais
complexas podem não ser capazes de ser usinado por
estes métodos, problema este que uma impressora 3D

não sofre: qualquer forma pode ser obtida, desde que se
façam as devidas adequações na impressora.
O presente trabalho tem como finalidade a montagem e
o funcionamento de uma impressora 3D Open Source,
modelo Prusa Mendel, de baixo custo, baseada no
sistema FDM (Fusão e Deposição de Material), com
dimensões compactas e de fácil operação que auxilie na
confecção dos componentes mecânicos.

PALAVRAS‐CHAVE: impressora 3D, baixo custo, Prusa Mendel, FDM.

DEVELOPMENT OF A LOW COST 3D PRINTER
ABSTRACT
The 3D printing is a technology that enables to produce
actual models and prototypes from information based
on three‐dimensional model of the object designed by
CAD’s (Computer‐ Aided Design) softwate system.
Unlike conventional machining processes that subtract
material from the workpiece to the desired shape, the
3D printing system creates the object from the gradual
union of deposited substances.
However, prototypes that have more complex
geometries may not be able to be machined by these
KEY‐WORDS: 3D printer, low cost, Prusa Mendel, FDM.

methods, a problem that a 3D printer does not suffer
any form can be obtained from the making proper
adjustments to the printer.
This work aims assembly and operation of an Open
Source 3D Printer, model Prusa Mendel, low‐cost based
on FDM system (Fused Deposition Material), with
compact size and easy operation to assist in the
preparation of components mechanical.

DESENVOLVIMENTO DE UMA IMPRESSORA 3D DE BAIXO CUSTO
INTRODUÇÃO
A indústria de impressão 3D, também conhecida como prototipagem rápida, surgiu no final de
1980. É uma forma de tecnologia de fabricação aditiva, onde um modelo tridimensional é criado
por sucessivas camadas de material oferecendo aos desenvolvedores de produtos, a habilidade
de num simples processo imprimirem partes de alguns materiais com diferentes propriedades
físicas e mecânicas. Mas essa tecnologia, de valor elevado para a época, estava limitada a
utilização por profissionais em fábricas de grande porte, havendo pouco incentivo para que as
pequenas e médias indústrias se envolvessem.
A atual expansão dessa tecnologia foi beneficiada principalmente pela quebra das patentes de
impressão 3D do sistema FDM (Fused Deposition Modeling) em 2009.
Esse sistema consiste na deposição de camadas resultantes do aquecimento e amolecimento de
filamentos (arames) de material termoplástico. Simultaneamente, outros fios amolecidos
formam o suporte para as superfícies suspensas do modelo, a fim de oferecer sustentação. Os
arames destinados à confecção podem ser de poliéster, polipropileno, PLA – Polylactic Acid, poli
(ácido lático), ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene, acrilonitrila butadieno estireno), elastômeros
ou ceras, enquanto o material de suporte é uma mistura de ABS e cal. Esses materiais conferem
uma maior durabilidade e resistência ao protótipo.
USINAGEM CONVENCIONAL X PROTOTIPAGEM RÁPIDA
A usinagem é reconhecidamente o processo de fabricação mais popular do mundo. Na maioria
das aplicações industriais, ela é usada para converter blocos (tarugos) metálicos fundidos,
forjados ou pré‐moldados em perfis desejados, com tamanho e acabamento específicos de
acordo com a necessidade do projeto. Quase todos os produtos manufaturados possuem
componentes que precisam ser usinados, muitas vezes com grande precisão. Logo, esse conjunto
de processos é um dos mais importantes do sistema de manufatura, porque agrega valor ao
produto final.
De uma forma abrangente, pode‐se definir a usinagem como sendo o processo de remoção de
material que ao conferir à peça a forma, as dimensões, o acabamento, ou ainda a combinação
qualquer destes itens, produz cavaco. E por cavaco entende‐se como a “porção de material da
peça de forma geométrica irregular retirada pela ferramenta de corte”. Estima‐se que a
usinagem transforma em cavaco algo em torno de 10% de toda produção de metais.
Porém, nem todo cavaco tem o destino certo que é a sua reciclagem, o que sob a ótica atual da
sustentabilidade é um desperdício absurdo de recursos naturais não renováveis. Esses cavacos
geralmente são compostos de materiais de alto valor para a indústria como o cromo, cobalto,
níquel, tântalo, vanádio etc.
Com uma impressora 3D baseada no sistema FDM, a prototipagem rápida torna‐se uma
ferramenta que produz condições apropriadas para o melhor desenvolvimento dos componentes
de um projeto. Ela propicia um menor desperdício de material podendo até mesmo reduzir o
tempo de criação dos mesmos, antes do processo de usinagem.
Esse processo possibilita uma maior velocidade e um menor custo na obtenção de protótipos, se
comparado aos processos tradicionais de usinagem. Além disso, em certos casos, permite a

obtenção de matrizes capazes de produzir uma quantidade limitada de peças, ideal para o
emprego na produção de lotes pilotos.
Outra vantagem é a redução de alguns problemas de engenharia como encaixes, montagens e
interferências. Podemos citar ainda como benefício da impressão 3D o aumento da vida de um
produto por meio de modificações na fase de criação do objeto.
Em fábricas de máquinas e componentes, por exemplo, a impressão 3D permite que elas utilizem
peças impressas diretamente em seus equipamentos, desde pequenos suportes para
componentes (fim de curso, posicionadores, leitores) e até mesmo componentes que podem ser
utilizados em mecanismos como espaçadores, fusíveis (peças que dão segurança ao conjunto) a
outras peças como proteções, anéis de encosto, botões, placas indicativas etc. Desta forma, as
empresas podem desenvolver produtos mais rapidamente e com menor custo e, principalmente,
com um acréscimo na qualidade por uma melhor avaliação do projeto.
MATERIAIS E MÉTODOS
INTRODUÇÃO
Para a execução deste projeto, escolheu‐se como base um modelo Open Source de impressora
3D já existente. De todos os modelos de código aberto analisados, a RepRap (Replicating Rapid‐
prototype, replicadora de prototipagem rápida) Prusa Mendel mostrou‐se como a melhor escolha
de projeto por ser uma impressora de dimensões compactas, por ter materiais de baixo custo em
sua estrutura e ser de fácil operação.
Com o objetivo de aperfeiçoar o trabalho a ser realizado, dividiu‐se o projeto em três conjuntos
portadores de funções: eixos (X, Y e Z), chassis e eletrônica.
CHASSIS
Corresponde à estrutura que funciona apenas como suporte para os demais conjuntos. É
formada basicamente por barras roscadas que se encaixa em algumas peças plásticas que as
conectam e se associam aos eixos. Essa montagem começa a dar a cara de como ficará o
tamanho final da máquina (Figura 1).

Figura 1 – Chassi
EIXOS
Os eixos apresentam um importante papel na máquina. Além de serem responsáveis pela
movimentação ao longo das suas respectivas direções, servem de suporte para os conjuntos

importantes, como a extrusora e a mesa. Eles devem ser perfeitamente retos e oferecer um
deslize suave. O material mais indicado para a sua construção é o aço já que o alumínio
certamente empena e se desgasta facilmente à medida que os rolamentos passam por ele. Os
eixos estão divididos em: X, Y e Z.
EIXO X
O eixo X (Figura 2) é composto basicamente por quatro subconjuntos: suporte do motor, suporte
para polia, carruagem e extrusora. Os dois primeiros são montados nas barras do eixo Z para
adquirir o suporte e a movimentação da estrutura no sentido vertical. A carruagem é apoiada por
rolamentos nas duas barras que compõem o eixo X e desliza por elas quando puxada pela correia
a qual se prende. Esta correia é acoplada à polia do motor, montado no suporte e fica tensionada
em volta de toda a estrutura, apoiada nos rolamentos das extremidades. A extrusora é apoiada
sobre a carruagem.

Figura 2 – Eixo X.
EIXO Z
O eixo Z (Figura 3) é composto por barras roscadas, que conectam as peças e encaixam os
componentes para manter a rigidez da máquina. Suas barras, perpendiculares aos eixos XY, têm
ainda a função de locomoção do eixo X no qual estão enroscadas. Elas servem também para
apoiar o deslizamento da estrutura do eixo X para cima ou para baixo, ajudando a manter o
equilíbrio da altura dos dois lados e ficam presas no topo da máquina juntando‐se à estrutura. A
correia, que se estende por baixo da máquina de um lado ao outro, está acoplada na polia do
motor e nas duas polias que giram as barras. Essa rotação é permitida por rolamentos no interior
de cada uma das duas bases por onde atravessam as barras.

Figura 3 – Eixo Z.
EIXO Y
Este eixo (Figura 4) é composto basicamente pela mesa aquecida e as guias lineares. Uma chapa de MDF
de 4 mm de espessura forma o corpo principal da mesa, a parte aquecida é composta por uma chapa de
alumínio de 5mm espessura e oito resistores cerâmicos colados com cola Araldite® na face voltada para
baixo da mesma. Para evitar a transferência de calor do alumínio para a chapa de MDF foi colocada uma
barreira térmica entre essa parte.

Figura 4 – Eixo Y.
ELETRÔNICA
Para a construção desta máquina (Figura 5), foram necessárias basicamente as seguintes peças
eletrônicas: uma placa‐mãe Gen7BR2, quatro drivers de motores de passo, cinco motores de
passo de 2 kg, três micro chaves para fim de curso. O controle da impressora é feita pela placa‐
mãe baseadas na arquitetura Arduíno, que controla os quatro motores de passo dos eixos, o
motor de passo da extrusora, e os resistores para aquecimento da mesa e do hot end. Esta placa
já veio com o firmware instalado.

Figura 5‐ Eletrônica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 6‐ Impressora 3D montada.
A impressora 3D funcionou perfeitamente após a conclusão de sua montagem tendo os seus
eixos movimentando‐se para suas respectivas direções e sentidos corretamente. A parte
eletrônica também cumpriu a rigor com suas funções coordenando todos os eixos, as micro
chaves, os resistores da mesa aquecida, do bico da extrusora e os comandos do operador ao
software.

CONCLUSÃO

Figura 7‐ Apito impresso.
Após o término da montagem da impressora 3D foi impressa a primeira peça, um apito, que
apesar de um erro de simetria funcionou perfeitamente. Devido a esse pequeno erro foi
verificado e solucionado alguns problemas de calibração dos eixos (X, Y, Z) com o uso de
equipamentos como o relógio comparador e a régua de nível.
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RESUMO
A geração de malha é uma das etapas mais
importantes no pós‐processamento de simulações
computacionais que utilizam o método dos elementos
finitos. Com o objetivo de alcançar melhor eficiência
computacional, estudos de convergência de malha são
desenvolvidos. Neste trabalho é apresentado um estudo
de convergência de malha realizado em viga sob flexão.
O problema é modelado em três diferentes casos,
considerando uma dimensão, duas dimensões e três

dimensões. Diferentes configurações de elementos são
utilizadas. Os resultados são apresentados e
comparações sobre a eficiência computacional são
desenvolvidas.

PALAVRAS‐CHAVE: Elementos Finitos, Geração de Malha, Mecânica dos Sólidos.

STUDY OF MESH CONVERGENCE IN COMPUTER MODELING OF A BEAM UNDER BENDING
ABSTRACT
Meshing is one of the most important steps in
post‐processing computational simulations using the
finite element method. In order to achieve better
computational efficiency, mesh convergence studies are
developed. In this work, a study of convergence of mesh
is performed in a beam under bending. The problem is

modeled in three different cases, considering one
dimension, two dimensions, and three dimensions.
Different configurations of elements are used. The
results are presented, and comparisons of
computational efficiency are developed.

KEY‐WORDS: Finite Elements, Mesh Generation, Solid Mechanics.

ESTUDO DE CONVERGÊNCIA DE MALHA NA MODELAGEM COMPUTACIONAL DE UMA VIGA SOB
FLEXÃO
INTRODUÇÃO
A aplicação do método de elementos finitos (MEF) é de relevante importância na
indústria e na engenharia [1]. A sua utilização permite a resolução numérica aproximada de
problemas que não possuem solução analítica, entretanto, em determinadas situações exige
considerável custo computacional para obtenção da solução. Neste trabalho, a metodologia é
desenvolvida utilizando o Abaqus [3], que é um software baseado no MEF. Existem três etapas no
processo para resolução de problemas utilizando o MEF: o pré‐processamento (que consiste na
modelagem do problema, aplicação de suas propriedades e na geração de malha), o
processamento (que consiste na aplicação do problema, na simulação e na resolução) e o pós‐
processamento (que consiste na análise do resultado). A geração de malha se aplica na etapa do
pré‐processamento, uma etapa de grande importância, pois é nela que o problema é modelado,
além disso, é nessa etapa que são escolhidos os elementos adequados que formarão a malha no
problema, pois a escolha errada pode provocar erros numéricos contaminando os resultados
obtidos. O estudo consiste na geração de diferentes configurações de malha até a convergência
dos resultados, como também na comparação dos resultados e custos computacionais
envolvidos. A metodologia apresentada será aplicada em um problema de uma viga sob flexão.
METODOLOGIA
O desenvolvimento de simulações utilizando o MEF é realizado em três etapas: pré‐
processamento, processamento e pós‐processamento. No presente estudo, as etapas de
processamento e pós‐processamento foram realizadas no Abaqus. O estudo de convergência de
malha consiste em obter uma configuração de malha que permite diminuir o erro computacional,
como também a redução do custo computacional presentes em simulações de elementos finitos.
Os resultados da simulação utilizando a presente técnica foram comparados com resultados
analíticos para um caso de viga sob flexão.
A equação que nos permite calcular a tensão de flexão é [1]:

σ=

M ×C
I

equação (1)

Onde, σ é tensão e M é momento fletor. C é o centro de gravidade e I é Momento de Inércia,
ambos da seção transversal da viga.
A deformação específica no sentido axial é obtida através da seguinte equação [1]:
ε=

Δl
l0

Onde, Δl é o alongamento no sentido axial e l0 é o comprimento inicial da peça.

equação (2)

No método dos elementos finitos aplicado a problemas estruturais, a relação entre a força
e os deslocamentos nodas é obtida através de uma relação matricial [3]:

{F} = [k]×{U}

equação (3)

Onde {F} é a matriz coluna de cargas nodais, [k] é a matriz quadrada de rigidez da estrutura ou do
modelo e {U} é a matriz coluna de deslocamentos nodais.
O cálculo da distribuição de tensões das forças foi realizado pelo Abaqus na etapa de pós‐
processamento.
Para desenvolvimento da pesquisa, o estudo de caso foi de uma viga sob flexão (Fig. 1).
Neste trabalho o estudo de caso foi desenvolvido em três diferentes modelos: em uma única
dimensão, duas dimensões e três dimensões.

Figura 1 – Modelo 1D de viga sob flexão
A etapa seguinte é o desenvolvimento do mesmo problema em duas dimensões (2D),
nessa etapa, as condições de contorno são as mesmas do caso anterior, mas na etapa da geração
a malha, podemos optar por usar diferentes tipos de elementos disponíveis na biblioteca do
software, como, a malha com a configuração Quad e com configuração Tri (Fig. 2). A malha do
tipo Quad é bidimensional, quadrangular que possui quatro nós localizados em seus vértices; a
malha do tipo Tri é bidimensional, triangular e possui três nós localizados nos seus vértices.
Todos os elementos utilizados neste trabalho possuem funções de forma lineares. O refinamento
da malha aumenta o número de elementos e de nós no modelo o que permite uma redução do
erro computacional, entretanto em alguns casos pode ser desnecessária ocasionando apenas um
maior custo computacional. Assim, nesse tipo de trabalho, é de suma importância o refinamento
e a comparação dos resultados.

(a)

(b)

Figura 2 – (a) Modelo 2D com malha de configuração Quad, (b) Modelo 2D com malha de
configuração Tri

O terceiro modelo desenvolvido foi três dimensões e, assim como o trabalho com o
modelo em duas dimensões, as condições de contorno não foram alteradas. Novamente, na
etapa da geração de malha, dois elementos diferentes foram utilizados. Os elementos do Abaqus
utilizados foram: Tet, elemento tridimensional com faces triangulares e quatro nós localizados
em seus vértices, e o Hex, elemento tridimensional, com faces quadrangulares e que possui oito
nós localizados nos seus vértices (Fig. 3).

(a)

(b)

Figura 3 ‐ (a) Modelo 3D com malha de configuração Tet, (b) Modelo 3D com malha de
configuração Hex
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O modelo de viga utilizado nos estudos de casos possui 1 m de comprimento e 20 x 20
mm de área de secção transversal. A barra está engastada de um lado e do outro uma força de 2
KN foi aplicada. O material da barra é o aço SAE 1020.
2

Nos modelos, forram aplicados carregamentos distribuídos equivalentes a força de 2 KN.
Como esperado, os resultados dos casos de convergência do trabalho com o modelo em uma,
duas e três dimensões foram aproximados aos calculados analiticamente. No caso 1D o valor
numérico foi exatamente igual ao valor analítico.
O problema resolvido analiticamente apresenta o valor de 96 MPa para tensão máxima. A
convergência dos resultados, ou seja, as malhas adequadas foram alcançadas considerando uma
tolerância de 2% no valor máximo de tensão.
Para o caso com o modelo em 1D, foram realizados cinco simulações até atingir o valor da
convergência. As simulações com o modelo em 1D receberam o título de 1DC1, 1DC2, 1DC3,
1DC4 e 1DC5. O caso de convergência com valor máximo da tensão na faixa determinada tem
malha com 50 elementos e 51 nós, considerando o elemento com um comprimento de 20 mm. O
valor da tensão máxima alcançada foi de 95,4 MPa (Fig. 4(a)). O caso de convergência foi o 1DC3.

(a)
(b)
Figura 4 – (a) Resultado da simulação no problema 1D (Caso 1DC3), (b) Gráfico Tensões Máximas
x Número de Elementos do Caso 1D
Os dados de cada caso da simulação com o modelo em 1D estão agrupados na seguinte
tabela:
Tabela 1 – Resultados do Caso 1D:
Trabalho 1D

Caso 1
1DC1

Caso 2
1DC2

Caso 3
1DC3

Caso 4
1DC4

Caso 5
1DC5

Número de Nós

2

11

51

501

4001

Número de
Elementos

1

10

50

500

4000

Tensão Máxima
(Mpa)

48

91,2

95,4

95,9

95,99

A partir das simulações do caso 1D, foi elaborado um gráfico que contém as tensões
máximas calculadas pelo software comercial Abaqus em função do número de elementos (Fig.
4(b)).
No caso 2D, foram realizadas doze simulações, seis com a malha na configuração Tri e seis
com a malha na configuração Quad. Todas as simulações possuem um nível de refinamento de
malha diferente.
As simulações com a malha com a configuração Tri receberam o título de TRI2DC1,
TRI2DC2, TRI2DC3, TRID2C4, TRI2DC5 E TRI2DC6.
O caso de convergência com a malha na configuração Tri e com valor máximo da tensão
na faixa determinada tem malha com 16000 elementos e 8421 nós, considerando o elemento
com um tamanho 2,5 mm e o valor da tensão máxima alcançada foi de 96,22 MPa (Fig. 5(a)). O
caso de convergência foi o TRI2DC5.

(b)
(a)
Figura 5 – (a) Resultado da simulação no problema 2D (Caso TRI2DC5), (b) Gráfico Tensões
Máximas x Número de Elementos do Caso 2D com elemento Tri
Os dados de cada caso da simulação com o modelo em 2D e com a malha na configuração
Tri estão agrupados na seguinte tabela:
Tabela 2 – Resultados do Caso 2D com elemento Tri:
Trabalho 2D
Caso Tri

Caso 1
TRI2DC1

Caso 2
TRI2DC2

Caso 3
TRI2DC3

Caso 4
TRI2DC4

Caso 5
TRI2DC5

Caso 6
TRI2DC6

Número de
Nós

6

420

2211

6012

8421

10028

Número de
Elementos

4

664

4000

11322

16000

19140

Tensão
Máxima (Mpa)

5,461

77,97

86,53

93,87

96,22

97,46

A partir das simulações do caso 2D com a malha na configuração Tri, foi elaborado um
gráfico que contém as tensões máximas calculadas em função do número de elementos
(Fig. 5(b)).
As simulações com a malha com a configuração Quad receberam o título de QUAD2DC1,
QUAD2DC2, QUAD2DC3, QUAD2DC4, QUAD2DC5 e QUAD2DC6.
O caso de convergência com a malha na configuração Quad e com valor máximo da
tensão na faixa determinada tem malha com 8000 elementos, com um tamanho de 2,5 mm,
8421 nós e o valor da tensão máxima alcançada foi de 94,66 MPa (Fig. 6(a)). O caso de
convergência foi o QUAD2DC5.

(b)
(a)
Figura 6 – (a) Resultado da simulação no problema 2D (Caso QUAD2DC5), (b) Gráfico Tensões
Máximas x Número de Elementos do Caso 2D com elemento Quad
Os dados de cada caso da simulação com o modelo em 2D com a malha na configuração
Quad estão agrupados na seguinte tabela:
Tabela 3 – Resultados do Caso 2D com elemento Quad:
Trabalho 2D
Caso Quad

Caso 1
QUAD2DC1

Caso 2
QUAD2DC2

Caso 3
QUAD2DC3

Caso 4
QUAD2DC4

Caso 5
QUAD2DC5

Caso 6
QUAD2DC6

Número de
Nós

42

204

2211

6012

8421

10944

Número de
Elementos

20

150

2000

5661

8000

10465

Tensão
Máxima (Mpa)

1,38

71,11

86,45

92,52

94,66

96,45

A partir das simulações do caso 2D com a malha na configuração Quad, foi elaborado um
gráfico que contém as tensões máximas calculadas pelo software comercial Abaqus em função
do número de elementos (Fig. 6 (b)).
No caso 3D, foram realizadas doze simulações, seis com a malha na configuração Tet e
seis com a malha na configuração Hex. Todas as simulações possuem um nível de refinamento de
malha diferente.
As simulações com a malha com a configuração Tet receberam o título de TET3DC1,
TET3DC2, TET3DC3, TET3DC4, TET3DC5 e TET3DC6.
O caso de convergência com a malha na configuração Tet e com valor máximo da tensão
na faixa determinada tem malha com 3587 elementos, com um tamanho de 20 mm, 6130 nós e o
valor da tensão máxima alcançada foi de 94,13 MPa (Fig. 7(a)). O caso de convergência foi o
TET3DC4.

(b)
(a)
Figura 7 – (a) Resultado da simulação no problema 3D (Caso TET3DC4), (b) Gráfico Tensões
Máximas x Número de Elementos do Caso 3D com elemento Tet
Os dados de cada caso da simulação com o modelo em 3D com a malha na configuração
Tet estão agrupados na seguinte tabela:
Tabela 4 – Resultados do Caso 3D com elemento Tet:
Trabalho 3D
Caso Tet

Caso 1
TET3DC1

Caso 2
TET3DC2

Caso 3
TET3DC3

Caso 4
TET3DC4

Caso 5
TET3DC5

Caso 6
TET3DC6

Número de Nós

47

114

522

6130

14216

15939

Número de
Elementos

20

49

235

3587

8733

9868

Tensão
Máxima (Mpa)

46,38

79,92

92,77

94,13

95,37

96,69

A partir das simulações do caso 3D com a malha na configuração Tet, foi elaborado um
gráfico que contém as tensões máximas calculadas pelo software comercial Abaqus em função
do número de elementos (Fig. 7(b)).
As simulações com a malha com a configuração Hex receberam o título de HEX3DC1,
HEX3DC2, HEX3DC3, HEX3DC4, HEX3DC5 e HEX3DC6.
O caso de convergência com a malha na configuração Hex e com valor máximo da tensão
na faixa determinada tem malha com 42250 elementos, com um tamanho de 4 mm, 49196 nós e
o valor da tensão máxima alcançada foi de 94,71 MPa (Fig. 8(a)). O caso de convergência foi o
HEX3DC5.

(b)
(a)
Figura 8 – (a) Resultado da simulação no problema 3D (Caso HEX3DC5), (b) Gráfico Tensões
Máximas x Número de Elementos do Caso 3D com elemento Hex
Os dados de cada caso da simulação com o modelo em 3D com a malha na configuração
Hex estão agrupados na seguinte tabela:
Tabela 5 – Resultados do Caso 3D com elemento Hex:
Trabalho 3D
Caso Hex

Caso 1
HEX3DC1

Caso 2
HEX3DC2

Caso 3
HEX3DC3

Caso 4
HEX3DC4

Caso 5
HEX3DC5

Caso 6
HEX3DC6

Número de Nós

84

369

6174

24321

49196

60975

Número de
Elementos

20

160

4500

20000

42250

52920

Tensão
Máxima (Mpa)

1,386

61,60

80,40

88,28

94,71

96,71

A partir das simulações do caso 3D com a malha na configuração Tet, foi elaborado um
gráfico que contém as tensões máximas calculadas pelo software comercial Abaqus em função
do número de elementos (Fig. 8(b)).
O tempo de simulação de cada caso de convergência e os seus dados estão agrupados na
seguinte tabela:

Tabela 6 – Tempo de simulação de todos os casos de convergência
Nº DE ELEMENTOS

Nº DE NÓS

TEMPO TOTAL
CPU (s)

1DC3

50

51

0,3

QUAD2DC5

8000

8421

1,6

TRI2DC5

16000

8421

2,7

HEX3DC5

42250

49196

31,5

TET3DC4

3587

6130

2,1

CASOS
Caso 1D

Caso 2D

Caso 3D

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos pelos trabalhos de simulação de flexão foram os esperados. Os
valores fornecidos, a medida que o refinamento da malha era realizado, foram se aproximando
da margem próxima do valor calculado analiticamente. Este tipo de problema mostra que o
refinamento é necessário até certo limite (valor convergido), pois acima desse valor, o
refinamento é desnecessário, pois só irá aumentar o custo computacional. Considerando o
modelo com três dimensões, o elemento tetraédrico foi bem mais eficiente computacionalmente
do que o elemento hexaédrico. Para realizar um refinamento de malha adequado em problemas
de baixo custo computacional, a metodologia aqui apresentada pode ser utilizada. Em problemas
de maior custo computacional, uma alternativa é a utilização de refinamentos localizados de
malha.
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RESUMO
Neste trabalho foram estudados numericamente o
campo de temperatura e os ciclos térmicos de uma
junta soldada do aço inoxidável AISI 316, que apresenta
grande aplicação industrial, a partir de um software
comercial baseado no método de elementos finitos. Foi
utilizado uma chapa de dimensões 60 x 50 x 3mm de
espessura, sendo utilizado o processo de soldagem
GTAW, também conhecido por TIG. Para simulação,
foram considerados os fenômenos de transferência de
calor envolvidos, ou seja, condução, convecção e
radiação, e a variação das propriedades termofísicas do

metal de base com a temperatura, também foi utilizado
o modelo de fonte de calor proposto por Goldak, que
consiste numa dupla elipsoide. Com os resultados pôde‐
se observar que o aumento da velocidade de soldagem
diminuiu as temperaturas de pico e aumentou a
velocidade de resfriamento da junta.

PALAVRAS‐CHAVE: Ciclos Térmicos, Processo TIG, Método de Elementos Finitos.

COMPUTER SIMULATION INFLUENCE OF THE WELDING SPEED IN THE TEMPERATURE FIELD
GENERATED BY THE WELDING OF THE AISI 316 STAINLESS STEEL
ABSTRACT
In this work we numerically studied the
temperature field and the thermal cycles of a welded
joint of the AISI 316 stainless steel, which has a large
industrial application, using a commercial software
based on the finite element method. A plate of
dimensions 60 x 50 x 3mm thickness was used and the
GTAW welding process, also known as TIG. For the
simulation, we considered the heat transfer

phenomena, namely conduction, convection and
radiation and the variation of the thermophysical
properties of the base metal with temperature, also the
model proposed by Goldak heat source was used,
consisting of a double ellipsoid. From the results it was
observed that increasing the welding speed decreased
peak temperatures and increased the cooling speed of
the joint.

KEY‐WORDS: Thermal Cycles, TIG Process, Finite Element Method.

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DA INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE SOLDAGEM NO CAMPO DE
TEMPERATURA GERADO PELA SOLDAGEM DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 316
INTRODUÇÃO
Neste trabalho foi estudado um aço de grande aplicação industrial, o aço inoxidável AISI
316, no qual foram obtidos numericamente os campos de temperatura e os ciclos térmicos.
Sendo assim, foi necessário um estudo sobre a soldagem, sendo um dos processos mais
utilizados na indústria atual, e consiste numa operação que visa obter a coalescência localizada
produzida pelo aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem a aplicação de
pressão e de metal de adição (AWS, 1995).
Além disso, foi utilizado o processo de soldagem TIG para a realização do trabalho, cujo
consiste na união de duas peças a partir do aquecimento destas, feito por um arco elétrico
constituído entre a peça e o eletrodo de tungstênio (não consumível), tendo a possibilidade de
utilizar material de adição. Neste processo há uma proteção gasosa, composta geralmente pelos
gases He (hélio) e Ar (argônio).
Este processo foi escolhido por apresentar algumas características importantes, como a
opção de não utilizar metal de adição, apresenta ótimo acabamento, alta precisão, solda em
todas as posições, não gera escória e pode ser manual ou mecanizado. A Figura 1 mostra
esquematicamente este processo.

Figura 1 ‐ Esquema do processo de soldagem TIG. a) Detalhe da região do arco e b)
montagem usual, (Marques et al., 2011).
O aço inoxidável AISI 316 é um aço cromo‐níquel‐molibdênio, austenítico, não‐temperável
e não magnético. Possui resistência à oxidação até a temperatura de 875 °C, porém a resistência
à corrosão intercristalina é garantida até a temperatura de 300 °C. A presença de molibdênio na
composição química deste aço eleva sua resistência mecânica, além de aumentar a resistência ao

ataque corrosivo em meios clorados e não oxidantes. Para evitar‐se uma diminuição da
resistência à corrosão, deve‐se eliminar a escória formada pelos processos de solda ou
conformação a quente. Apresenta boa conformabilidade a frio, embora exija maiores esforços de
conformação do que os aços não ligados. No estado solubilizado pode apresentar leve
magnetismo que se eleva em função do grau de deformação a frio.
Além disso, este aço apresenta várias aplicações sendo destinado à fabricação de peças
que exigem alta resistência a corrosão, tais como válvulas, tubos, recipientes, equipamentos
hospitalares e farmacêuticos, peças para a indústria química, petrolífera, têxtil, de laticíneos,
frigorífica, de tintas, etc. É indicado para a utilização em ambientes onde exista o ataque de
substâncias corrosivas, tais como ácidos sulfúricos, ácidos sulfurosos, banhos clorados, soluções
alcalinas, soluções salinas, etc.
Para o presente trabalho de simulação, foi utilizado um programa comercial baseado no
MEF (Método de Elementos Finitos) chamado ABAQUS, no qual é modelada a peça para a
simulação: faz‐se o desenho da chapa, coloca‐se as propriedades termofísicas do metal de base,
coloca‐se as condições de contorno térmicas e mecânicas, cria‐se a malha e a subrotina para
movimentação da tocha de soldagem, e finalmente o programa é colocado para rodar.
Goldak propôs um modelo de fonte de calor formada de duas elipsóides, ver figura 2. Esta
dupla elipsóide descreve a distribuição volumétrica de energia na frente, Pf(x, y, z) (eq. 1), e
atrás, Pr(x, y, z) (eq. 2), da fonte de calor (Goldak e Chakravarti, 1984; Goldak e Akhlaghi, 2005).
equação (1)
equação (2)

Figura 2 – Esquema de uma fonte Dupla Elipsoidal ou fonte de Goldak (adaptado de Depradeux,
2004).

Onde: Pf e Pr são as distribuições volumétricas de energia depois e antes da tocha (W/m³), af e ar
é o comprimento da poça de fusão em relação a energia distribuída depois e antes da tocha (m),
b é a semi‐largura da poça de fusão (m) e c é a profundidade da zona fundida (m).
Os fatores ff e fr são conhecidos como “fatores fracionais” do calor depositado na frente e
atrás repectivamente da fonte de calor e onde as seguintes relações são válidas (Gery et al.,
2005; Goldak e Akhlaghi, 2005):
ff + fr = 2

equação (3)
equação (4)
equação (5)

Para a simulação computacional da distribuição de temperatura durante a soldagem,
além do fenômeno da condução térmica, também devem‐se levar em consideração as perdas de
calor por convecção e radiação ou seja, as condições de contorno térmica, eq. 6 e eq. 7.
equação (6)
equação (7)

MATERIAIS E MÉTODOS
A simulação do processo será realizada através do software comercial ABAQUS, que é um
software de simulação em engenharia, baseado no método dos elementos finitos (MEF), onde
será feita a modelagem computacional.
A junta modelada é de topo com chanfro reto, de dimensões 60 x 50 x 3 mm, cujo
material é o aço inoxidável AISI 316. Será utilizado o processo TIG sem metal de adição e também
será considerada a variação das propriedades termofísicas do aço com a temperatura. Para
simular o movimento da tocha de soldagem foi elaborada uma subrotina em linguagem
FORTRAN utilizando como modelo de fonte de calor o proposto por Goldak (eq. 1 e eq. 2).
Na análise térmica deste trabalho, além da transferência de calor por condução, foram
levadas em conta as perdas de calor por convecção natural e por radiação (eq. 6 e eq. 7). Uma
análise será feita, a fim de se obter o campo de temperaturas em função do tempo.

O elemento usado na malha do modelo de elementos finitos é o DC3D8, o qual é um
elemento sólido 3D com capacidade de condução térmica tri‐dimensional. Este elemento é
contínuo de formulação linear apresentando uma geometria cúbica e com oito nós cada um.
O modelo da junta é composto de 13923 elementos e 19136 nós, ver figura 4.

Zona Fundida

ZTA

Metal de base

Figura 4 ‐ Malha de elementos finitos.
As tabelas 1 e 2 mostram, respectivamente, a composição química do material utilizado e os
parâmetros de soldagem aplicados no processo.
Tabela 1 ‐ Composição química do aço AISI 316, %massa.
C

Si

S

P

Mn

Cr

Ni

Mo

Fe

0,08

1

0,03

0,045

2,0

16

10

2,20

bal

Tabela 2 ‐ Parâmetros de soldagem.
Tensão [V]

Corrente [A]

Rendimento

Velocidade [mm/s]

24

70

0,85

1

24

70

0,85

2

24

70

0,85

3

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram obtidos a distribuição do campo de temperatura na junta soldada, ver figura 5,
visando os resultados dos ciclos térmicos, ver figura 6.

a)

b)

c)
Figura 5 ‐ Distribuição de temperatura da junta de aço inoxidável AISI 316 em função da
velocidade de soldagem para um comprimento de cordão de 30mm. a) 1mm/s, b) 2mm/s e c)
3mm/s.
Na figura 5, pode‐se observar que o aumento da velocidade gera campos de temperaturas
menores e mais alongados na direção contrária da soldagem, e assim produzindo uma menor
ZTA (Chon e Chin, 1993).

a)

b)

c)
Figura 6 – Esquemas dos ciclos térmicos em pontos situados na ZF e na ZTA da chapa de
aço inox AISI 316 em função da velocidade de soldagem. a) 1mm/s, b) 2mm/s e c) 3mm/s.

Na figura 6 são mostrados os ciclos térmicos para cada velocidade estudada. Podemos
observar nos gráficos que a medida que o ponto se afasta do centro a temperatura de pico
diminui. Outro fator importante que pode‐se observar, comparando os 3 gráficos, são as curvas
de resfriamento, as quais são diretamente proporcionais as velocidades de soldagem usadas, ou
seja, quanto maior for a velocidade, mais rápido será o resfriamento.
Resultados semelhantes aos obtidos neste trabalho foram encontrados por Attarha e
Sattari Far (2011), estudando o campo de temperatura gerado pela soldagem de uma junta de
topo de um aço carbono utilizando o processo GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) sem metal de
adição.
O mesmo comportamento foi encontrado por Shan et al., 2009, estudando o campo de
temperatura gerado pela soldagem de uma junta de topo do aço inoxidável AISI 316L utilizando o
processo de soldagem GTAW com material de adição.
CONCLUSÕES
O software baseado no método dos elementos finitos mostrou‐se como uma ferramenta
que pode ser utilizada para otimização dos parâmetros de soldagem.
Os campos de temperatura e ciclos térmicos mostraram comportamentos bastantes
satisfatórios quando comparados com aqueles encontrados dentro da literatura, podendo servir
assim de base para obtenção do campo de tensões residuais.
O aumento da velocidade gera campos de temperaturas menores e mais alongados na
direção contrária da soldagem, e assim produzindo uma menor ZTA.
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