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APRESENTAÇÃO 

 

Esta publicação do Caderno de Resumos que ora apresentamos é fruto 

do trabalho de vários autores das mais variadas áreas do conhecimento, e 

reúne o resultado de trabalhos apresentados no VII Encontro de Pesquisa da 

FATEB e XI Encontro de Iniciação Científica da Fateb, realizado nos dias 29 e 

30 de outubro de 2020, na cidade de Telêmaco Borba/PR. 

Este evento promove um momento de interlocução dos acadêmicos da 

Fateb com acadêmicos de outras instituições e também de professores, 

especialistas, mestres e doutores no diálogo e reflexão acerca das pesquisas 

apresentadas. 

Essa interlocução no evento contribuiu para o amadurecimento teórico 

de nossos acadêmicos, que dão os primeiros passos para a construção de uma 

pesquisa séria e de qualidade orientados por nossos professores.  

Precisamos também destacar que na realização do evento, que 

culminou na presente publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para a  

organização, efetivação e finalização dos trabalhos. Alunos, professores e 

todos os demais envolvidos no processo colaboraram para o sucesso do 

evento e agora do Caderno de Resumos. 

 

 

Eliane F. Young Blood 

Coordenadora da Biblioteca e 

Editora Fateb 
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DINÂMICA DE UMA REDE NEURONAL MODELADA POR 
AUTÔMATO CELULAR 

 
Enrique Chipicoski Gabrick1, Fernando da Silva Borges2, Kelly Cristiane Iarosz3, 

Paulo Ricardo Protachevicz4, Antonio Marcos Batista5 
 

RESUMO 
 
Neste trabalho a dinâmica de uma rede neuronal é estudada a partir de um modelo 
de Autômato Celular (AC). Uma rede neuronal é caracterizada pela atividade de um 
conjunto de neurônios conectados por meio de sinapses elétricas ou químicas. As 
sinapses elétricas são consideradas entre os primeiros vizinhos e são quase 
instantâneas. As químicas podem ocorrer entre os vizinhos distantes e devido aos 
processos fisiológicos e químicos envolvidos, um tempo de atraso deve ser 
considerado na modelagem. As sinapses são responsáveis pela comunicação entre 
os neurônios. Dependendo do número de sinapses, a rede pode apresentar padrões 
sincronizados ou não. Sendo assim, buscaremos entender o efeito das sinapses 
químicas excitatórias na dinâmica e o efeito do tempo de atraso na densidade de 
disparo neuronal. Nossos resultados mostram que a atividade química excitatória 
está relacionada à manutenção das ondas de disparos e que o tempo de atraso está 
relacionado à amplitude dos disparos. 
Palavras-chave: Sincronização; Autômatos celulares; Dinâmica neuronal. 
 
 

ABSTRACT 
 
In this research, we study the neuronal network dynamical by means of cellular 
automaton (CA). A neuronal network is characterized by the activity of a set of 
neurons connected through chemical or electrical synapses. The electrical synapses 
are near-instantaneous and occur between first neighbors. On the other hand, 
chemical synapses are slower due to the physiological and chemical processes, in 
this way, it is necessary to include the time delay in the model. The synapses are 
responsible for neuronal communication. Depending on the number of synapses, the 
neuronal network can exhibit patterns with synchronization or not. Thus, we study the 
influence of excitatory chemical synapses in network and the influence of time delay 
in the spiking synchronization. Our results show that the chemical synapses are 
associated with the maintenance of spiking waves and the time delay is related to the 
amplitude of the spiking. 
Key-words: Dynamical systems; Cellular automata; Neuronal network. 

                                                 

1 Graduado em Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e mestrando em Física pelo 
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5 Doutorado em Física pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e professor do Departamento de 
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1. INTRODUÇÃO 

 Autômatos Celulares (ACs) são sistemas dinâmicos discretos formados por um 
número finito de objetos idênticos denominados células, as quais são arranjadas em 
um espaço n-dimensional (WOLFRAM, 1984). Cada célula é caracterizada por um 
estado bem definido, o qual evolui a passos de tempo discreto de acordo com 
regras locais de transição, as quais podem ser determinísticas ou probabilísticas 
(WOLFRAM, 1983; WHITE e SÁNCHES, 2007). 
 Os ACs podem ser utilizados para descrever fenômenos naturais, e podem ser 
considerados como idealizações discretas das equações diferenciais parciais 
(WOLFRAM, 1983). Apesar de serem matematicamente simples, eles podem 
produzir padrões complexos, caóticos e fractais (WOLFRAM, 1983). 
 Sua origem é atribuída a John von Neumann (1903 – 1957), cuja ideia foi 
apresentada em 1948, no Hixon Symposion. A sua proposta era de um mecanismo 
auto replicante, com réplicas capazes de manter a característica de autorreplicação 
(ILACHINSKI, 2001). Além dos trabalhos de von Neumann, tivemos outros trabalhos 
relevantes para a estruturação da teoria dos ACs. Dentre eles estão o famoso “Jogo 
da Vida”, de John Horton Conway (1937 – 2020), que é um AC bidimensional 
estruturado em regras locais simples de nascimento, vida e morte das células 
(AGUENA e CASTRO, 2008; IAROSZ, 2013). Com uma série de trabalhos 
publicados ao longo da década de 80, Stephen Wolfram (1959 – atual) contribuiu 
para o desenvolvimento desta teoria – esses trabalhos estão reunidos no livro 
Cellular Automata and Complexity: Collected Paper6. Wolfram dividiu os ACs em 
256 regras possíveis (WOLFRAM, 1984), cujas evoluções se dividem em quatro 
classes: (i) a evolução leva a estados homogêneos; (ii) a evolução leva a um 
conjunto de estruturas estáveis ou periódicas separadas e simples; (iii) a evolução 
leva a padrões irregulares; e (iv) a evolução leva a estruturas complexas 
(WOLFRAM, 1983). Devido a ampla riqueza da dinâmica apresentada pelos ACs, é 
possível utilizá-los para modelar uma diversidade de fenômenos, incluindo a 
sincronização. 
 A sincronização é a coordenação dos eventos que levam o sistema a uma 
uniformidade nos ritmos de oscilação, e é um fenômeno amplamente observado na 
natureza (KUMARI e DWIVEDI, 2020; PROTACHEVICZ, 2020). Relatos históricos 
indicam que o fenômeno de sincronização foi observado primeiramente por 
Christiaan Huygens (1629 – 1695), ao observar que dois relógios pendulares, 
quando conectados fracamente por uma estrutura rígida, sincronizam após um 
período de tempo. Isto é, os seus pêndulos sincronizam com o mesmo período e 
amplitude, embora oscilem em direções opostas (KUMARI e DWIVEDI, 2020; 
PROTACHEVICZ, 2020). Esse fenômeno pode ser compreendido pela transferência 
de energia cinética de um pêndulo para outro, através da estrutura que os conecta. 
 Diversos tipos de sincronização são relatados, tais como completa (LI, 2016), 
em antifase (JIANG, et al., 2016), com atraso (HUANG, et al., 2014), dentre outros 
(BAPTISTA, et al., 2012). Um dos ramos da ciência que a sincronização 
desempenha um papel extremamente relevante é em neurociência, uma vez que o 
sincronismo está atrelado ao correto funcionamento cerebral (PROTACHEVICZ, 
2020). Todavia, a sincronização excessiva pode levar a estados epiléticos 
(PROTACHEVICZ, 2020) e a sincronização anormal a estados esquizofrênicos 
(ZHU, et al., 2019). Dessa forma, surge à necessidade de entender como surgem e 
se comportam os fenômenos de sincronização no contexto de redes neuronais. 

                                                 

6 Em: https://www.stephenwolfram.com/publications/cellular-automata-complexity/. 
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 O cérebro humano é um sistema complexo formado por cerca de bilhões de 
neurônios, existindo aproximadamente 100 tipos de neurônios distintos com 
características anatômicas e funcionais distintas (KANDAL, 2013). A operação em 
conjunto desses neurônios é o que forma a chamada rede neuronal. Contudo, a 
maioria dos neurônios compartilham a mesma estrutura básica, que consiste em um 
corpo celular, também chamado de soma, formado por dois prolongamentos, os 
axônios e dendritos (NORTHROP, 2001). O corpo celular é o centro metabólico da 
célula. O axônio é responsável pela condução do impulso nervoso, que é 
propagado do corpo celular até os terminais axônicos; normalmente existe uma 
estrutura presente no axônio denominada bainha de mielina, que é responsável por 
gerar um aumento na velocidade de propagação do potencial de ação. As 
interrupções entre duas bainhas de mielina são denominadas nodos de Ranvier. Já 
os dendritos possuem a função de receber sinais elétricos oriundos de outros 
neurônios e na transmissão desse sinal para o restante do neurônio sendo as suas 
ramificações chamadas de terminais dendríticos (PROTACHEVICZ, 2020). O corpo 
celular e os dendritos são responsáveis pelo recebimento e integração dos sinais 
que chegam à célula. A transmissão do sinal entre uma célula e outra é 
denominada sinapse (BORGES, 2016). 
 O neurônio é envolto por uma membrana que separa o meio intracelular do 
extracelular, cuja permeabilidade seletiva permite a troca de íons do meio intra para 
o meio extracelular através de canais iônicos, essa propriedade possibilita a 
geração e propagação de sinais elétricos. Entre esses dois meios existe uma 
diferença de potencial, que determina o potencial da membrana V 
(PROTACHEVICZ, 2020). De acordo com a variação desse potencial, se ele 
aumenta ou diminui, é possível determinar o estado em que o neurônio se encontra. 
Esses estados podem ser: repouso, despolarizado, polarizado, hiperpolarizado ou 
refratário (BORGES, 2016). Além disso, existe um potencial limiar, quando o 
potencial está abaixo desse limite o neurônio não dispara, mas quando o potencial 
ultrapassa esse limite há um disparo (IZHIKEVICH, 2007).  
 A Figura 1 mostra a evolução temporal da dinâmica do potencial da membrana 
de um neurônio. Inicialmente, no regime de repouso, não há estímulo externo. 
Dependendo do estímulo aplicado, o potencial da membrana pode variar, e se esse 
estímulo for suficiente para ultrapassar o potencial limiar, ocorrerá a despolarização. 
Em seguida, acontece um estado de repolarização gradual, até atingir um estado de 
hiperpolarização, regime no qual o neurônio fica insensitivo – também chamado de 
período refratário. E, por fim, acontece o retorno para o estado de repouso 
(BORGES, 2016; PROTACHEVICZ, 2020). Do ponto de vista dos sistemas 
dinâmicos, o neurônio está próximo de uma transição, do estado de repouso para o 
disparo (IZHIKEVICH, 2007).  
 A transmissão de sinal de um neurônio para outro ocorre por meio da sinapse, 
as quais podem ser elétricas ou químicas (IAROSZ, 2013). A transmissão por meio 
da sinapse elétrica ocorre por meio do fluxo de corrente, que é transmitida através 
das junções comunicantes entre as células, conforme mostrado na Figura 2(a) 
(BORGES, 2016). Já nas sinapses químicas, a comunicação entre os neurônios 
ocorre por meio de neurotransmissores, conforme mostrado na Figura 2(b) 
(PROTACHEVICZ, 2020). Nesse contexto, podemos identificar os neurônios pré e 
pós-sinápticos como aqueles que enviam e recebem a transmissão em certa 
sinapse, respectivamente (IZHIKEVICH, 2007).  
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Figura 1 – Potencial de ação da membrana neuronal, identificando os instantes de repouso, 
despolarização, repolarização e hiperpolarização. A linha tracejada em vermelho indica o potencial 
limiar. 

 

Fonte: Adaptada de (PROTACHEVICZ, 2020). 

 

Figura 2 – Representação esquemática das sinapses elétrica (a) e química (b). Em azul 
representamos os neurônios pré e pós-sinápticos, respectivamente. 

 

Fonte: Adaptada de (BORGES, 2016). 

 

 Nas sinapses elétricas a comunicação ocorre de maneira quase instantânea e 
entre primeiros vizinhos. Já nas sinapses químicas existe um tempo de atraso, 
devido a alguns processos fisiológicos envolvidos, tal como a difusão dos 
neurotransmissores e a propagação do sinal na célula pós-sináptica, além disso, 
elas podem ser divididas entre sinapses inibitórias e excitatórias (IZHIKEVICH, 
2007). As excitatórias geram um aumento no potencial da membrana, já as 
inibitórias podem inibir o efeito das excitatórias e levar o potencial para o estado de 
repouso (PROTACHEVICZ, 2020). Dessa forma, para modelar a dinâmica da rede 
neuronal nos baseamos no modelo de Copelli e colaboradores (2006), com o 
acréscimo atalhos na rede, os quais modelam as sinapses químicas – 
consideramos apenas as excitatórias. 
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 Esse modelo representa a atividade neuronal através de um AC com μ 

estados excitáveis, que são descritos pela variável   , com            , N é o 
número de elementos na rede. Os estados do neurônio são definidos como: 

repouso (    ), excitado (    ), e refratário (            ) (COPELLI, et al., 
2002; BORGES, 2016; IAROSZ, 2013; KINOUCHI, et al., 2002). 
 Para obtermos a dinâmica, aplicamos um estímulo externo,   , no i-neurônio, 

em repouso (    ), com isso ele disparará no tempo seguinte (    ). Após, ele 

entrará no período refratário por     passos de tempo. Estando no estado 
refratário o neurônio não disparará, mesmo que receba um estímulo externo 
(COPELLI, et al., 2006; BORGES, 2016). 

 Dado um estímulo externo   ( ) aplicado no neurônio i no tempo t, a evolução 
do AC ocorrerá de acordo com as seguintes regras: 

 1 – Se   ( )   , então   (   )    ( ), onde   ( )    se há estímulo, e 
  ( )    se não há estímulo. 

 2 – Se   ( )   , então   (   )  [  ( )   ]      . 
 
 Essas regras podem ser interpretadas da seguinte maneira, se não há 
estímulo o neurônio não dispara. Aplicado um estímulo em um neurônio em 
repouso, ele disparará no próximo passo de tempo; após, ele entrará em um estado 
refratário por     passos (COPELLI, et al., 2006). 

 Considerando que o disparo neuronal acontece na ordem de    , podemos 
discretizar a variável temporal em    . Dito isso, e considerando um modelo 
composto por     estados, podemos esboçar, na Figura 3, um potencial de ação 
comparando-o com os estados do autômato considerado. Inicialmente, definimos o 

estado de repouso     , com potencial de aproximadamente      . Em seguida, 
um estímulo      é aplicado, fazendo com que o potencial atinja um pico de 
    , que é identificado com o período de despolarização e repolarização. Estando 
no estágio de repolarização, o potencial caminha para a hiperpolarização, que é 

dada por um potencial de aproximadamente      , nesse estágio o neurônio fica 

insensitivo por       passos de tempo. Por fim, em      , ocorre o retorno 
para o potencial de repouso (BORGES, 2016). 

Figura 3 – Representação esquemática do potencial de ação para o caso discreto, identificando os 
estados de repouso, ativação e período refratário. A linha tracejada em vermelho indica o potencial 
limiar. 

 

Fonte: Adaptada de (BORGES, 2016). 
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 O estímulo que chega ao neurônio pode ser oriundo de sinapses elétricas, 
químicas ou por intermédio de uma perturbação externa   ( ). Como as sinapses 

elétricas acontecem entre primeiros vizinhos, temos que   ( )    sempre que 
       ou       . Já as sinapses químicas podem acontecer entre vizinhos 
distantes e, em geral, são mais lentas que as elétricas, dependendo de um termo de 

atraso   entre as conexões. Esse acoplamento químico pode ser pensado como 
ligações não locais na rede, escolhidos de maneira aleatória com uma probabilidade 
dada por 

   
 

       
   

onde M o número de atalhos inseridos na rede e N é o tamanho da rede. Esse 
processo é similar às redes de pequeno mundo de Newman e Watts (IAROSZ, 
2013). A conectividade dessa rede é dada pela matriz adjacência, cujos elementos 

    assumem o valor 1 ou 0; quando       tem-se que o j-neurônio está conectado 

com o i-neurônio. Nesse modelo tomamos os elementos da diagonal como nulos 
(BORGES, 2016; IAROSZ, 2013). 
 A perturbação externa é modelada por um processo de Poisson, onde a 
perturbação no neurônio i em um tempo t é dada por 

  ( )   ∑ (    
 )

 

  

com a delta de Dirac definida por  (   )   , se    , e zero caso contrário; onde 

          .. Os estímulos unitários são aplicados em   
 , e os intervalos de tempo 

são distribuídos de acordo com uma distribuição poissoniana dada por 

 ( )             
na qual r é a taxa média de perturbação externa (IAROZS, 2013). 
 Em posse dessas informações, podemos escrever uma equação para o 
estímulo que chega em cada neurônio 

  ( )    [     ( )] ∏[    (    ( )   )]∏[       (    (    )  )]

       

 

onde J é o conjunto de vizinhos não locais escolhidos aleatoriamente ao longo da 

rede de acordo com a distribuição de probabilidade dada por (1),     corresponde 

aos elementos da matriz adjacência e   é o tempo de atraso (BORGES, 2016; 
IAROSZ, 2013). 
 Podemos estudar a resposta da rede neuronal aos estímulos através da 
densidade de disparos neuronais, definida pela equação normalizada 

 ( )   
 

 
∑ (  ( )  ) 

 

   

 

Nota-se que os termos não nulos são aqueles para os quais existe um disparo. 
 Após apresentado o modelo do AC a ser utilizado, o objetivo é usar esse 
modelo para estudar os efeitos das sinapses químicas na rede e do tempo de 
atraso na sincronização dos disparos neuronais (BALENZUELA e GARCÍA-
OJALVO, 2005; PROTACHEVICZ, et al., 2020; SHAFIEI, et al., 2020;). 
  
2. METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada neste trabalho corresponde a uma investigação do 
modelo apresentado na seção anterior por via de simulação computacional. Para 
isso, montamos uma rotina computacional em linguagem C, com as seguintes 
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instruções: 
 
 1 – Construção da matriz com as conexões químicas de forma aleatória; 
 2 – Definição das condições iniciais; 
 3 – Estruturação das regras de evolução temporal do AC; 
 4 – Cálculo da densidade de disparos. 
  
 Para o modelo apresentado, consideramos como condição inicial apenas um 
sítio em estado ativo e os demais em repouso. Usamos um modelo composto por 

    estados, sendo os estados: repouso, disparo e refratário. Para a evolução 
temporal consideramos um tempo máximo de         . Para a taxa média de 
perturbação externa usamos        ,       e       . Realizamos a análise 
da influência do parâmetro   para uma rede comporta por         elementos. 

Consideramos três valores de atalhos na rede, dados por:           
 ; 

          
  e           

 . 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 Para compreendermos a dinâmica da rede gerada no modelo apresentado, 

simulamos uma rede com apenas sinapses elétricas. Com parâmetros     , 
condição inicial    ( )    e demais sítios nulos, aplicamos a evolução temporal 
obtendo o resultado mostrado na Figura 4. Em (a) observamos que apenas um 
neurônio ativo (cor roxa) é capaz de ocasionar o disparo nos seus vizinhos que 
estavam em repouso (cor preta), esses neurônios que são ativados entram em 
estado refratário (cores vermelha, laranja e amarela) em tempos posteriores até 
retornarem para o repouso. No entanto, essa atividade acontece até certo tempo e 
não é sustentada, conforme podemos ver em (b), que exibe a densidade de 
disparos em função do tempo. 
 

Figura 4 – (a) Dinâmica de disparos em uma rede conectada apenas por meio de sinapses elétricas 
contendo N = 50 neurônios. Na cor preta temos os neurônios no estado de repouso, na cor roxa no 
estado ativo, e nas cores vermelha, laranja e amarela no estado refratário. (b) Densidade dos 
disparos neurônais em função do tempo. 

 

Fonte: O autor. 

 
 Para entendermos o efeito das sinapses químicas, acrescentamos a essa 
mesma rede M = 20 atalhos, representando as sinapses químicas e consideramos 
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     , desconsiderando a perturbação externa. Desde modo, obtemos o 
resultado mostrado na Figura 5. Podemos observar que vários neurônios são 
ativados e ocorre uma onda de ativação ao longo do tempo. Assim, observamos 
que as sinapses químicas excitatórias auxiliam para que a atividade não cesse. 
Também podemos notar que essas ondas de atividades se tornam periódicas à 
medida que o tempo evolui (BALENZUELA e GARCÍA-OJALVO, 2005). 

Figura 5 – (a) Dinâmica dos disparos em uma rede contendo apenas sinapses químicas sem tempo 
de atraso, com N = 50 neurônios. Na cor preta temos os estados de repouso, em roxo estado ativo e 
nas demais cores os estados refratários. (b) Dinâmica da densidade de disparos em função do 
tempo. 

 

Fonte: O autor. 

 
 Agora que observamos a influência das sinapses elétricas e químicas sem 
tempo de atraso na dinâmica da rede, podemos acrescentar o efeito do tempo de 
atraso e da perturbação externa. No entanto, faremos isso para uma rede maior, e 
por esse motivo será mais conveniente estudar o comportamento da densidade de 

disparos. Para isso, consideramos uma rede com        , com três diferentes 

probabilidades de conexão dadas por          
  ,          

   e        
    , com os respectivos números de atalhos:           

 ,           
  e 

          
 . Para o tempo de atraso, consideramos três valores distintos, 

      ,         e         . Primeiramente, consideramos        , 
conforme os resultados obtidos na Figura 6. Cada linha dessa figura representa os 
distintos valores de   e cada coluna dos distintos valores de p. Para os três valores 
de probabilidade, os disparos são sincronizados, refletindo em uma densidade de 
disparos bem periódica e definida. O efeito do aumento do tempo de atraso não 
afeta diretamente na sincronicidade da densidade dos disparos, mas sim na sua 

amplitude, fazendo com que a densidade de disparos, para o caso de   , oscile 
ligeiramente próxima de 0,2. No caso de probabilidades maiores não é possível 
visualizar uma convergência direta. Ou seja, quando aumentamos o tempo de 
atraso nas conexões químicas, as conexões elétricas junto com as contribuições 
dadas pela perturbação externa não são capazes de fazer a manutenção da 
amplitude dos disparos. 
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Figura 6 – Densidade dos disparos em função do tempo. A coluna da esquerda, a central e da direita 
correspondem aos valores   ,    e   . E cada linha corresponde aos valores de p1, p2 e p3. Os 
parâmetros de rede considerados são: N = 10000 e r = 0,001. 

 

Fonte: O autor. 

 

 Tendo em vista que a sincronia permanece, mas com uma queda pequena na 
amplitude dos disparos para altas probabilidades, devido ao aumento do tempo de 

atraso, acrescemos o valor da taxa média da perturbação externa para       , 
apresentando os resultados na Figura 7.  
 Dessa forma, verificamos que o aumento da taxa média da perturbação 

externa não afeta a sincronicidade dos disparos, mas sim a sua amplitude.  Para    

há um aumento significativo na amplitude dos disparos, para os três valores de p. 

Já para    existe um aumento na amplitude apenas para p1, para os outros valores 
de probabilidade há uma queda, sendo os comportamentos (e) e (h) (da Figura 7) 
praticamente iguais. E, por fim, para   , a amplitude cai para p2 e p3, mas 
permanece igual para p1. Isso indica que o termo que prevalece na amplitude dos 
disparos é o tempo de atraso. 
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Figura 7 – Densidade dos disparos em função do tempo. A coluna da esquerda, a central e da direita 
correspondem valores   ,    e   . E cada linha corresponde aos valores de p1, p2 e p3. Os parâmetros 
de rede considerados são: N = 10000 e r = 0,1. 

 

Fonte: O autor. 

 
 
4. CONCLUSÃO 

 Em nossas simulações observamos a importância das sinapses químicas 
excitatórias para a manutenção da atividade neuronal. Também podemos concluir 
que o tempo de atraso está relacionado à diminuição da amplitude da densidade 
dos disparos neuronais, por outro lado, o valor do parâmetro externo está 
relacionado ao aumento dessa amplitude para baixo valores do tempo de atraso. 
 Esse modelo possui algumas limitações, dentre elas está a não incorporação 
das sinapses inibitórias. No entanto, essa limitação pode ser corrigida com 
pequenas modificações no modelo apresentado. Com essas adaptações e 
considerando a taxa média de disparos é possível usar esse modelo para estudar a 
faixa dinâmica. 
 Contudo, mesmo com as limitações do modelo, o trabalho é relevante para se 
compreender, de maneira simplificada, como é feita a modelagem de uma rede 
neuronal via AC, qual a importância dos diferentes tipos de sinapses, e também a 
influência do tempo de atraso na dinâmica neuronal juntamente com a perturbação 
externa. 
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FLORESTAL DE UMA EMPRESA DE MANEJO FLORESTAL 
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Vitor Hugo dos Santos Filho4  

 
 

RESUMO 

A gestão de estoque tem um papel fundamental e de grande importância 
estratégica para uma organização, tendo grande representação no capital de giro, 
por isso, é fundamental possuir o estoque na quantidade certa, mantendo o estoque 
em um nível adequado para seu funcionamento. Diante disto, o objetivo deste 
trabalho foi propor a implantação do software Slim4 para gerenciamento de estoque 
em um almoxarifado florestal de uma empresa de manejo florestal localizada na 
cidade de Telêmaco Borba – PR. Trata-se de um estudo realizado em um 
almoxarifado florestal quanto a gestão de estoque dos módulos florestais. Para 
tanto, utilizou-se como metodologia o levantamento bibliográfico de caráter 
exploratório e análise quantitativa e qualitativa, assim como também a observação 
do método atual de reposição, e de gráficos, além de conhecer as etapas de 
implementação do Slim4. Os resultados evidenciaram que o processo utilizado 
atualmente para reposição de estoque dos módulos florestais ocorre de forma 
manual e possui uma excelente oportunidade de melhoria com a implantação do 
software. Conclui-se então, que a utilização do software Slim4, além de eliminar o 
trabalho manual, será de grande importância para obtenção de melhores 
resultados, reduzindo impactos que podem afetar o estoque quanto ao giro, e 
possíveis máquinas e processos parados por falta de material, promovendo 
vantagens competitivas para a empresa. 
Palavras-chave: Slim4. Gestão de Estoque. Almoxarifado. Logística. 
 

ABSTRACT 

Inventory management plays a fundamental role and is of great strategic importance 
for an organization, with great representation in working capital, so it is essential not 
to miss out or to spare, keeping your stock at an adequate level for its functioning. In 
view of this, the objective of this work is the proposal for the implantation of slim4 
software for stock management in a forest warehouse in a forest management 
company located in the city of Telêmaco Borba - Pr. This is a study carried out in a 
forest warehouse regarding inventory management of forest modules. For this, the 
research methodology used the bibliographic survey of an exploratory nature and 
quantitative and qualitative analysis, as well as the observation of the current 
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replacement method, and graphics, in addition to knowing the stages of 
implementation of Slim4. The results showed that the process currently used to 
replenish stock of forest modules is very manual and has an excellent opportunity for 
improvement with the implementation of the software. It is concluded, then, that the 
use of the Slim4 software, in addition to eliminating manual labor, will be of great 
importance for better results, reducing impacts that can affect the stock regarding 
turnover, and possible machines and processes stopped due to lack of material, 
promoting competitive advantages for the company. 
Keywords: Slim4. Stock Management. Warehouse. Logistics. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia, principalmente no meio industrial, é difícil 
imaginar uma empresa funcionando sem a existência de um software específico 
para administrar seus recursos, sejam eles financeiros, humanos ou materiais e, 
tratando de gestão de estoque, é necessário ter em vista melhor nível de 
compliance de seus processos. O bom gerenciamento dos seus produtos ajuda a 
manter os valores de custos baixos, na faixa do estoque de segurança e 
quantidades favoráveis para o seu giro. Segundo Paoleschi (2014), o equilíbrio 
entre o estoque desnecessário e o estoque insuficiente é resultado da boa gestão 
do almoxarifado que, certamente traz resultados relacionados à redução dos custos 
empresariais, aumento da satisfação do cliente (interno e externo).  

Estabelecer níveis de estoque é de extrema importância para qualquer 
negócio. Uma boa gestão de estoque, tem por objetivo manter níveis adequados 
para o funcionamento da empresa, a partir de planejamento, definindo quando, 
quanto, e o que comprar de cada produto para manter um nível de estoque seguro 
e suficiente para o giro do negócio, não deixando faltar e nem sobrar, pois, a falta 
de produtos pode acarretar na parada de máquinas ou processos, e 
consequentemente, impactando negativamente em seus custos de produção. Já as 
sobras incorrem em um alto custo de armazenagem, podendo se tornar obsoleto 
causando grandes prejuízos para a organização. Segundo Ching (2010) quanto 
maiores as quantidades estocadas, maiores serão os custos de manutenção. 
Quanto maior for a quantidade do pedido, maior será o estoque médio e mais alto 
será o custo de mantê-lo. 

Boas práticas de gestão de estoque devem dispor de condições para não 
formar estoque elevados, que representam imobilização de capital. Entretanto, 
como o mercado nem sempre pode atender de imediato, torna-se imprescindível 
manter-se de forma estratégica, os materiais necessários das demandas de forma a 
se evitar paralizações das atividades que gerem prejuízos ou comprometam a 
segurança de pessoas e do meio ambiente (NOGUEIRA, 2018).  Quanto mais 
precisa for a previsão de demanda, mais simples é o controle de estoques. 
Entretanto, dificilmente essas previsões são exatas, logo, as empresas utilizam 
estoques para reduzir efeitos causados pela diferença entre oferta e demanda 
(BALLOU, 2007; PEREIRA et al., 2015). 

Atualmente, o mercado disponibiliza uma grande variedade de softwares de 
gestão de estoque, alguns mais conhecidos do que outros, mas que possuem 
algumas limitações, ou ainda, por serem softwares engessados, acabam não 
atendendo algumas necessidades de seus usuários, como por exemplo, quando se 
trata de uma grande empresa e precisa trabalhar com almoxarifados móveis (que 
possui estoques em diversas frentes de trabalho espalhado por regiões diferentes), 
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às vezes o maior problema é ter que utilizar várias transações para gerar dados, 
depois ainda passar todos estes dados para uma planilha do Excel, para então 
depois fazer as análises de reposição de estoque, correndo riscos de uma falha 
manual e com isso prejudicar todo processo. 

Frente a isso, o presente trabalho engloba a necessidade de identificação 
sobre o controle de estoques destes almoxarifados móveis, também conhecidos 
como módulos florestais. Logo, se revela a problemática da pesquisa: como 
implementar o software Slim4 para melhor gerenciamento de estoque em um 
almoxarifado florestal de uma empresa de manejo florestal localizada na 
cidade de Telêmaco Borba – Paraná? 

Para responder esta pergunta de pesquisa, este estudo tem por objetivo 
geral propor um método para implementação do software Slim4 para gerenciamento 
de estoque em um almoxarifado florestal de uma empresa de manejo florestal 
localizada na cidade de Telêmaco Borba – PR.  

Para atingir o objetivo geral foram trabalhados os seguintes objetivos 
específicos: analisar a situação de reposição de estoque atual para identificar 
oportunidades de melhorias; analisar indicadores referente aos números dos 
materiais sem saldo ou em excesso em campo; conhecer as etapas de 
implementação do software slim4. 

A proposta da utilização do software justifica-se em otimizar as reposições 
dos estoques dos almoxarifados móveis (estoque dos módulos florestais), para que 
seja realizada de forma integral pelo software e não via planilhas do Excel como 
ocorre atualmente, possuindo como foco principal reduzir os possíveis erros 
manuais que podem ocasionar os excessos e itens zerados nos estoques. Com 
isso, melhorando também o nível de compliance de atendimento e a acurácia do 
estoque. De acordo com Borges et al., (2010), um dos principais motivos para se ter 
um bom planejamento e controle de estoques é o grande impacto financeiro que é 
possível alcançar a partir do aumento da eficácia e eficiência das operações da 
empresa. 

A contribuição prática deste estudo é apresentar algumas vantagens da 
utilização de um software para gerenciamento e controle do estoque, neste caso, o 
Slim4, que por ser um software avançado oferece excelentes oportunidades de 
otimização dos processos. A primeira vantagem é que a partir de algoritmos 
avançados encontra o equilíbrio entre estoque, custos operacionais e atendimento 
ao cliente; a segunda vantagem está relacionada a quantidade ótima de compra, 
que é calculada de modo a minimizar os custos operacionais; terceira vantagem 
pode-se destacar o balanceamento dos níveis de estoque que é feito em quatro 
etapas, sendo: classificação dos itens por padrão de demanda; criação do 
planejamento de demanda e previsão; cálculo do nível de ordem e compra e 
otimização do reabastecimento. 

 
2. METODOLOGIA 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

Quanto à natureza da pesquisa, classificou-se este estudo como pesquisa 
básica, com o intuito de gerar conhecimento e propor a utilização do Software Slim4 
para resolver os problemas de materiais em excessos ou itens sem saldo no 
estoque dos módulos florestais. A pesquisa básica tem por finalidade de ocupar-se 
com a ampliação do conhecimento, sem preocupação prática (MARCONI; 
LAKATOS, 2017). 
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Quanto aos objetivos, aponta-se a pesquisa como exploratória, na qual a fim 
de estruturar as dimensões e variáveis da gestão de estoque, assim como 
definições, vantagens, desvantagens, e tipos de estoques, utilizou-se de 
bibliografias que se fizeram necessárias para execução deste trabalho. A pesquisa 
exploratória descreve fenômenos para que seja possível a realização de análises 
empíricas e teóricas, por determinado tempo, de forma a serem coletado dados, 
para assim promover a familiarização do pesquisador com o objeto em estudo 
(MARCONI; LAKATOS, 2017).  

A pesquisa se aponta também como descritiva, que têm por objetivo 
descrever por completo determinado fenômeno, como, por exemplo, o estudo de 
um caso, aqui demonstrado como é o processo atual de reposição dos módulos 
florestais, que atualmente ocorre em planilhas após a extração de seis bases de 
dados do SAP. Podem ser encontradas tanto descrições quantitativas ou 
qualitativas quanto acumulação de informações detalhadas como as obtidas por 
intermédio da observação participante. Dá-se precedência ao caráter representativo 
sistemático e, em consequência, os procedimentos de amostragem são flexíveis 
(MARCONI; LAKATOS, 2017).  

Quanto à abordagem do problema, este estudo classificou-se como 
quantitativa, na qual buscou primeiramente a coleta de dados, reunindo informações 
necessária aos objetivos da investigação a aos problemas que se objetiva resolver 
(MARCONI; LAKATOS, 2017). O método de pesquisa escolhido foi a observação, 
que é adequado por ser uma técnica de coleta de dados, que se utiliza dos sentidos 
para obtenção de determinados aspectos da realidade, não consistindo em apenas 
em ver e ouvir, mas examinando os dados e os fatos. 
 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido em uma empresa de fabricação de celulose e 
papel, que também pratica o manejo florestal, mais especificamente no 
almoxarifado florestal, a qual possui estruturas conhecidas como módulos florestais 
que abrange os setores de colheita, carregamento, pátios de madeiras, preparo de 
solo e biomassa, que trabalham por diversas regiões dentro de estado do Paraná e 
em São Paulo, as mesmas possuem almoxarifados móveis que acompanham estes 
módulos por onde vão. 

Existe uma oportunidade de melhoria em relação ao abastecimento dos 
materiais estratégicos nestes módulos florestais que hoje ocorre com a utilização de 
planilhas no Excel, sendo que o ideal é realizar todo este processo com a utilização 
de um software específico. Uma eficiente gestão de estoques possibilita a empresa 
obter melhorias significativas na sua administração, uma vez que repercute em uma 
melhoria na eficiência da realização da produção planejada, traz maior segurança 
nas tomadas de decisões, além de prevenir possíveis atrasos na entrega de 
pedidos (MONTANHEIRO; FERNANDES, 2008; MARTELLI; DANDARO, 2015). 

O estudo foi desenvolvido em duas etapas, sendo: (i) análise da situação de 
reposição de estoque para identificar as potenciais oportunidades, além de analisar 
os indicadores referente aos números dos materiais sem saldo ou em excesso em 
campo e; (ii) conhecer as etapas de implementação do Software Slim4 para propor 
sua implementação no almoxarifado florestal. 
 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 GESTÃO DE ESTOQUE 

De acordo com Chiavenato (2005), estoque é a composição de materiais em 
processamento, materiais semiacabados, materiais acabados, não para uso 
imediato em uma empresa, mas que deve existir para uma futura necessidade. 
Desta forma, o conceito de estoque inclui toda a variedade de materiais que a 
empresa possui e utiliza no processo de produção de seus produtos ou serviços. 

Chiavenato (2005) ainda ressalta que o estoque é um ativo circulante 
indispensável para que as organizações possam produzir e vender com o menor 
risco de paralização ou de preocupação. Esse estoque se faz necessário para 
garantir o abastecimento de materiais, afim de, neutralizar possíveis atrasos no 
fornecimento dos materiais, sazonalidade de fornecimento, e riscos de dificuldade 
para fornecimento, além de, proporcionar economias de escala, seja por meio da 
compra; flexibilidade do processo produtivo; rapidez e eficiência no atendimento às 
necessidades. Em contrapartida, os estoques representam um enorme investimento 
financeiro. Segundo Dias (2010), quanto maior o investimento em estoque, 
igualmente deve ser o comprometimento quanto a responsabilidade da gestão de 
estoque. 

Chiavenato (2005) explica que para o dimensionamento do estoque é 
necessário definir os níveis adequados de estoque para o atendimento do sistema 
produtivo sem que haja excessos ou materiais sem saldo. O estoque em excesso 
leva ao desperdício de dinheiro, e perdas financeiras decorrente dos custos 
elevados, por outro lado, materiais sem saldo conduz a parada e interrupções da 
produção, provocando prejuízo as empresas, sendo necessário evitar ambos os 
extremos. 

De acordo com Ballou (2007), os estoques são acumulações de matérias-
primas, suprimentos, componentes, materiais em processo e produtos acabados 
que aparecem em numerosos pontos por todos os canais logísticos e de produção 
das empresas. Slack, Chambers e Johnston (2009) corroboram ao afirmarem que o 
estoque é o termo utilizado para descrever a acumulação de materiais, clientes ou 
informações à medida que fluem a partir de processos ou redes de suprimento. 

Paoleschi (2014) cita que estoque é definido por qualquer quantidade de 
bens físicos que sejam conservados, de forma improdutiva, durante algum intervalo 
de tempo, e que existe devido as atividades industriais, comerciais e de serviços 
dependem de um nível de estoque que sustente suas atividades para atendimento 
aos clientes. 
 
3.2 PRINCÍPIOS DE CONTROLE DE ESTOQUE 

Ching (2010) enfatiza que o controle de estoque exerce influência muito 
grande na rentabilidade da empresa, pois, absorvem capital que poderia estar 
sendo investido de outra forma, desviam fundos de outros usos potenciais e possui 
o mesmo custo de capital que qualquer outro projeto de investimento da empresa. 
Conforme Dias (2010) organizar um setor de controle de estoque, se faz necessário 
descrever seus principais objetivos, que em geral são:  

 Determinar o número de Stock Keeping Unit (SKUs), que em português 
significa Unidade de Manutenção de Estoque, que é um termo logístico 
que serve como controle do estoque, mantendo seus produtos sempre 
organizados, definindo de forma segura o que deverá manter em 
estoques; 
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 Periodicidade de abastecimento;  

 Quantidade a ser comprada;  

 Requisições de compra para o setor de compras gerar pedidos;  

 Receber, armazenar e guardar os materiais de acordo com a 
necessidade; 

 Controlar o estoque em termos de quantidade, valor, fornecedor e 
informações sobre posições dos materiais físico e sistema; 

 Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados 
dos materiais estocados e analisar e avaliar materiais obsoletos e 
danificados para retirar do estoque. 

 
3.3 TIPOS DE ESTOQUES 

Atualmente existem diferentes tipos de estoques que conforme Pereira et al., 
(2015) podem ser armazenados de diversas formas, centralizado em um 
almoxarifado, ou distribuído em vários pontos dentro da empresa, podendo também 
ser alocados externamente, devido a estrutura local, ou para apoiar a estratégia. 
Conforme o estoque é armazenado e controlado pode aumentar o lucro ou causar 
transtornos. Para isso, é indispensável que seja realizado uma gestão eficiente de 
todos os processos. Segundo Ballou (2018) existem cinco categorias distintas nas 
quais situar os estoques, a saber: 

 Estoques em trânsito: são estoque em trânsito entre elos do canal de 
suprimentos, onde a movimentação é lenta ou as distâncias longas ou há 
muitos elos, o montante de estoque no canal tende facilmente a superar 
aquele existente nos pontos de depósitos; 

 Estoque de antecipação ou sazonal: são mantidos para fins de 
especulação, esse tipo de estoque é adotado quando a empresa prevê 
uma futura demanda, entrega ou produção de um item. Geralmente é 
utilizado quando as variações do fornecimento são relevantes. O estoque 
de antecipação tem o objetivo de nivelar esse tipo de flutuação, isso é 
muito comum em datas sazonais; 

 Estoque regular ou cíclico: são estoques para suprir a demanda média 
durante o tempo transcorrido entre sucessivos reabastecimentos. O 
montante do estoque cíclico é altamente dependente dos tamanhos de 
lotes de produção, embarque de quantidades econômicas, limitações nos 
espaços de armazenamento, prazos de reposição, esquemas referentes a 
descontos em preços por quantidades, e custos de movimentação; 

 Estoque de segurança: é possível formar estoques como pulmão contra a 
variabilidade na demanda e nos prazos de reposição. Essa quantidade 
extra é um acréscimo ao estoque normal necessário para suprir as 
condições da demanda média e do prazo de entrega médio. É 
determinado por procedimentos estatísticos que lidam com natureza 
aleatória da variabilidade presente, o tamanho do estoque de segurança a 
ser mantido depende da extensão da variabilidade e do nível de 
disponibilidade de estoque proporcionado; 

 Estoque obsoleto: parte do estoque se deteriora, fica ultrapassada ou 
acaba sendo perdida/roubada durante uma armazenagem prolongada. 
Esse é o chamado estoque obsoleto, morto ou evaporado. Em se tratando 
de estoque de alto valor, perecíveis ou fácil de roubar, é indispensável a 
adoção de precauções especiais para minimizar o seu volume. 
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3.3.1 Vantagens dos Estoques 

Chiavenato (2005) e Slack; Jones; Johnston (2018) citam algumas vantagens 
de ser manter um estoque, sendo:  

 Melhoria do nível de serviço;  

 Possibilidade de reação instantânea à solicitação de clientes;  

 Permite a economia de escala em compras e transporte;  

 Possibilita a proteção contra aumento de preços; 

 Proteção contra o tempo de reabastecimento;  

 Segurança contra a incerteza;  

 Neutralizar uma falta de flexibilidade; 

 Antecipar demanda futuras; 

 Reduzir os custos globais; 

 Aproveitar oportunidades relativamente a curto prazo; 

 Capacidade de amortecer variações no sistema resultantes de diferentes 
taxas de produção e consumo de produtos. 

 
3.3.2 Desvantagens dos Estoques 

Slack; Jones; Johnston (2018) existem diversas razões para se evitar o 
acúmulo de estoque sempre que possível, e ressaltam alguns pontos negativos 
quanto à manutenção de estoque, como: 

 Compromete o capital de giro, uma vez que o mesmo fica indisponível 
para a manutenção de itens parados; 

 Custos de armazenamento;  

 Obsolescência de itens;  

 Danificação ou deterioração dos itens; 

 Itens podem ser perdidos quando misturados a outros;  

 Exigência de instalações especiais por conta da periculosidade dos itens 
estocados (combustíveis, solventes, explosivos); 

 Consumo de espaço que poderia estar sendo utilizado em outra atividade 
que agregasse valor. 

 

3.4 SOFTWARE DE GESTÃO DE ESTOQUE – SLIM4 

Segundo Dias (2010) muitas empresas começam a usar os sistemas para 
auxiliar a gerência e o controle de materiais desenvolvendo aplicativos de controle, 
que geralmente controlam saldo e guardam nos arquivos o histórico de consumo, 
necessário o suficiente em termo de informações para empresa, característica 
tradicional do “enfoque contábil”. Porém, com a introdução de alguns softwares, 
mais informações começaram a ser exploradas, como as listas de materiais, 
técnicas de cálculo de reposição, criação de arquivos com informações relativas ao 
processo, informações de custo, de mercado e outros. 

O Slim4 é uma solução integral para previsão, planejamento de demanda e 
controle de estoque, que foi desenvolvido para ajudar a obter o estoque certo no 
lugar certo, no momento certo. A otimização de estoque está no centro de tudo o 
que é feito a partir do software. Atualmente, a Slim4 atua em mais de 750 empresas 
em mais de 40 países ao redor do mundo. É um sistema completo para 
gerenciamento da cadeia de suprimentos que envolve desde o setor de compras, 
cadastro de materiais até o almoxarifado, foca nos principais pontos na 
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administração de insumos ou aos bens patrimoniais indispensáveis no processo de 
fabricação” (SLIMSTOCK, 2020). 

As empresas estão buscando inovações para implantar o controle em vários 
segmentos, como estoques, armazenagem, compras, faturamentos e contas a 
pagar. O controle de estoque é fundamental para tomadas de decisões pela 
administração e gerência para controlar, organizar e planejar seu estoque, sem um 
controle eficaz não tem como alcançar aos objetivos propostos pela empresa 
(KAWASE; PAULA, 2012). Atualmente, existem uma quantidade considerável de 
sistemas para gestão de estoque, sendo que a escolha do mais adequado e que 
atenda às necessidades da empresa é algo imprescindível. O software Slim4 
encontra o equilíbrio entre estoque, custos operacionais e atendimento ao cliente, 
calcula o nível de estoque para o nível de serviço desejado pelos seus clientes, a 
quantidade ótima de compra é calculada de modo a minimizar os custos 
operacionais, com isso agregando muito e ajudando a resolver os problemas 
existente no dia-a-dia na gestão de estoque (SLIMSTOCK, 2020). 

 
3.4.1. Fases para Implementação do Software Slim4 

A implementação do software Slim4 deve é implementada em 5 fases, sendo: 
(SLIMSTOCK, 2020). 

Fase 1: Início da implementação e determinação da planta técnica: 
Proporcionará a direção para todo o projeto e garantirá que ao final o resultado 
excederá as expectativas. A fase inicial é focada em definir as metas específicas da 
cadeia de suprimentos além de definir um escopo claro. Durante essa fase, há 
consultores trabalhando muito próximo do cliente para mapear os processos da 
empresa, assim como o fluxo dos bens. 

Fase 2: Configuração do sistema, instalação e teste: Configura na adesão 
do desenvolvimento técnico à configuração do Slim4. Isso é feito para garantir que o 
Slim4 esteja configurado em torno dos requisitos exatos da empresa. 

Como parte de fase, o software é instalado e configurado em acordo com o 
escopo do projeto. Junto a empresa, é validado o desenho do sistema assim como 
os dados que interagem com o sistema ERP a partir de rigorosos testes. O 
resultado é um sistema robusto capaz de suportar a empresa para atingir as metas 
em cadeias de suprimentos. 

Fase 3: Treinamento da equipe a partir do programa certificado de 
treinamento: Para garantir que a empresa seja capaz de fazer acontecer, é vital 
que essa tenha total entendimento de como o Slim4 funciona e de como pode ser 
utilizado nas rotinas diárias. Por isso, para auxiliar a empresa e sua equipe a ganhar 
conhecimento necessário para usar o software de maneira efetiva, todos os 
usuários completam um programa estruturado de certificação. Com todos os 
treinamentos acontecendo na própria empresa, todos os usuários completam o 
programa se utilizando de seus próprios sistemas Slim4 e de dados reais da 
empresa. Após o término com sucesso dessa fase, sua equipe estará plenamente 
capacitada e certificada a usar o Slim4. 

Fase 4: Go live: Com menos de 3 meses (a depender da qualidade dos 
dados), estará tudo pronto para rodar o Slim4. Fazer a primeira ordem de compra 
com o fornecedor a partir do Slim4 é um momento importante do projeto. Para 
garantir que o sistema funcionará exatamente como pretendido, consultores provêm 
suporte na própria empresa até que a equipe esteja completamente satisfeita de 
que a solução é mais do que capaz para atingir as metas definidas durante a fase 
inicial do projeto! 
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Fase 5: Suporte contínuo, cuidado com o cliente e Slimstock Academy: 
A implementação de sucesso do Slim4 é o primeiro passo de uma jornada em 
direção à otimização de estoque. Para garantir que a empresa atinja os objetivos de 
sua cadeia de suprimentos, a Slimstock oferece um pacote completo de cuidado ao 
cliente, desenvolvido para que se aproveite ao máximo toda capacidade do Slim4. 

Para manter o sistema Slim4 ativo e com a mais alta performance, o suporte 
está sempre disponível para prestar auxílio. Baseados localmente, os especialistas 
técnicos serão a primeira linha de contato para tratar de tudo, desde upgrade do 
sistema até suporte diário. Além disso, os consultores podem prover tanto suporte 
remoto quanto na sua própria empresa. 

Ainda mais, a fim de aumentar o conhecimento da equipe, é proporcionado 
um amplo leque de cursos em gerenciamento de cadeia de suprimentos e estoques 
a partir da Slimstock Academy. A Slimstock não apenas prove treinamento do Slim4 
para novos funcionários como também oferece a empresa a oportunidade de 
expandir seus conhecimentos acerca do gerenciamento de estoque, cadeia de 
suprimentos e muito mais por meio de eventos anuais com especialistas. Com isso, 
a empresa, e a sua equipe se beneficiam com a troca de conhecimento e 
experiência de outros clientes. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 PROCESSO ATUAL DE REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO MÓDULOS 
FLORESTAIS 

Este estudo buscou observar e analisar o método que a empresa 
disponibilizava para gestão e controle da reposição dos módulos florestais, que é 
realizada a partir do sistema “Systeme Anwendungen und Produkte in der 
Datenverarbeitung”, conhecido como SAP, que foi criado por uma organização 
alemã com o objetivo de otimizar a gestão empresarial. Em português, o termo 
significa "Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados", mas 
que para realizar as reposições dos estoques dos módulos florestais, é necessário 
extrair dados de 6 transações diferentes, colocar os dados em uma planilha e fazer 
as análises de acordo com uma planilha estratégica na qual consta os parâmetros 
de mínimo e máximo dos materiais por módulos. A Figura 1 apresenta a tela 
principal da transação MB52. 

 
Figura 1. Janela principal da transação MB52 (SAP).  

 
Fonte: Os Autores (2020). 
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A transação “MB52” é utilizada com um layout e variante específica para 
extrair um relatório no qual consta o saldo atual disponível no depósito dos módulos 
florestais, o saldo em trânsito (materiais transferidos do depósito central para o 
depósito do módulo florestal que ainda não foi confirmado), e também o saldo em 
controle de qualidade (saldo do material que acaba de ter sua nota fiscal lançada e 
aguarda inspeção para liberação). Já a Figura 2 apresenta a tela principal da 
transação ZM03. 

 
Figura 2. Janela principal da transação ZM03 (SAP) 
 

 
Fonte: Os Autores (2020). 

 

A transação “ZM03” é utilizada para extrair um relatório no qual consta o 
saldo disponível para separação no almoxarifado central, assim como suas 
respectivas posições dentro do armazém. É utilizada para apoio na análise para 
gerar o formulário de separação dos materiais em estoque. A partir da Figura 3 
pode-se observar a tela principal da transação ME2M. 
 

Figura 3. Janela principal da transação ME2M (SAP). 
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Fonte: Os Autores (2020). 

A transação “ME2M” é utilizada para extrair um relatório dos pedidos 
pendentes referente aos materiais da lista de reposição dos módulos florestais. É 
utilizada para análise dos materiais para criação de requisição de compra para não 
gerar duplicidade. Na Figura 4 é apresentando a tela principal da transação ME5A. 
 

Figura 4. Janela principal da Transação ME5A (SAP). 
 

 
Fonte: Os Autores (2020). 

 

A transação “ME5A” é utilizada para extrair um relatório no qual consta o 
saldo disponível para separação no almoxarifado central assim como suas 
respectivas posições dentro do armazém. É utilizada para análise dos materiais 
para criação de requisição de compra para não gerar duplicidade. A Figura 5 
apresenta a tela principal da transação ME3N. 
 
Figura 5. Janela principal da Transação ME3N (SAP) 
 

 
Fonte: Os Autores (2020). 
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A transação “ME3N” é utilizada para extrair um relatório no qual consta os 
materiais de contrato das lojas In-Company as quais possuem um acordo com a 
empresa para entrega de materiais com lead-time de 2 dias e conforme janela de 
recebimento. É utilizada para análise dos materiais para criação de requisição de 
compras. Por fim, a Figura 6 apresenta a tela principal da transação MB51. 

 
Figura 6. Janela principal da Transação MB51 (SAP). 
 

 
Fonte: Os Autores (2020). 

 

A transação “MB51” é utilizada para extrair um relatório das movimentações 
nos módulos de baixas ou ajustes de inventário. É utilizada para análise de 
reposição dos materiais para envio do formulário para separação ou criação de 
requisição de compras, utiliza-se o critério de consumos maior ou menor que 6 
meses em conjunto com análise de inclusões nonas na lista de reposição. 

Após a extração dos 6 relatórios mencionados nas Figuras 1 a 6, é 
alimentado uma pasta de trabalho do Excel, com diversas planilhas, uma para cada 
relatório que servirá para alimentação de uma planilha de análise utilizando funções 
avançadas do Excel. A Figura 7 mostra a pasta de trabalho do Excel com suas 
respectivas planilhas referente aos dados extraídos do SAP. 

Apesar da base de reposição de estoque em Excel já estar bem estruturada 
ela se torna muito trabalhosa e alimentada de forma manual, o que pode gerar 
possíveis erros fazendo com que alguns materiais fiquem em excesso ou faltem no 
estoque de campo. Diante desta situação, é possível interpretar como sendo um 
aspecto negativo para a empresa, pois, segundo Ballou (2015), nas últimas três 
décadas, devido a uma serie de aperfeiçoamentos, as empresas deixaram o 
sistema de estoques automatizados. Esta mudança acarretou pelo menos cinco 
grandes vantagens na gestão de estoque, como: fácil adaptação aos computadores; 
agilidade no setor de faturamento e cobrança; existência de programas para 
atender as necessidades; redução no capital investido em estoque e, ao mesmo 
tempo, melhoria no nível de serviço e elaboração de relatórios mais aperfeiçoados. 
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Figura 7. Pasta de trabalho do Excel para reposição de módulos.  
 

 
Fonte: Os Autores (2020). 

 
A partir de relatórios obtidos referentes a reposição de estoque de módulos, 

inventário e baixas de materiais, os dados foram separados por períodos, e visão 
global. A verificação e a análise são realizadas a partir de uma abordagem 
quantitativa, obtidos a partir da extração de dados do sistema utilizado atualmente, 
e realizado uma comparação com média dos últimos 3 anos, ou seja, 2017 até 
2019. Para análise de nível de atendimento foi considerado parâmetros de ponto de 
reabastecimento e estoque máximo. Os dados coletados são apresentados no 
Gráfico 1, que representam em porcentagem os status dos itens em estoque no 
fechamento do mês. 
 

 

Gráfico 1. Nível de Atendimento Geral. 
 

 
Fonte: Os Autores (2020). 

 
Observa-se no Gráfico 1, que o estoque no fechamento do mês de julho se 

encontrava em 89,6% dentro do parâmetro, o objetivo com o software slim4 é 
aproximar este número de 98% da disponibilidade de materiais nos estoques.  

Atualmente os almoxarifados móveis conta com 28 depósitos em 
funcionamento, sendo 16 de colheita, 2 de preparo de solo, 2 de biomassa, 4 pátios, 
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2 carregamentos, 1 modulo oficina e 1 da frota própria, conforme apresentado no 
Gráfico 2, que tem por objetivo apresentar o nível de atendimento de cada um dos 
módulos florestais. 

 
Gráfico 2. Nível de atendimento por módulos. 
 

 
 

Fonte: Os Autores (2020). 
 
 

O Gráfico 2 apresenta a visão detalhada por módulos florestais, destacando 
os status dos materiais estratégicos de cada estoque conforme nível de 
atendimento de cada um. O controle do nível de estoque é fundamental em 
qualquer negócio, pois, é por meio dele que é possível gerenciar custos, mitigar 
desperdícios e fazer análises acerca da eficiência operacional. Dias (2010) afirma 
que é possível definir uma quantidade ótima de estoque de cada componente e dos 
produtos da empresa, entretanto, só é possível defini-la a partir da previsão da 
demanda de consumo do produto. Com a utilização do Software Slim4 realizar esta 
previsão se tornará uma tarefa mais fácil e efetiva, proporcionado resultados 
melhores de nível de atendimento. 

Quanto aos Gráficos 3 e 4, foi utilizado o gráfico de Pareto para mostrar 
quais módulos que mais impactam no nível de atendimento e reposições dos 
materiais nos módulos, sejam para itens zerados ou excessos. É impossível chegar 
a algum lugar se não se sabe de onde se está partindo. Por isso, acompanhar quais 
são os impactos de itens zerados ou em excesso é tão importante. A partir de 
indicadores de itens em excesso ou sem saldo, é possível identificar quais são os 
riscos, podendo tomar ações quando se fizerem necessárias. O problema é que 
gerir o nível de estoque para que ele esteja na quantidade ideal para atender a 
demanda, sem faltas e sem excessos, não é tarefa fácil, com o Slim4 acompanhar 
este indicador ocorrerá de forma mais simples e prática, já que o software possui 
algoritmos inteligentes que a partir de cálculos estatísticos verificará as 
movimentações e demandas para correção de parâmetros. 

O Gráfico 3, mostra que os módulos 17, 07, 11 e oficina impactam em 83% 
no total de itens zerados, sendo necessário atuar forte em relação a eles para 
minimizar os impactos. 
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Gráfico 3. Quantidade de itens sem saldo nos módulos. 
 

Fonte: Os Autores (2020). 
 

 
Gráfico 4. Valor de materiais em excessos por módulos. 
 

 
 
Fonte: Os Autores (2020). 

 
 

O Gráfico 4, mostra que os três primeiros módulos impactam em 87% no total 
dos valores em excesso, sendo também necessário atuar forte em relação a eles 
para minimizar os impactos. 

 
4.2 PROPOSTA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE SLIM4 

A partir da análise de alguns softwares disponível no mercado em relação a 
compatibilidade, o Slim4 destaca-se por ser totalmente compatível com qualquer 
sistema de Enterprise Resource Planning (ERP), ou sistema de gestão integrado, a 
partir de um método robusto e comprovado de troca de dados. O processo de 
implementação foi desenvolvido para garantir tanto o sucesso da implementação do 
Slim4 quanto para proporcionar às equipes de Supply Chain (cadeia de 
suprimentos) um melhor nível de interação, auxílio e subsídios requeridos para 
poderem usar todo o potencial da ferramenta. 

Seguindo as etapas proposta por Slimtock (2020) a implementação nos 
módulos florestais ocorrerá da seguinte maneira: 

Fase 1: Início da implementação e determinação da planta técnica: 
realizar reuniões entre consultores da Slim4 com a equipe de gestão de estoque, 
para definir as metas específicas da cadeia de suprimentos, definir um escopo 
claro, e mapear os processos da empresa, assim como o fluxo dos bens; 
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Fase 2: Configuração do sistema, instalação e teste: a equipe da Slim4 
em conjunto com a TI da empresa configura a adesão do desenvolvimento técnico à 
configuração do Slim4, instalam o software e configuram de acordo com o escopo 
do projeto, além de realizarem todas as validações necessárias, assim como as 
integrações de dados que interagem com o sistema ERP; 

Fase 3: Treinamento da equipe a partir do programa certificado de 
treinamento: a Slim4 em conjunto com a área de treinamentos da empresa 
estrutura um programa e cronograma de treinamento com certificado, para 
capacitação e utilização do Slim4, o qual pode ser realizado presencial ou 
remotamente; 

Fase 4: Go live: inicia-se os processos de compra utilizando o Slim4, a 
equipe de consultores da Slim4 acompanha e dá o suporte necessário; 

Fase 5: Suporte contínuo, cuidado com o cliente e Slimstock Academy: 
a Slim4 manterá de forma integral, um canal de comunicação com especialistas 
técnicos que darão suporte remotamente ou presencial quando necessário. 
 
Figura 8. Tela de Seleção por coleção. 
 

 
Fonte: SuiteApp (2020). 

 
A Figura 8 apresenta um overview geral do estoque, e gráficos do giro de 

estoque, receita, valor de estoque, disponibilidade e excessos de estoque, esta 
visão e análise pode tambem ser aplicada para cada estoque dos modulos 
florestais, dispensando o uso de planilhas para isso. A Figura 9 apresenta a tela de 
seleção por categoria de demanda. 
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Figura 10. Tela de análise de demanda dos materiais. 
 

 
Fonte: SuiteApp (2020). 

 

A Figura 10 apresenta o gráfico gerado no sistema para análise da demanda 
dos materiais, com esta informação o software inteligente ajusta de forma 
automática os parâmetros das quantidades mínimas e máximos do estoque dos 
módulos florestais. Está análise ocorre levando em consideração todos os tipos de 
demandas por material. Todas a análise de reposição de estoque é realizada via 
sistema, dispensando a utilizando de planilha do Excel, oferecendo desta forma 
uma análise automática promovendo vantagens competitivas para a empresa, que 
com a implantação do software evitará uma série de comandos, que vai facilitar a 
compreensão dos dados, e também otimizar o tempo que o analista perde para 
gerar todas aquelas telas e planilhas como ocorre atualmente, também reduzindo 
possíveis erros manuais e aumentando o nível de compliance dos estoques dos 
módulos florestais. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve por objetivo propor a implantação do Software Slim4 para 
gerenciamento de estoque em um almoxarifado florestal de uma empresa de 
manejo florestal localizado na cidade de Telêmaco Borba – PR, analisando e 
propondo soluções para reduzir os excessos, e itens sem saldo nos estoques dos 
módulos florestais.  

Para alcançá-lo fez-se necessário responder aos objetivos específicos, 
sendo: A primeira etapa, analisar a situação de reposição de estoque atual para 
identificar oportunidades, o qual cumpriu-se demonstrando como é o processo atual 
de reposição, o qual apesar de haver um sistema em funcionamento, tem que 
realizar as análises de reposição via planilhas do Excel com a utilização de base de 
dados de 6 transações diferentes, sendo essa a principal oportunidade de melhoria 
que é eliminar todo o processo manual e otimizar o processo de reposição dos 
módulos florestais a partir do uso do software slim4. O segundo objetivo estipulado 
foi analisar indicadores referente aos números dos materiais sem saldo ou em 
excesso em campo, a estruturação deu-se com uma base de dados, com 
informações desde 2017, no qual foi demonstrado em 4 gráficos, sendo o primeiro 
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de nível de atendimento geral do estoque dos módulos florestais, mostrando seu 
histórico de 2017 a 2019, e os meses do ano atual; o segundo mostrando status por 
módulo; o terceiro e quarto gráfico de Pareto relacionado aos itens em excesso ou 
zerados por módulos. 

A segunda etapa, teve como objetivo específico conhecer as etapas de 
implementação do Software Slim4, este objetivo foi alcançado ao propor as 5 fases 
de implementação do software. 

Mediante aos resultados obtidos, conclui-se que todos os objetivos do estudo 
foram alcançados. Com o resultado notou-se a oportunidade de melhorar o 
processo de gestão de estoque da empresa, implementando um software específico 
para gestão do estoque, eliminar a análise manual, para que todo o processo seja 
realizado via um único sistema, tendo em vista que o sistema atual utilizado não 
atende sua real necessidade por completo, pois, ainda há muito trabalho manual e 
utilização de planilhas para análises, o que impacta negativamente nos estoques, 
gerando excessos ou possível falta de algum material.  

Sugere-se como estudos futuro a implementação da proposta apresentada, 
na qual poderá por meio dos resultados obtidos até agora mais os resultados que 
serão obtidos após a implantação, uma comparação real dos resultados gerados 
com a implantação do software Slim4.  

Como dificuldades encontradas ao longo do estudo, pode-se mencionar a 
falta de disponibilidade de uma versão trial do software sugerido, a fim de, 
demonstrar na prática seu real funcionamento. Sugere-se também que seja 
analisado junto a desenvolvedor e ao fornecedor a disponibilidade de uma versão 
para testes do sistema. 

A importância deste estudo é direcionada para as empresas que pode ou 
não, já possuir algum sistema próprio, que às vezes é fechado e dificulta alguns 
processos de gestão de estoque, ou que possua características de almoxarifados 
móveis, pois, tem o intuito de melhorar a gestão do estoque melhorando seus níveis 
de atendimento reduzindo excesso e itens sem saldo via software e não planilhas. 
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AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELAS ORGANIZAÇÕES NA 
IMPLANTAÇÃO DO LEAN MANUFECTURING 

 
Taíse Lucas da Silva1, Kelly Cristiane Iarosz2 

 
RESUMO 

 
Para que uma empresa sobreviva em um mundo de competitividade cada vez maior, 
ela precisar identificar e eliminar o desperdício durante suas operações, buscando a 
melhoria na qualidade de seus processos e produtos. Devido a essa necessidade de 
sobrevivência, as organizações precisam buscar novas metodologias e ferramentas 
que as auxiliem nas tomadas de decisões, Lean Manufacturing têm comprovado sua 
eficiência, pois ajuda a empresa a manter o controle em relação aos desperdícios, 
mesmo com todos os benefícios, é importante estar conscientes dos riscos dessa 
implantação. Esse trabalho tem objetivo de apresentar uma revisão sobre o assunto 
e apontar as dificuldades que as organizações encontram para implantar o sistema 
Lean Manufacturing e mostrar as principais ferramentas que auxiliam na implantação 
da metodologia.  
Palavras-chave: lean manufecturing, implantação lean, produção enxuta, 
metodologia lean e manufatura enxuta 
 
 

ABSTRACT 
To a company survive in an ever-increasing world, it needs to identify and eliminate 
wastes of production, seeking to improve their processes and products’ quality. In 
order to this need, organizations need to find new methodologies and tools to assist 
in decision-making, Lean Manufacturing has proven its efficiency, as it helps the 
company to maintain control in relation of the waste, even with all the benefits, it is 
important be managing the risks of this implementation. This paper has the objective 
to introduce a review on the subject and to point out the difficulties that the 
organizations found to implement the Lean Manufacturing system and show the main 
tools that helps in the implantation of the methodology. 
Key-words: lean manufecturing, lean implementations, lean methodology, lean 
production 
 
1. INTRODUÇÃO 

A competitividade está cada vez mais em alta no mercado de trabalho, e para 
que uma organização consiga sobreviver, ela precisa buscar a globalização e a 
inovação de seus processos. Uma das formas de alcançar a sobrevivência é buscar 
mais qualidade para os produtos, com menor custo e o tempo de produção reduzido. 
Segundo Ferreira (FERREIRA, 2018), a globalização e seus efeitos estão cada vez 
mais enraizados na sociedade. Ao mesmo tempo em que esta traz uma maior 
diversidade de produtos e serviços, também proporciona experiências com 
mercados e novas culturas. 
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Devido à necessidade de permanecer sempre em alta no mercado e ser cada 
vez mais competitiva, após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), surge no Japão 
o Sistema Toyota de Produção. Esse modelo apresenta metodologias e ferramentas 
que ajudam as organizações na tomada de decisões e torna seus processos mais 
eficazes. O modelo enxuto de produção ficou conhecido como Lean Manufacturing3, 
o modelo é encarado como uma filosofia e tem comprovado sua eficiência ao longo 
dos anos, pois ajuda a manter um maior controle em relação aos desperdícios de 
maneira simples, ágil e consequentemente trazendo maior competitividade para 
empresa. 

No presente manuscrito, são apresentadas duas situações: uma revisão 
sobre o assunto e o apontamento das principais dificuldades que as organizações 
encontram para implantar o sistema ME. 
 
2. METODOLOGIA 

O ME utiliza métodos para expor as dificuldades que as organizações 
enfrentam na implantação de sistemas e trazer seus benefícios. Ademais, Yin 
(SCHERER, 2013, RIBEIRO, 2013) ressalta que métodos qualitativos são 
particularmente adequados quando os objetivos dos pesquisadores incluem a 
construção de teorias e aplicação de trabalhos diversos. 

O ME é implementado em uma organização por meio de ferramentas que irão 
auxiliar nesse processo, tais como: 5s, Just In Time, Mapa De Fluxo De Valor, 
Kanban, Kaizen, Smed, Normalização Do Trabalho, Jidoka, Tqm, Pdca, Tpm, Vsm, 
Sistema Pull (RIANI, 2006; CRUZ, 2013; ROVISCO, 2017; BRITO, 2011). Segundo 
Maia, Alves e Leão (MAIA, 2011), uma metodologia, deve indicar, disponibilizar ou 
facilitar dentro do possível, em cada fase do projeto, a dados métodos e ferramentas 
que nos permitem de forma eficaz e eficiente a boas soluções de projeto, o que vai 
de encontro com as ideias do ME. 

Para desenvolvimento deste trabalho, realizou-se uma vasta busca 
bibliográfica em base de dados indexadas como “Scielo”, “Portal de Periódicos 
Capes” e “Web of Science”. Ressaltou-se as bibliografias desde 1990, 
acompanhando o processo de globalização .(MARTIN e KING, 1990). Junto com o 
estudo do estado da arte, foram coletados dados de artigos científicos para validar 
hipóteses de comportamento de grupos de pessoas. Os dados foram discutidos em 
função do Modelo Kubler-Ross e Katzenback & Smith. Com os dados coletados foi 
possível discutir que o comportamento das pessoas envolvidas no processo tem 
influência considerável na implementação de qualquer melhoria em sistemas. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 Para que uma organização sobreviva no mercado de trabalho ela precisa 
estar atualizada quanto as tecnologias e inovações que esse mercado cada vez 
mais competitivo disponibiliza. A globalização torna essa competitividade ainda mais 
acirrada, como consequência muitas organizações são obrigadas a se adequar e se 
reestruturar, sobretudo rever seu planejamento para que possam continuar no 
mercado (NETO; TAVARES, 2006). Na Figura 1 observa-se uma busca no “Google 
Trends” sobre o termo globalização econômica (linha azul) em comparativo com 
duas outras empresas (linhas vermelha e verde) atuantes no Mercado. Quando se 
observa o tema globalização econômica isoladamente, é possível verificar 
tenuidades que se mantem periódicas, porém, quando empresas de grande porte 

                                                 
3
 Lean Manufactuting (inglês) – sigla LM, Manufatura Enxuta (português) – sigla ME. 
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são comparadas somadas ao termo, verifica-se discrepâncias entre as empresas. 
Não se tem o objetivo de citar nomes, mas as empresas verificadas mostram-se em 
ascensão de mercado (linha vermelho) e declive (linha verde). E o que é 
interessante em ambas as empresas é o fato de serem globalizadas, mas uma delas 
não acompanhar as mudanças de mercado e a implementação de ME. 
 
Figura 1: Gráfico comparativo sobre tema globalização.  

 

Fonte: Google Trends, 14 de setembro de 2020. 

 Sabe-se que implantar o ME contribui significativamente no desenvolvimento 
de uma organização, pode aumentar a produtividade, o lucro e a satisfação do 
cliente, uma vez que não é a empresa que faz o cliente e sim o cliente que faz uma 
empresa. Em outras palavras, a função é oferecer maior qualidade, com menor 
custo no menor tempo possível, eliminando o máximo de desperdícios. 

Mesmo com todos os benefícios que esse sistema traz ainda existem 
algumas resistências quanto a sua implantação, é importante que as empresas 
sejam conscientes de todos os riscos. Autores como Badurdeen, Wijekoon e 
Marksberry (BADURDEEN, 2011), Bhasin e Burcherb (BHASIN, 2006) e Boyle, 
Scherrer-Rathjes e Stuart (SCHERRER-RATHSJES, 2011) ressaltam o baixo 
percentual de sucesso na implantação de sistemas ME. McKinsey e colaboradores 
(McKINSEY, 2010) verificaram que 43% das empresas que realizaram mudanças 
organizacionais subestimaram o tempo necessário de implantação. Quanto ao 
tempo estimado, apenas 16% das empresas atingiram completamente os resultados 
esperados dentro do tempo estipulado, uma vez que as organizações a anos 
trabalham utilizando outros sistemas, outras ideologias e acabam por deixar reinar 
os velhos hábitos tendo uma grande “resistência a mudança”, o restante precisava 
de mais tempo para as adaptações. 

Segundo Albuquerque (ALBUQUERQUE, 2008) existem dificuldades na 
implantação do método, este vão desde a obtenção de certos componentes da ME, 
como balanceamento de linha e fluxo contínuo da manufatura, até a forma de 
interpretar os conceitos que fundamentam o entendimento acerca da mesma. As 
dificuldades para o sucesso de implantação da ME geradas por tais aspectos 
técnicos podem ser resolvidas com certa facilidade, já que o problema se dá por falta 
de domínio de uma questão objetiva – equipamentos confiáveis podem ser 
especificados, adquiridos e mantidos; materiais sem defeito são consequências de 
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matérias-primas bem especificadas e processadas da maneira correta, não 
permitindo seu avanço no fluxo produtivo caso exista alguma não conformidade; 
processos estáveis resultam da combinação dos equipamentos confiáveis e dos 
materiais sem defeito. 

É sempre possível demonstrar que os apontamentos que apoiam a ME são 
sempre muito maiores que os que lhe resistem (MELTON, 2005). Para que esse 
sistema possa ser implantado com sucesso, são necessárias auditorias indicativas 
do nível em que a empresa se encontra. Embora nenhuma delas possa falar 
precisamente sobre o sucesso da implantação, segundo (FERREIRA, 2018) é muito 
comum ocorrerem falhas ou dificuldades na prática da ME, pois muitas empresas e 
os agentes de mudança focam nas ferramentas, sem compreender que a ME é uma 
filosofia a se fundir na cultura organizacional, cujo envolvimento dos gerentes e 
compreensão de todos os colaboradores é imprescindível nas operações a serem 
realizadas são aspectos fundamentais para o sucesso da implantação do ME. É 
fundamental que esse trabalho seja desenvolvido em equipe, e que a equipe esteja 
ciente das mudanças que aconteceram no decorrer dessa implantação. 

 

3.1 CONCEITO E MANUFATURA ENXUTA 

 Segundo Rodrigues (RODROGUES, 2016), a ME teve início com o sistema 
artesanal, onde pessoas eram responsáveis por todo processo de produção de uma 
peça: que ia da compra da matéria-prima, execução até venda do produto acabado 
no mercado e muitas vezes até a reforma. Para esse sistema havia um projeto 
inicial, mas nem uma peça seria igual à outra, uma vez que eram fabricadas a mão e 
individualmente sem condições técnicas e operacionais, impossibilitando assim a 
sua padronização. 
 Com o passar dos anos, diante do avanço das máquinas, do movimento 
ocasionado pela Revolução Industrial e da falta de padronização dos sistemas de 
produção, em 1903 Henry Ford  começou a questionar uma linha de produção 
padronizada que permitisse intercâmbio com todo processo, aperfeiçoando a 
utilização de equipamentos e ferramentas. A necessidade era que tivesse maior 
eficácia na mão de obra em todo processo e que as peças pudessem ser 
compatíveis. Esse sistema ficou conhecido como “sistema de produção em massa” 
(Rodrigues, 2016). Em 1913 Ford cria a linha de produção móvel, onde o produto se 
deslocava por uma esteira, mantendo os trabalhadores fixos em seus postos de 
trabalho, aumentando consequentemente ainda mais a produção e diminuindo os 
preços de seus produtos. O sistema de produção em massa evoluiu, chegando a 
seu apogeu em 1950. Na Figura 2 tem-se um exemplo da produção de carros em 
1928. 
 Em contrapartida em 1940 o Japão passava por uma grande crise, devido a 
Segunda Guerra Mundial, então presidente da empresa Toyota (Kiichiro Toyota) 
chegou a dizer: “Alcançaremos os EUA em três anos. Caso contrário a indústria 
automobilística não sobreviverá” (RODRIGUES, 2016). Kiichiro já conhecia o 
sistema Ford, o que o levou a muitos questionamentos com relação a produção 
norte-americana. Contudo, a crise que o Japão enfrentava o impedia de implantar 
qualquer novo conceito. A disciplina para combater o desperdício levaram os 
japoneses para novas maneiras de organização dos seus sistemas de produção. 
Surgiu assim o Sistema Toyota de Produção (por Eiji Toyoda, Taiichi Ohno e 
Shiegeo Shingo) entre 1948 e 1975. 
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Figura 2: Ford Motor, Company assembly line; 7 de janeiro de 1928.                        

 

Fonte: Ford Motor, Company assembly line. 

Na Figura 3 representa-se um esquema sobre os pilares do ME, nota-se que 
a base estrutural é vinculada a estabilidade, enquanto os pilares vinculados ao 
tempo, melhorias e pessoas dão a sustentação para qualidade, que é protegido por 
custos e entrega do produto final.  

 
Figura 3: Esquema dos pilares do ME (adaptado do livro - Entendendo, aprendendo 

e desenvolvendo Sistema Lean Manufecturing)

 

Fonte: os autores. 

Existem várias definições para a filosofia ME, para Ohno (OHNO, 1997), a 
eliminação de desperdícios e elementos desnecessários a fim de reduzir custos é o 
principal. A ideia é produzir apenas o necessário, no momento necessário e na 
quantidade requerida. Já para Womack (WOMACK, 1992) é necessário conferir o 
máximo número de funções e responsabilidades a todos os trabalhadores que 
adicionam valor ao produto na linha, e a adotar um sistema de tratamento de 
defeitos imediatamente acionado a cada problema identificado, capaz de alcançar a 
sua causa raiz (WOMACK, 1992). 

O ME é utilizado porque se utiliza menos de tudo e melhoria contínua é um 
dos conceitos fundamentais para esse tipo de manufatura (Kaizen), para se chegar a 
esse conceito uma organização precisa utilizar o conhecimento de seus funcionários 
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como um todo e encontrar soluções para resolver seus problemas em conjunto. Ela 
aperfeiçoa processo e procedimentos reduzindo continuamente seus desperdícios. 
No quadro 1 apresenta-se os objetivos fundamentais de procedimentos. 

 
Quadro 1 – Visão resumida dos indicadores de desempenho para redução de 
desperdícios. 

 

 
 

 
 
Fonte: Adaptado de Ohno (OHNO, 1997). 
 

Os processos mencionados acima tem como objetivo aumentar a produção 
de uma empresa, para que ela possa estar inserida nesse mercado cada vez mais 
globalizado. A produção enxuta colocar algumas metas quando se diz respeito aos 
problemas de produção: estoque zero, defeito zero, setup zero, zero quebras, zero 
movimentação e lead time zero. 

 

3.2 OS 7 DESPERDÍCIOS 

 
              ME busca eliminar todas as atividades que geram desperdício e que 
consequentemente passam agregar valor ao produto final. Segundo OHNO (1997) a 
Produção Enxuta é resultado de sete tipos de desperdício, que também podem ser 
chamados de perdas: 

 Por superprodução: quando a produção vem além do programado ou antes 
do necessário, esses produtos fabricados ficam estocados esperando até 
serem consumidos ou passarem para próxima etapa da produção. 

 Por tempo de espera: perdas podem vir na espera de matéria-prima, 
equipamento, atraso para finalizar a atividade anterior, máquinas ou reparos. 

Otimização e a 
Integração do sistema 

de manufatura 

• Número de tarefas 
necessárias para 

completar um 
processo. 

• O que não agregar 
valor é considerado 

desperdício. 

Qualidade 

• Exige que os 
produtos tenham a 

qualidade 
assegurada.  

• Pessoas são 
treinada para que tal 

responsabilidade. 

Flexibilidade do 
processo 

• Estar apto para 
suportar a mudança 

na demanda, é 
conseguir o produto 
em um curto espaço 

de tempo sem, 
mantendo o mínimo 
de custo possível. 

Produção de acordo 
com demanda 

• Produz-se aquilo 
que o cliente pediu, 
não necessidade de 
produzir aquilo que 
ninguém deseja. 

Redução de custo de 
produção 

• A manufatura enxuta 
busca 
continuamente a 
redução de 
desperdício. 

Manter compromisso 
com clientes e 
fornecedores 

• Boa relação com os 
cliente  e 
fornecedores. 
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 Por transporte: devido às movimentações desnecessários entre um processo 
e outro, as equipes devem se posicionarem próximas umas das outras para 
evitar assim movimentações desnecessárias e custos elevados com 
transporte. 

 Por defeito: tudo que está fora da qualidade especificada, gera também 
desperdício de mão de obra, matéria prima, equipamento, armazenagem 
entre outros. 

 Por processamento: utilização inadequada de máquinas ou equipamentos 
podem gerar essas perdas, são processos que ocorrem mais são 
desnecessários. 

 Por movimentação: movimentação desnecessária dos operadores entre uma 
produção e outra. 

 Com estoque: prazos na entrega de fornecedores ou o estoque não 
corresponde com o que realmente se tem armazenado.  

 
Segundo (OHNO, 1997), no sistema de Produção Enxuta tudo o que não 

agrega valor ao produto, visto sob os olhos do cliente, é desperdício. Todo 
desperdício apenas adiciona custo e tempo. Todo desperdício é o sintoma e não a 
causa do problema. 

 

3.3 PRINCIPAIS FERRAMENTAS 

 
Para que uma organização tenha sucesso na implantação da ME é 

necessário que ela utilize algumas ferramentas que irão norteá-las em como seguir 
os princípios que cercam a metodologia. Tais ferramentas são: 5s, Just In Time, 
Mapa De Fluxo De Valor, Kanban, Kaizen, Smed, Normalização Do Trabalho, 
Jidoka, Tqm, Pdca, Tpm, Vsm, Sistema Pull (RIANI, 2006; CRUZ, 2013; ROVISCO, 
2017; BRITO, 2011). Afim de exemplificar, têm-se algumas delas abaixo: 

 

3.3.1. 5S 
 
Consiste em estudar layout, realizar tarefas e ações do dia a dia, essas 

dimensões estão interligadas, se uma delas for melhorada refletirá nas demais. Esta 
ferramenta auxilia na qualidade das organizações, ela ajuda na melhoria do 
ambiente de trabalho, na qualidade dos produtos e processos, contribui com 
melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores, reduz desperdício, controla espaço 
físico. A origem dessa sigla vem de cinco palavras japonesas: 

 

 Seiri (Senso de utilização): elimina-se tudo que não é necessário; 

 Seiton (Senso de organização): ordena-se as ferramentas que serão 
utilizadas com frequência no dia a dia e trabalho; 

 Seisou (Senso de Limpeza): elimina-se o lixo e mantenha a limpeza; 

 Seiketsu (Senso de padronização): padroniza-se os sensos anteriores e 
analisa-se as boas práticas; 

 Shitsuke (Senso de autodisciplina): auto análise, assumir atitudes como 
hábito e o comprometimento com as fases anteriores. 

Organização e limpeza são imprescindíveis na implantação da ME. 
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3.3.2. Just in time (JIT) 

 
Segundo Riani (2006), “Just in Time (JIT) é um sistema de programação para 

puxar o fluxo de produção e um sistema de controle de estoques”. Consiste em 
produzir o necessário, vender antes de produzir, este sistema não se adapta a 
grandes diversificações, porque exige grande flexibilidade de produção. O JIT reduz 
os custos com a operação, uma vez que ele vende, produz e entrega, transporte, 
espaço físico e estoque diminuem significativamente. Esse sistema pode ter efeito 
rápido após a implantação, ou pode ser mais lento para todos os ambientes. JIT é a 
busca constante pela eliminação do desperdício, entendendo-se como desperdício, 
tudo aquilo que não adiciona valor ao produto (KINNEY E WEMPE, 2002). 

 

3.3.3. TPM- Manutenção Produtiva Total 

 
Reduz o tempo de debilidade de uma máquina, aumentando sua eficiência e 

melhorando o processo de produção. Segundo (WIREBISKI, 1997) “a manutenção 
produtiva total não só é um elo importante para a prática do "just-in-time", como 
também é decisiva na qualidade final do produto, uma vez que participa na 
manutenção da capabilidade4 dos processos produtivos”. A manutenção adequada 
mantem a “saúde” dos equipamentos e maquinários de uma organização e garante 
a qualidade final dos produtos. Manutenção Produtiva Total possui três 
componentes: 

 

 Manutenção Preventiva – realizadas regularmente durante todo ano em todo 
o equipamento com o objetivo de evitar que os problemas ocorram na 
manutenção preventiva. “Segundo Viana (VIANA, 1991),” manutenção 
preventiva é uma filosofia para se evitar, ou minimizar a necessidade de 
manutenção corretiva. 

 Manutenção Corretiva - realizada quandos os equipamentos já estão 
quebrados. Segundo Viana (VIANA, 1991), “manutenção corretiva existe para 
corrigir falhas decorrentes dos desgastes ou deterioração de máquinas ou 
equipamentos.  

 Manutenção Preditiva – inspeções periódicas que para acompanhamento da 
vida útil dos equipamentos. Segundo Viana (VIANA, 1991), “manutenção 
preditiva é a monitoração ou acompanhamento periódico do desempenho 
e/ou deterioração de partes das máquinas. 
Tais ferramentas são indispensáveis para o sucesso da implantação, mas 

segundo Lam e Chua (LAM, 2005) a falta ou o nível insuficiente de conhecimento e 
juntamente com a inaptidão do desejo de aprender com os erros, podem ser uma 
ameaça ao sucesso da implantação do ME. 

Os autores Saurin e colaboradores (SAURIN, 2010), identificaram oito 
dificuldades relacionadas à implantação da ME em empresas, como seguem: 
dificuldade de adaptar conceitos e práticas, resistência das pessoas às mudanças, 
falta de foco, dificuldade de quantificar ganhos financeiros, falta de recursos 
humanos, falta de comprometimento da alta direção, insucesso de iniciativas 
passadas e falta de recursos financeiros, sendo que dessas oito dificuldades, 

                                                 
4
 Segundo dicionário Michaelis (2019) a palavra “capabilidade” é capacidade de praticar uma ação 

por já se terem tomado todas as providências necessárias a seu bom desempenho. 
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resistência das pessoas às mudanças e dificuldade em adaptar conceitos e práticas 
predominam entre as demais. 
 
3.4. INFLUÊNCIA COMPORTAMENTAL 

Em sua bibliografia de 1970, Elisabeth Kubler-Ross identificou fases de 
aceitação que pessoas manifestavam perante enfrentamentos de situações de 
traumas, doenças graves ou momentos de resistência.  

As principais citadas no trabalho original de Elisabeth Kubler-Ross 
(KUBLER-ROSS, 1969) são: 

 Negação: fase em que o indivíduo nega o problema e tenta e procura uma 
forma de não entrar em contato com a realidade; 

 Raiva: fase com momento de revolta, em que o indivíduo se sente injustiçado; 

 Barganha: fase da negociação, até mesmo com ele próprio; 

 Depressão: fase da melancolia, do isolamento social, impotência; 

 Aceitação: fase em que o indivíduo enxerga a realidade e enfrenta o 
problema. 
 
Com o desenvolvimento de sua teoria, foi possível uma explicação sobre as 

reações de humanos às mudanças implantadas em organizações, com isso, surge o 
que conhecemos algumas vezes como “curva da mudança”. Muitos autores fizeram 
alterações no modelo da curva de Kubler-Ross (K-R), mas independente disso as 
fases descritas estão sempre em conexão: negação, raiva, barganha, depressão, 
aceitação (GRESSING, 1991) ou equilíbrio, negação, raiva, barganha, caos, 
depressão, resignação, abertura, prontidão, ressurgimento (PELMAN AND TAKACS, 
1990). 

Existem na literatura alguns exemplos de casos onde a curva se aplica. Um 
exemplo é a curva adaptada para à implementação de processos, atualmente 
tivemos que passar por um  processo de mudança, o uso de máscaras devido a 
pandemia do Corona Vírus em 2020, nos mostra exatamente como essa curva 
funciona e como reagimos a esse processo, fomos da resistência ao uso até a fase 
em que aceitamos o processo e deixamos com que a máscara fizesse parte do 
nossos dia-a-dia. O psicólogo e pesquisador Fisher (FISHER, 2002) apresentou em 
seus trabalhos uma organização para liderança e processo de mudanças em 
organizações. O processo de mudança não é igual para todas as pessoas e o 
interessante é que mesmo para diferentes estímulos externos, os envolvidos no 
processo acabam manifestando alguns dos itens e gradualmente aceita as 
mudanças. Na Tabela 1, observa-se alguns questionamentos que emergem de 
comportamentos característicos.  
 
Tabela 1 – Questionamentos emergentes. 

Comportamento  Questionamentos  

Ansiedade  Será que vai dar certo? 

Estimulo  Vamos tentar! 

Incerteza  É complicado! 

Temor  Vou perder o controle! 

Desilusão  Eu preferia como era antes. 

Negação Essa mudança não é comigo. 

Culpa Não é o que queríamos! 

Crise É muito diferente e não vai funcionar! 
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Depreciação Não queremos isso. 

Aceitação Estamos tendo resultados interessantes. 

Ok Todos estamos usando o novo processo. 
Fonte: Adaptado de (FISCHER, 2002). 

 
Colaborados mais maduros e com entrosamento maior tendem a responder 

melhor a mudanças. Com as leituras realizadas nesta revisão, foi possível perceber 
que implantar qualquer ferramenta ligada a filosofia ME enfrentará um processo de 
aceitação. 

Para exemplificar esse processo, tomou-se como base o trabalho de Elrod e 
Tippet (ELROD, 2015) que analisam o comportamento de uma equipe para coletar 
dados e traçar a curva de comportamento. A curva é uma evolução temporal do 
comportamento da equipe em relação a atividades aplicadas. 

Foram compilados 603 dados (coordenadas cartesianas x,y) partindo da 
figura gráfica encontrada no trabalho de Elrod e Tippet (ELROD, 2015). Para as 
análises fez-se uso do software de livre acesso acadêmicos “Xmgrace” Na Figura 4 
apresenta-se a interface do Xmgrace. Na Figura 4(a) tem-se a interface onde os 
pontos serão plotados. Na Figura 4 (b) escolhe-se o arquivo dos pontos coletados 
Elrod e Tippet (ELROD, 2015), utilizamos um arquivo de entrada do tipo .dat com 
dupla coluna representando as posições dos eixos das ordenadas e das abscissas. 
O Xmgrace permite ajustarmos os pontos coletados. Segundo os estudos do estado 
da arte, os pontos que se ajustam ao modelo K-R têm características de uma função 
cúbica, na Figura 4 (c) apresenta-se a interface do Xmgrace onde podemos escolher 
o ajuste de uma função cúbica. 

 
Figura 4 – Interface e estrutura do software de livre acesso acadêmico “XMGRACE”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: as autoras. 

 

(b) 
(a) 

(c) 

(b) 
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Os dados coletados e trabalhados no XMGRACE são apresentados na Figura 
5. Nota-se uma concentração de pontos experimentais (sinal + em azul) e percebe-
se que a dispersão de pontos evolui temporalmente, as questões aplicadas por Elrod 
e colaboradores (ELROD, 2015) eram de cunho comportamental, sendo assim, tem-
se a dispersão de pontos traduzida em uma evolução temporal do comportamento 
apresentados pelos indivíduos. 

Essa dispersão, pode ser ajustada por uma função cúbica ou uma equação 
de terceiro grau, como mostre a eq.(1), 

              ,   eq. (1) 
onde,  ,  ,   e   são coeficientes reais ou complexos, tal que    . 

Para os autores da referência (ELROD, 2015), existe um período de baixa 
produtividade (até 2 tempos) e segundo John Fisher (FISCHER, 2002) esse período 
coincide com a passagem por ansiedade, motivação, muitas dúvidas, medo e fuga 
dos envolvidos, em um segundo momento a curva que apresenta características de 
uma função cúbica tem um crescimento (de 2 até aproximadamente 3,5 tempos) 
onde os indivíduos superam a negação e as crises e iniciam um processo de 
aceitação (FISHER, 2002; KUBLER-ROSS, 1969) os conflitos são amenizados e a 
descoberta das ferramentas começa a despontar, até que os indivíduos percebem 
que estão mais coesos e aceitaram a mudança (posterior 3,5 tempos). 

 
Figura 5 - Ajuste de função cúbica para dados coletados da referência (ELROD, 
2015). 

 
Fonte: Adaptado de Elrold e colaboradores (ELROLD, 2015). 

  
4. CONCLUSÃO 

Com a revisão apresentada neste manuscrito, foi possível identificar a 
dificuldade que as organizações encontram ao implantar a filosofia ME, 
independente da ferramenta utilizada. Todas as possibilidades recaem em 
implementação envolvendo indivíduos que reagem emocionalmente e seguem 
curvas características de aceitação a mudança. Para que as implementações 
tenham sucesso, é necessário que os indivíduos superem os estágios e as 
organizações respeitem o tempo de cada indivíduo, a mudança é gradativa, dia após 
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dia essa a metodologia vai sendo inserida e passa a fazer parte do processo da 
organização. 

A não aceitação do rompimento do velho para com o novo, é totalmente 
normal no começo da implantação de qualquer nova proposta. Não desistir e ter uma 
avaliação temporal com sobras são a chave para o sucesso. Elrod e Tippet (ELROD, 
2015), citam que “é importante lembrar que este período intermediário de desordem, 
incerteza e, em certa medida, o caos é apenas uma fase normal no processo de 
mudança. Equipes que persistem e continuam a se desenvolver e amadurecer, 
podem escapar do caos e seguir em frente para um desempenho superior”. 

Esse artigo pode ser usado como fonte de pesquisas para novas revisões 
bibliográficas sobre a implantação e as dificuldades encontradas pelas organizações 
durante o processo de implantação do ME. 
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A CORRETA APLICAÇÃO DE UM INDICADOR DE EFICIÊNCIA 
GLOBAL DE EQUIPAMENTOS (OEE) PARA DIAGNÓSTICO E 

MELHORIA DE PRODUTIVIDADE EM UMA LINHA DE PRODUÇÃO 
DE CELULOSE 

 
Taiane Cristina Batista1 e Claudeci Coutinho de Oliveira2 

 
 

RESUMO 

 
Sabe-se que atualmente é de fundamental importância medir o desempenho dos 
equipamentos em um sistema de produção, pois alguns pontos são diretamente 
dependentes deste fator, como a produtividade dos processos, a eficiência da mão-
de-obra, o nível de qualidade dos produtos, entre outros. O presente trabalho visa 
apresentar a correta aplicação do indicador de eficiência global dos equipamentos 
(Overall Equipment Effectiveness - OEE) em uma indústria de celulose localizada na 
cidade de Ortigueira - PR. Este estudo procurou identificar os fatores que estavam 
acarretando a perda de desempenho de uma linha de bobinas. Caracterizada como 
pesquisa exploratória, com resultados de classificação qualitativa e quantitativa 
tendo o objetivo de mostrar a análise dos resultados obtidos após um trabalho 
englobando operação, manutenção e projeto. A partir das informações levantadas 
pode-se observar que para a correta aplicação do indicador OEE, foi necessário a 
realização de planos de ação para resolver o problema em questão do alto tempo de 
paradas na linha de bobinas, comprometendo a produtividade da máquina, 
ocasionando o não cumprimento da sequência da programação de produção 
estabelecida. O problema e suas causas foram resolvidos com o auxílio de 
ferramentas da qualidade, treinamento dos colaboradores e padronização dos 
processos para que houvesse uma melhor inserção das informações no sistema, 
obtendo os resultados de eficiência dos equipamentos confiáveis para a empresa. 
Palavras-chave: OEE, Confiabilidade e Eficiência 
 

ABSTRACT 
 
It is known that currently it is of fundamental importance to measure the performance 
of equipment in a production system, as some points are directly dependent on this 
factor, such as the productivity of processes, the efficiency of labor, the level of 
quality of products , among others. The present work aims to present the correct 
application of the global equipment efficiency indicator (Overall Equipment 
Effectiveness - OEE) in a pulp industry located in the city of Ortigueira - PR. This 
study sought to identify the factors that were causing the loss of performance of a line 
of coils. Characterized as exploratory research, with results of qualitative and 
quantitative classification with the objective of showing the analysis of the results 
obtained after a work encompassing operation, maintenance and design. From the 
information gathered, it can be seen that for the correct application of the OEE 
indicator, it was necessary to carry out action plans to solve the problem in question 
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due to the high downtime in the coil line, compromising the productivity of the 
machine, causing the non-compliance with the sequence of the established 
production schedule. The problem and its causes were solved with the help of quality 
tools, training of employees and standardization of processes so that there was a 
better insertion of information in the system, obtaining the efficiency results from 
reliable equipment for the company. 
Keywords: OEE, Reliability and Efficiency. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

As empresas vêm enfrentando novos desafios devido ao grande aumento 
das incertezas, novas tecnologias e uma crescente exigência de produtos 
diferenciados, além da incerteza da demanda e a entrada de novos concorrentes. 
Sendo assim, é de suma importância que haja um acompanhamento da eficiência 
da produção dos equipamentos. Muitas dessas empresas procuram a solução 
desses problemas na automatização da planta, tomando em consideração que esta 
é a ligação para tornar sistemas de produção complexos em sistemas globais 
(STOLL et al., 2013).  

Geralmente as empresas recorrem a um conjunto de indicadores de natureza 
econômico-financeira, esquecendo-se dos indicadores que representam as 
atividades produtivas e de operação, tendo em vista que estes indicadores são 
cruciais para a competitividade e assim obter melhores resultados econômicos. 
Portanto, possuir esses indicadores são condições básicas para uma boa gestão 
(AMORIM, 2009).     

De acordo com Amorim (2009), obter a maximização da operacionalidade e 
do desempenho dos equipamentos em relação à eficiência e qualidade, deve ser 
um objetivo permanente dos gestores das operações, desde que necessitem de um 
desempenho considerável dos equipamentos. 

Segundo Slack et al. (2002), embora nenhuma operação produtiva seja 
indiferente às falhas, em algumas é crucial que os produtos e serviços não falhem, 
pois tais prejuízos podem alcançar grandes proporções, como exemplo deste 
afirmação tem-se os equipamentos de aviões durante o voo, o fornecimento de 
eletricidade em hospitais, o funcionamento dos freios em veículos automotivos, os 
quais não podem falhar durante suas atuações, pois podem gerar grandes perdas.  

Para uma melhor produtividade e que a empresa possa ter uma confiança 
em seus equipamentos, a fim de que estes apresentem menos falhas é necessário 
e vantajoso implantar um indicador de disponibilidade. Para Monchy (1989), o termo 
disponibilidade define a fração do tempo em que uma unidade operacional ou 
equipamento encontra-se em funcionamento, desempenhando integralmente a 
função para a qual foi destinado. Em um cenário onde a demanda por produtos é 
maior ou igual à oferta existente, a maximização da disponibilidade operacional é 
um diferencial competitivo na consolidação de bons resultados financeiros. Um 
indicador muito conhecido principalmente por empresas de grande porte, mas que 
pode ser usado em qualquer empresa de produção é o OEE.  

Para Santos (2007), este indicador é recomendado para grandes empresas 
onde é produzido um alto volume, de modo que a utilização da capacidade 
produtiva é de suma importância, pois as paradas podem ocasionar um aumento 
considerável nos custos de fabricação.  

O indicador é capaz de medir os resultados que surgem do conceito TPM 
(Total Productive Maintenance). Ele representa a medida de agregação de valor de 
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um equipamento ou uma linha de montagem. 
O OEE é produto de 3 fatores: 
 

 Disponibilidade; 

 Performance; 

 Índice de qualidade. 
 

A disponibilidade pode ser resumida em tempo disponível que a máquina tem 
para produzir, descontando as paradas. Já a performance é a eficiência real do 
equipamento versus a capacidade nominal. E a qualidade é o tempo de produção 
de produtos bons. 

O valor encontrado/medido varia entre 0 a 1 ou 0% a 100%. 
O objetivo principal do TPM é a eliminação das perdas e consequentemente 

aumento da eficiência do equipamento, independente da causa que gera este 
resultado. A grande inovação desta metodologia está na participação de todos no 
processo, onde operadores de máquina passam a ter função essencial para a 
continuidade da produção. Sendo assim, a atenção inicial é dada pelo operador 
quando acontece alguma parada no equipamento evitando que pequenas 
reparações se tornem grandes paradas. Entre as características que diferenciam o 
TPM do modelo de manutenção preventiva, destaca-se que este tem como função 
atingir a maior eficiência do equipamento, também oferece maiores possibilidades 
aos operadores como, por exemplo, a limpeza e manutenção rotineira e ainda prega 
a participação em todos os níveis da organização neste processo. 

Não existe uma definição deste indicador em normas, porém é uma maneira 
de medir a situação atual e identificar o campo de atuação onde pode haver um 
maior retorno. Cada empresa desenvolve individualmente uma definição 
relacionada às suas necessidades, mas um ponto importante é que se deve criar 
um ambiente de pensamento e aplicação do OEE para melhorar o desempenho do 
equipamento. O OEE identifica “Perdas não planejadas” do equipamento. 

Na medida em que a ferramenta OEE é um indicador que possibilita a 
medição do índice global de um determinado equipamento, a partir do qual é 
possível verificar se uma empresa está utilizando corretamente seus recursos 
disponíveis para a produção, identificando as diversas perdas nos equipamentos de 
uma indústria, permitindo uma atuação corretiva para contenção e eliminação de 
anomalias derivadas de um determinado processo. Dessa forma, o uso correto do 
indicador possibilita o aumento da produtividade e a redução de desperdícios sem 
comprometer a qualidade do produto, uma vez que é de grande importância para 
uma empresa saber quanto um ponto percentual pode representar no seu lucro 
líquido para assim melhor administrar os recursos, tornando-a mais competitiva. 

Ressalta-se que a competitividade das empresas de manufatura depende da 
disponibilidade e produtividade dos equipamentos, ou seja, para promover o 
desempenho da empresa pela competente utilização dos seus recursos de 
produção, é preciso estabelecer um sistema integrado de avaliação do desempenho 
global da manufatura. Quando as causas de perdas no uso da capacidade de 
produção são identificadas, esforços para eliminá-las ou reduzi-las devem ser 
empreendidos. 

De acordo com Azevedo (2004), OEE não serve para que se possa comparar 
uma máquina com outra, e sim para analisar os pontos fracos de cada uma das 
máquinas. Ou seja, este indicador é melhor utilizado como ferramenta de medições 
e não para comparar áreas distintas da fábrica. Também importante tomar 
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conhecimento que as melhorias identificadas por esse indicador não carecem de 
amplos investimentos de melhoria.  

Para que se possa realizar a aplicação do OEE em uma empresa é preciso 
identificar as principais perdas dos equipamentos, pois o OEE procura analisar a 
eficiência dos equipamentos e continuamente busca o equilíbrio entre produção, 
qualidade e performance, juntamente com às estratégias de manutenção.  

No estudo de caso realizado o problema encontrado, é o alto tempo de 
paradas na linha de bobinas, comprometendo a produtividade da máquina, 
ocasionando o não cumprimento da sequência da programação de produção 
estabelecida. As causas que ocasionaram o problema em potencial foram as 
seguintes: 

1   Apontamento incorreto de disponibilidade dos equipamentos; 
2   Desorganização da área da linha de bobinas; 
3   Fonte de contaminação na área fabril; 
4   Tempo elevado na troca de insumos. 
 
Como principal justificativa para o tema proposto está a dificuldade das 

empresas em obter informações do chão de fábrica, com um nível de atenção 
elevado, porém sem gastar elevadas somas de recursos financeiros. Visto que a 
tomada de decisão baseada em informações distorcidas, pode ter efeito nocivo à 
empresa. 

Este trabalho teve como objetivo geral, mostrar os resultados da correta 
implantação do indicador OEE (Índice Global do Equipamento), em um sistema 
produtivo de uma indústria de celulose. Após serem feitas análises em dados 
fornecidos pela gestão e comprovado à necessidade do uso de uma ferramenta 
para o melhor controle de falhas de equipamentos, visando mostrar a organização e 
mapeamento dos resultados indesejáveis de produção de uma específica área 
dentro da fábrica, para então reduzir o tempo de paradas da linha de bobinas, 
garantindo a confiabilidade de produção, acima de 1300 toneladas/dia, seguindo a 
programação de produção. 

Pode-se elencar como objetivos específicos deste trabalho os pontos citados 
abaixo: 

1    Apresentação dos conceitos do indicador OEE; 
2   Recomendar o uso de uma ferramenta a empresas, para diminuir suas       

perdas e desperdícios evitando assim prejuízos; 
3    Encontrar as causas dos problemas elencados; 
4    Desenvolver ações de acordo com as causas encontradas. 
  

2. METODOLOGIA 

Segundo MAGALHÃES (2005) “Metodologia seria, portanto, o estudo ou a 
ciência do caminho, se pretendendo que este seja uma trilha racional para facilitar o 
conhecimento, além de trazer implícita a possibilidade de, como caminho, servir 
para que diversas pessoas o percorram, isto é, que possa ser repetidamente 
seguido.” 

Para a realização deste trabalho foi utilizada a metodologia de pesquisa 
aplicada com o objetivo exploratório aplicando ferramentas da qualidade para 
diagnosticar problemas de produtividade de uma linha de embalagens de produto 
acabado de uma empresa de celulose localizada na região. Foram consultados 
manuais técnicos, livros, artigos já publicados, para melhor entendimento e alcance 
dos objetivos elencados. 
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Caracterizada como pesquisa exploratória que segundo Gil (2010, p. 45), 
“Estas pesquisas objetivam proporcionar maior familiaridade com o problema, com 
vistas a torná-lo mais explícito em construir hipóteses.”, os dados coletados foram 
reunidos e sua interpretação permitiu uma análise descritiva do tema. 

A observação participante foi uma das técnicas aplicadas neste estudo, onde 
foi possível identificar a natureza das atividades realizadas na empresa e como 
funciona todo o processo produtivo da linha de embalagens de bobinas de celulose.   

Segundo Gil (2010, p. 132), a observação participante caracteriza-se pela 
interação entre pesquisador e membros das situações investigadas, facilitando o 
acesso e a interpretação das informações coletadas. 

Foram usadas algumas ferramentas da qualidade para melhor observação 
dos dados colhidos, como o diagrama de causas e efeitos que busca elencar 
possíveis causas para um problema em potencial, também gráficos, quadros e 
figuras. 

 
2.1 PERDAS QUE INTERFEREM NO DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS 

           O Quadro 2, sintetiza os tipos de perdas que interferem no 
desempenho dos equipamentos, com suas respectivas características, de acordo 
com CHIARADIA (2004) e pode-se relacioná-los também com as 6 perdas do 
Quadro 1. 

 
Quadro 2-Tipos de perdas e características de desempenho de equipamentos. 
 

TIPO CARACTERÍSTICA 

Paradas não programadas Vários motivos podem ocasionar a paralisação da produção, 
como por exemplo, manutenção corretiva, falta de energia, falta 
de insumos, falta de operador, ausência de ferramentas 
adequadas, entre outras ocasiões. 
 

Paradas por setup por ajustes Correspondem aos períodos em que o equipamento deixa de 
produzir para que ocorram as trocas de produtos, mudanças de 
linha, preparação de máquina e outras atividades do gênero. 
 

Ociosidade e pequenas paradas São caracterizadas por rápidas interrupções nos ciclos dos 
equipamentos em pequenos intervalos de tempo. 
 

Oscilação de velocidade Ocorrem quando o equipamento opera com velocidade menor 
do que a máxima específica no projeto, aumentando o tempo de 
ciclo. Podem ser ocasionadas por restrições impostas pelo setor 
de manutenção, falhas operacionais, instabilidade da matéria-
prima, entre outras. 
 

Falhas durante o processo 
(refugos, retrabalhos) 

São relativas à produção de produtos fora do padrão solicitado 
pelo cliente ou às sobras de processos. 
 

Falhas no início da produção 
(startup) 

Estão relacionadas as restrições técnicas dos equipamentos, 
que necessitam de um período para a estabilização das suas 
condições após períodos de produções 

Fonte: CHIARADIA, (2004). 

Hoje, a OEE é vista com um dos indicadores mais importantes na medição 
do desempenho da fábrica, pois pode ser usado para aumento de produtividade e 
dos lucros da empresa (HANSEN, 2006). 
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A OEE passou a ter maior valor como agente de mudança para conectar a 
manutenção, as operações e a engenharia com vistas para o alcance de níveis 
superiores de desempenho em uma instalação industrial. Atualmente ela é aceita 
por consultores de gestão como uma medida fundamental de desempenho 
(HANSEN 2006). 

 
2.2 COMO CALCULAR O OEE 

 O indicador de disponibilidade é dado pela relação entre o tempo real de 
operação e o tempo programado para produzir, descontando-se os tempos de 
paradas programadas, como pode-se observar na Equação 1. 

 
Equação 1- Indicador de Disponibilidade 

 

 
Fonte: Adaptado de HANSEN (2006). 

 
O indicador de velocidade representa a perda percentual pelo fato de o 

equipamento estar operando com velocidade inferior à velocidade ideal especificada 
(HANSEN, 2006). PEINADO E GRAEML (2007) definem tempo de ciclo como o 
tempo em que a linha de produção produz uma peça, antes de reiniciar o processo. 

Nesse caso, fazem-se necessários os tempos de ciclo teórico e real para a 
obtenção deste fator. Tem-se, portanto: 

  
Equação 2- Indicador de Velocidade 
 

 
            

                   

                      
       

(2) 

 
Fonte: Adaptado de HANSEN (2006). 

 
O fator qualidade é a relação entre a quantidade de produtos bons 

produzidos e quantidade total de produtos fabricados no período, conforme equação 
a seguir: 

 
Equação 3- Indicador de Qualidade 
 
 

           
                     

                       
       

(3) 

 
Fonte: Adaptado de HANSEN (2006). 

 
Descontando-se o tempo de produção de peças não conformes do tempo 

operacional líquido, tem-se o Tempo de Valor Agregado do processo (HANSEN, 
2006). Baseado nas equações anteriores, calcula-se a eficácia do processo da 
seguinte forma: 

 
Equação 4- Cálculo final da OEE 

 
                 

                       

                
      

(1) 
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                                                (4) 

 
Fonte: Adaptado de HANSEN (2006). 

 
De acordo com HANSEN (2006), o indicador OEE mede o tempo de valor 

agregado no processo, ou seja, o tempo em que o processo está produzindo 
produtos com qualidade, na velocidade especificada, durante o tempo programado. 

 
2.3 ANÁLISE DAS PERDAS 

A análise das perdas é o momento onde ocorre a integração entre o OEE e 
os outros parâmetros-chaves do processo. Para isso, é preciso que haja um registro 
detalhado do desempenho do equipamento, além de um banco de dados reforçado 
e confiável, a fim de possibilitar a identificação das principais causas das limitações 
operacionais (HANSEN, 2006). 

Para este mesmo autor, a soma de todas as perdas identificadas no 
processo equivale à perda total. Estas perdas podem ser por velocidade, qualidade, 
desperdícios estruturais, paradas não programadas, entre outras. 

Para que a conciliação com o OEE seja coerente, as perdas devem ser 
convertidas para a unidade tempo. Para HANSEN (2006), as perdas são obtidas 
pelas seguintes equações: 

 
Equação 5- Perdas por disponibilidade. 
 
 

                            
                               

                
 

(5) 

 
Fonte: Adaptado de HANSEN (2006). 

 
Equação 6- Perdas por velocidade 
 
 

                       
                             

                
 

(6) 

 
Fonte: Adaptado de HANSEN (2006). 

 

Equação 7- Perdas por qualidade 
 
 

                      
                    

                
 

(7) 

 
Fonte: Adaptado de HANSEN (2006). 

 
Desta forma, a perda total é a soma entre as perdas decorrentes dos 3 

fatores: 
 

Equação 8- Soma das perdas 
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(8) 

 
Fonte: Adaptado de HANSEN (2006). 

 

HANSEN (2006) conclui, assim, que: 
 

Equação 9- Soma final 
 

                     (9) 

 
Fonte: Adaptado de HANSEN (2006). 

 
Observa-se que, o uso do OEE tem sido importante na avaliação do retorno 

de investimentos realizados no âmbito de programas de melhoria, como os 
baseados no TPM. Para MASSEROLI (2017) a maximização da eficiência dos 
equipamentos é obtida através de atividades quantitativas, aumentando a 
disponibilidade e melhorando a produtividade e das atividades qualitativas, através 
da diminuição do número de defeitos. 

 
3 DESENVOLVIMENTO 

A sigla OEE vem do inglês “Overall Equipment Effectivences” que quer dizer 
“Eficiência Geral do Equipamento”, ou também chamado como “Índice Global do 
Equipamento” é um indicador desenvolvido pelo Japan Institute of Plant 
Maintenance. 

Os questionamentos sobre a aplicação do OEE como indicador de 
desempenho global da manufatura aparecem, dentre várias publicações, a partir 
dos autores JONSSON E LESSHAMMAR (1999), onde advertem que a maioria das 
empresas utiliza de forma incorreta os indicadores de desempenho ou falham na 
escolha de tais indicadores. Ambos os autores afirmam que, um sistema integrado 
de avaliação do desempenho global da manufatura deve contemplar o que deve ser 
medido sob as perspectivas da estratégia, da orientação ao fluxo, da eficiência 
interna e da eficácia externa. Além disso, apontam duas características sobre o 
modo como o desempenho global da manufatura deve ser medido: o potencial de 
sua utilização no direcionamento de melhorias e a simplicidade/facilidade de 
acesso/atualização. 

Provavelmente, não existe um sistema de medição que satisfaça plenamente 
todas essas dimensões e características. Esses autores apontam a necessidade de 
que cada organização desenvolva seu próprio sistema de forma dinâmica e 
interativa. As grandes mudanças que ocorreram no mercado exigem que cada vez 
mais as empresas sejam competitivas e, portanto, necessitam de desenvolvimento 
contínuo, que atualmente é condição fundamental para a sobrevivência de qualquer 
organização. Dessa forma, as empresas buscam cada vez mais eficiência dos seus 
sistemas produtivos, para que possam eliminar perdas que prejudicam o seu 
desenvolvimento (RAPOSO, 2011).  

A manutenção possui grande importância nessa melhoria, pois grande parte 
das falhas será corrigida juntamente ou especificamente por uma equipe de 
manutenção. Com o auxílio do OEE para identificar essas falhas, a empresa torna-
se mais efetiva para atuar sobre tais eventos prejudiciais, aumentando assim sua 
competitividade e capacidade de realizar desenvolvimento. De acordo com 
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HANSEN (HANSEN 2006) existem três parâmetros pelos quais o OEE é embasado, 
são eles: qualidade, desempenho e disponibilidade. O OEE é um índice que 
determina se o processo está eficaz, analisando assim se está dentro do tempo que 
a máquina deveria estar produzindo. 

Através do indicador OEE as empresas podem avaliar a real situação em que 
está sendo utilizado o seu potencial ativo. As análises são feitas com a identificação 
das perdas nos equipamentos dentro do ambiente de produção. 

No Quadro 1, pode-se observar graficamente como o indicador se divide, 
além de mostrar os elementos que compõem cada parâmetro de medição. 

 
Quadro 1- Estratificação dos fatores do OEE.  

 
Fonte: A autora (2020). 

 
Vale observar, no entanto, que para determinar o valor do OEE não há a 

obrigatoriedade de utilizar ou explicitar as 6 perdas conceituadas por SEICHII 
NAKAJIMA. Ao contrário, é importante que cada organização desenvolva a sua 
própria classificação de paradas ou ineficiências, as quais serão desdobradas e 
detalhadas em maiores níveis, de modo que o OEE represente fidedignamente a 
realidade do seu processo. 

O OEE permite a organização escolher a melhor forma de atuar em cada 
evento para aumentar o índice de cada fator componente do cálculo.De acordo 
NAKAJIMA (1989), o OEE é mensurado a partir da estratificação das seis grandes 
perdas e calculado através do produto dos índices de Disponibilidade, Produtividade 
e Qualidade.  

 
3.1 APLICAÇÃO DO INDICADOR NA EMPRESA 

Esclarece-se que a sua aplicação tem sido utilizada por vários setores 
industriais, como o automobilístico, semicondutores e indústrias de processo, 
promovendo uma visão ampla da vida útil dos equipamentos, assumindo que as 
condições de uso destes é, basicamente, influenciada pela sua disponibilidade, 
desempenho e qualidade (RON; ROODA, 2005). 

 A meta deste trabalho foi mostrar a estratégia de confiabilidade de 
equipamentos, com uma metodologia que já é muito usada, em busca da qualidade 
que servirá de modelo para qualquer empresa de produção, usando exemplos 
práticos e de fácil entendimento para qualquer pessoa leiga no assunto. Neste foi 
utilizado o indicador OEE (Índice da Eficiência Global dos Equipamentos). 
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Com os dados fornecidos pela empresa observou-se que o antigo sistema 
utilizado pelos colaboradores, não possuía nenhum indicador de desempenho dos 
equipamentos, somente encaminhavam um relatório bem simplificado das paradas 
de produção durante o turno, observou-se que a máquina possuía uma 
disponibilidade média de 59%, o que era considerado pouco para o faturamento da 
empresa. Para que o problema de desempenho fosse resolvido, teria que levantar 
todos as causas das paradas e, posteriormente desenvolver ações para eliminá-las 
uma a uma. Por fim como um plano de ação, como melhoria para a área foi então 
feito a implantação de um sistema OEE, como índice de desempenho da linha de 
bobinas.  

O sistema OEE proposto seria atualizado da seguinte forma: 
No final de cada turno, o operador responsável pela linha deverá fazer um 

relatório contendo as paradas e falhas de todos os equipamentos que compõe a 
linha de bobina durante o seu turno de trabalho. Com isso as informações ficarão 
armazenadas na OEE de desempenho de cada equipamento. Assim a operação e 
manutenção terão mais controle sobre os equipamentos, podendo ter um plano de 
ação, mais eficaz como antecipação das paradas programadas de manutenção 
evitando perda de produção. 

 
3.2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa onde o estudo de caso foi aplicado faz parte do setor de celulose 
e papel nacional, contendo 19 unidades industriais sendo 18 situadas no Brasil e 1 
na Argentina. Esta empresa já vem atuando no segmento desde 1899. Esta unidade 
foco do trabalho é a primeira do grupo que produz celulose Fluff, tendo começado 
suas atividades em Ortigueira município do PR, em 2016 produz celulose para 
vários fins, além de fabricar fraldas descartáveis, absorventes íntimos, na 
composição de comprimidos e matéria prima para fazer papel. 

 
3.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

No intuito da implantação do controle de eficiência, foram escolhidas 
inicialmente as rebobinadeiras, que são consideradas gargalos da produção de 
celulose. Quando ocorre alguma falha nas rebobinadeiras sendo necessárias 
paradas não programadas atrasam as produções de Prime, que é que uma 
especificação de qualidade, por esta razão é necessário mudar a produção para 
Extra Prime que são feitos fardos e não mais jumbos, ou seja muda-se de produto. 
Como a linha de embalagem é a única da máquina, então é imprescindível que 
apresente um resultado satisfatório, para que as duas rebobinadeiras não percam 
produção. Antes da implantação do OEE era levado em consideração somente a 
capacidade e a estabilidade da máquina, não existia um controle de paradas e de 
eficiência.  

           As rebobinadeiras são máquinas que têm a função de cortar os 
carretéis de celulose (jumbos), em várias bobinas menores, com diâmetros de 
1200mm até 1500mm e units(unidades), com duas bobinas de 500mm ou quatro 
bobinas de 250mm de largura. Após as bobinas saírem das rebobinadeiras passam 
por outros equipamentos que são: a balança, as embaladeiras onde são embaladas 
por um filme stretch transparente e por fim pela impressora label que com o auxílio 
de um robô cola uma etiqueta do tamanho de uma folha A4 contendo a identificação 
do produto. Todos os equipamentos citados fazem parte da linha de bobinas. 

A ferramenta OEE mede a habilidade do equipamento em produzir 
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consistentemente peças que atendam aos padrões da qualidade dentro de um 
tempo de ciclo designado e sem interrupções, a disponibilidade, o desempenho e a 
taxa de qualidade de uma máquina SOUSA, 2019.  

 
3.4 IMPLANTAÇÃO DO INDICADOR 

A implantação do Indicador de desempenho foi dividida em três fases: 
1º Fase: Organização e Mapeamento dos resultados indesejáveis; 
2º Fase: Melhoria nas condições de trabalho; 
3º Fase: Resultados. 
 
Após ser decidida a metodologia a ser aplicada e o equipamento a ser 

avaliado, deu-se início aos treinamentos em relação a como funcionaria o indicador, 
como e onde deveriam ser preenchidas as informações necessárias e coletadas 
durante um determinado período de trabalho. 

Foi estabelecido que em cada turno os responsáveis pelas rebobinadeiras, 
tanto o operador de rebobinadeira quanto os seus auxiliares teriam que relatar 
todas as paradas das rebobinadeiras, sendo por indisponibilidade da linha de 
bobinas, por alguma falha no equipamento, demora na manutenção, ou quaisquer 
motivos de paradas na produção. As falhas ocorridas são relatadas pela turma que 
trabalha no período. As descrições de datas, tipo de falha, por manutenção ou fator 
externo, podendo ser problemas nos processos anteriores à secagem como na área 
de fibras, branqueamento, caldeira. Também quanto ao tempo de paradas são as 
informações obtidas por meio dos relatos. 

Com o intuito de melhorar a captação das informações em um sistema mais 
tecnológico e informatizado foram dispostos computadores na área para que 
pudessem ser feitos os apontamentos OEE.  

Acrescenta-se que o OEE promove, ainda, a análise dos problemas e o 
tratamento da causa raiz, tornando as ações de melhoria do processo mais efetivas, 
aumentando o aproveitamento da capacidade dos equipamentos JEONG e 
PHILLIPS, 2001. 

Esse procedimento é muito importante, pois possibilita, ao final de um 
período determinado, realizar uma estratificação das perdas, visualizando-se os 
fatores que mais afetaram a produtividade do equipamento (MOELLMANN et al, 
2006). 

 
3.5 PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Inicialmente era necessário descobrir quais eram as principais fontes de 
paradas não programadas, para após essa descoberta poderem pensar em um 
plano de ação para amenizar ou eliminar os mesmos. Para esta tarefa foi 
conseguido acesso aos gráficos de indisponibilidade do mês de setembro de 2017, 
que havia sido um mês com grande prejuízo, pois a máquina deixou de produzir 
aproximadamente 400 toneladas de celulose devido às paradas não programadas. 

O gráfico abaixo mostra que, os apontamentos dos meses anteriores à nova 
metodologia, não tinham confiabilidade nos dados fornecidos. 
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Gráfico 1-Total de paradas não programadas no mês de setembro de 2017. 
 

 
Fonte: Empresa de Celulose (2020). 
 

O Gráfico 1, apresenta os fatores de lançamentos das paradas não 
programadas. Pode-se observar na coluna maior que a maioria das paradas eram 
originárias pela própria operação. Os outros fatores que também originavam as 
paradas eram os serviços de automação, mecânica, paradas programadas, elétrica, 
instrumentação e fator externo. 

          O diagrama de causa e efeito é uma ferramenta importante que pode 
apresentar as principais causas que levam a um efeito. A Figura 2, apresenta as 
principais causas que levaram a redução da disponibilidade da linha e ao problema 
ou efeito maior que são as paradas não programadas. 
 
Figura 2 - Diagrama de causa e efeito da empresa de celulose. 

 

Fonte: A autora (2020). 

Foram encontradas quatro causas que levavam ao problema de paradas não 
programadas, são elas: 
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1    O primeiro problema levantado refere-se a forma equivocada de inserção 
de informações no sistema por parte dos funcionários; 

2   As constantes interrupções não planejadas na linha de embalagens de 
bobinas, derivam das várias paradas de manutenção nos equipamentos 
da linha de bobinas, geradas pela falta de ajustes por parte do fabricante 
e pela necessidade de melhorias a serem instaladas na linha de 
embalagem;  

3    Outro fator importante foi a falta de padronização das tarefas 
operacionais, pois a empresa trabalha em turno de revezamento de cinco 
turmas, onde cada funcionário realiza as atividades da forma que lhe foi 
passada por um funcionário mais antigo, o que nem sempre obedece aos 
padrões de qualidade de produção e informações de manuseio descritos 
pelo fabricante, além da falta de um plano de limpeza e organização 
sequencial da linha; 

4    Outra causa encontrada diz respeito a necessidade de treinamento de 
todos os colaboradores, com a finalidade de capacitá-los para trabalhar 
com a sequência da linha de produção de bobinas objetivando exercer 
com qualidade, maior produtividade e principalmente o aumento da 
disponibilidade da linha. 

 
 

3.6 APLICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

Para alcançar os objetivos esperados, foi desenvolvido um plano de ação 
para elencar passo a passo as atividades que seriam/deveriam ser realizadas para 
a resolução dos problemas, como mostra o quadro a seguir. 

 
Quadro 2 - Plano de ação. 
 

PLANO DE AÇÃO 

AÇÃO RESPONSÁVEL JUSTIFICATIVA  FORMA ONDE QUANDO 
 

Coletar, 
identificar e 
descrever as 
paradas 

Assistente 
técnico 

Prevenção de 
problemas na 
linha 

Analisar os 
manuais técnicos 

Salas de 
reuniões 

 Em 2 
meses 

Verificação de 
interrupções 
nos 
equipamentos 

Operador da 
área 

Evitar 
descontinuidade 
das outras etapas 
de produção 

Acompanhamento 
e levantamento 
dos problemas do 
equipamento 

Sala 
secagem 

Todos os 
dias 

Padronização 
de 
procedimentos 

Setor de 
qualidade, 
higiene e 
segurança do 
trabalho 

Aumentar a 
produtividade e 
acompanhamento 
da produção em 
todos os turnos 

Elaboração e 
verificação do 
manual de 
procedimentos 

Sala de 
reunião 

Cronograma 
de 
atividades 
por turno 

Realizar 
treinamento 

Gestão de 
pessoas 

Redução de erros 
na operação da 

Empresa 
especializada 

Sala de 
reunião 

Cronograma 
de 
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dos 
colaboradores 

linha e nos 
apontamentos da 
OEE 

treinamentos 
mensais 

Elaboração de 
relatório com 
os problemas 
encontrados 

Assistente 
técnico da 
área 

Analisar 
informações da 
empresa e buscar 
soluções 
preventivas 

Utilizar software 
específico da 
empresa  

Sala de 
secagem 

1 vez ao 
mês 

Fonte: A autora (2020). 

Após a elaboração do plano de ação foi desenvolvido um catálogo dos 
problemas encontrados para sanar os erros de inserção dos dados para a OEE, 
como mostra no Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Treinamento para lançamentos de ocorrências no OEE. 
 

 
Fonte: Empresa de celulose, (2020). 
 

Com o auxílio deste quadro os colaboradores mais velhos fizeram reciclagem 
e os novos colaboradores contratados receberam e ainda recebem este 
treinamento, com a finalidade de que, o conhecimento seja passado corretamente e 
de forma padronizada para todas as turmas.  

Para os equipamentos mais complexos de se operar foram criadas e 
disponibilizadas LUP´s (lição de um ponto), que explicam o passo a passo de 
atividades que possam ocasionar alguns atrasos na restabilização de 
funcionamento. 

A figura abaixo é um exemplo de LUP disponível na área. 
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Figura 3 - LUP de substituição de ribbon impressora A4. 
 

 
Fonte: Empresa de Celulose (2020). 

 
Também foram distribuídos pela área quadros com informações e dados 

diários de produção, metas diárias e performance e desempenho de cada turma 
como mostra a próxima figura. 
 
Figura 4 - Quadro de informações. 
 

 
Fonte: Empresa de celulose (2020). 

 



VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de outubro de 2020 

 

Outra ação que foi muito importante para a correta aplicação da OEE, foi o 
desenvolvimento de um plano de limpeza da área, onde cada operador é 
responsável pela limpeza e organização do equipamento onde atua. Essa ação teve 
como objetivo a padronização de limpeza entre as turmas e a autonomia para o 
colaborador encontrar falhas nos equipamentos podendo resolvê-las sem maiores 
perdas de produção apresentado na Figura 5. 

 
Figura 5 - Plano de limpeza. 
 

 
Fonte: Empresa de celulose (2020). 

 

4 RESULTADOS 

Após a implementação dos planos de ação, em conjunto com a produção, 
manutenção, segurança do trabalho foram obtidos resultados positivos de 
disponibilidade nos meses de outubro (Gráfico 2), novembro (Gráfico 3) e dezembro 
(Gráfico 4), como pode ser observado nos gráficos abaixo.  

 
Gráfico 2 - Acumulado de paradas em outubro de 2017. 

 
Fonte: Empresa de celulose (2020). 
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            O Gráfico 2, mostra que no mês de outubro após a implementação das 
ferramentas as horas acumuladas de equipamentos diminuíram em relação a 
setembro, e principalmente houve uma queda das horas de operação que antes 
eram de 73,97 para 52,47. 
 
Gráfico 3 - Acumulado de paradas em novembro de 2017.

 
Fonte: Empresa de celulose (2020). 
 

Já no Gráfico 3, referente ao mês de novembro as horas de origem da 
operação baixaram significativamente, evidenciando o sucesso dos planos de ação. 
 
Gráfico 4 - Acumulado de paradas em dezembro de 2017. 

 
Fonte: Empresa de celulose (2020). 
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 A partir do Gráfico 4, mostrado acima é possível perceber que a barra azul 
claro, referente à operação que no início foi descrito como a principal causa de 
paradas não programadas e menor disponibilidade dos equipamentos, continuou 
reduzindo agora com 23,43 horas ficando em posição de segundo lugar em horas 
paradas, atrás de fator externo. 

 
4.1 RESULTADOS DA OEE 

O Gráfico 5, mostra e reforça os resultados alcançados com a melhoria na 
inserção de dados corretos na OEE, que antes do trabalho realizado de 
treinamento, padronização, organização, ou seja, antes da mudança feita com o 
plano de ação, a disponibilidade da linha de bobinas era de 59%. 

 
Gráfico 5 - Disponibilidade média da linha de bobinas antes e depois da 
implementação das melhorias. 
 

 
Fonte: A autora (2020). 

Após as melhorias feitas na área pode-se observar que mês após mês, os 
resultados só melhoravam, tanto em disponibilidade da linha de bobinas que antes 
era de 59% e passou para uma média de 81% em 2018, quanto em limpeza e 
organização do ambiente de trabalho trazendo mais segurança e produtividade para 
os colaboradores. 

 
5 CONCLUSÃO 

Com o aumento da disponibilidade da linha de bobinas, consequentemente os 
resultados da OEE das rebobinadeiras da máquina de secagem, vêm tendo um 
aumento ano após ano, melhorando sempre a qualidade, performance e 
desempenho dos equipamentos e alcance das metas pré-estabelecidas. 

O Gráfico 6, mostra as metas estabelecidas e, as metas realizadas dos anos 
subsequentes às melhorias da OEE da máquina de secagem da fábrica de celulose. 
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Gráfico 6 - resultados da OEE das rebobinadeiras da máquina de secagem dos anos 
2016, 2017, 2018 e 2019. 
 

 

Fonte: A autora (2020). 

Conforme mostra o Gráfico 6, ainda não foi inserido a representação do ano 
de 2020, uma vez que ainda não temos o valor final do OEE, pois ainda estamos em 
setembro de 2020. 

Os resultados foram muito satisfatórios para a empresa, não só em questões 
de lucro por produtividade, horas acumuladas sem paradas não programadas, mas 
também em uma padronização nos processos entre as turmas, com mais segurança 
na área de produção para seus funcionários. 
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Gefferson Luiz dos Santos10 
 

 
RESUMO 

 
O presente trabalho relata a experiência de um grupo de acadêmicos de 
engenharias distintas, que tiveram como desafio criar um protótipo envolvendo 
tecnologia e inovação em um período de dois anos. No início de 2019 os calouros de 
engenharias da FATEB, na disciplina de Projeto Integrador, tiveram que formar 
grupos com várias engenharias e criar um protótipo para que no final apresentassem 
algo inovador. Nesse tempo várias ideias surgiram, com descobertas e problemas 
diversos até chegar no projeto atual, atendendo os requisitos e factível para nosso 
grupo. Foram realizadas pesquisas, aprendemos sobre como desenvolver e criar 
protótipos, usamos ferramentas que nos auxiliaram para atingir nosso objetivo, 
como: CANVAS, design thinking, 5W2H, apresentações em Power Point, Google 
DRIVE e Google Scholar. Neste relato contamos um pouco dessa trajetória para a 
criação do nosso projeto, Base Robótica Móvel, nossos desafios e parcerias e 
quanto crescemos na execução deste trabalho. 
Palavras-chave: Inovação; Tecnologia; Protótipo. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work reports the experience of a group of academics of different 
engineering, who had the challenge of creating a prototype involving technology and 
innovation in a period of two years. At the beginning of 2019, FATEB's engineering 
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freshmen, in the Integrator Project discipline, had to form groups with various 
engineering and create a prototype so that in the end they present something 
innovative. In that time several ideas arose, with discoveries and diverse problems 
until arriving at the current project, meeting the requirements and feasible for our 
group. Research was carried out, we learned about how to develop and create 
prototypes, we used tools that helped us achieve our goal, such as: CANVAS, design 
thinking, 5W2H, Power Point presentations, Google DRIVE and Google Scholar. In 
this report we tell you a little of this trajectory for the creation of our project, Mobile 
Robotic Base, our challenges and partnerships and how much we have grown in the 
execution of this work. 
Key-words: Innovation; Technology; Prototype. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Nosso protótipo surgiu a partir de uma conversa entre os integrantes do 
grupo durante a aula, após várias ideias, pesquisas, debates e sugestões, chegou-
se a um consenso que usaríamos no nosso projeto um VANT(Veículo aéreo não 
tripulável) mais conhecido como drone e que tivesse a capacidade de medir gases 
dentro de um espaço confinado, visando uma medição mais eficaz, chegando a um 
resultado onde o homem não poderia chegar, considerando que o espaço confinado 
não é feito para a ocupação humana, assim proporcionando mais segurança para o 
trabalhador durante a realização das atividades dentro do equipamento. 

Não encontramos no mercado uma tecnologia similar que seja capaz de 
fazer leitura e medição de gases. Foi então que decidimos acoplar juntamente com 
o drone um dispositivo já utilizado para a realização de tal, sendo ele o medidor de 
gases manual, surgindo então o nome oficial do nosso projeto Base Robótica 
Móvel. 

Desde então nos dividimos e começamos a busca por parcerias, na qual as 
empresas Klabin S/A e Yorgus Ambiental, se interessaram e acreditaram no projeto. 

 
2. METODOLOGIA 

Com pesquisas sobre temas relacionados a tecnologia e inovação a fim de 
realizarmos um trabalho de prototipagem para a disciplina de Projeto Integrador, em 
conversa com o grupo, encontramos um problema de pesquisa que era geração de 
energia renovável através da queima de lixo, mas tivemos um impasse, pois, os 
gases gerados nessa queima seriam muito difíceis de serem tratados. Após 
conversa entre todos os integrantes, começamos a pesquisar outro tema para o 
nosso processo de prototipagem e chegamos a um novo assunto, que seria uma 
base robótica móvel para medição de gases em espaços confinados, ou seja, 
tecnologia e inovação aliadas à segurança do trabalho.  

Para o tema em questão, utilizamos várias ferramentas como o brainstorm, 
onde cada integrante deu a sua ideia para encontrarmos um denominador comum. 
Logo após, utilizamos a pesquisa exploratória e bibliográfica para nos 
familiarizarmos com o assunto. Com o tema selecionado, objetivos estabelecidos, 
nos baseamos em trabalhos, artigos e livros relacionados ao tema.  

Utilizamos também a metodologia de pesquisa de campo, onde realizamos 
perguntas sobre o nosso protótipo à alguns técnicos de segurança para avaliar se 
nossa ideia era válida no dia a dia do trabalhador. O resultado foi satisfatório e nos 
ajudou a melhorar alguns aspectos. 
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Com o referencial teórico em construção, procuramos parcerias que 
pudessem auxiliar-nos com os equipamentos necessários à nossa base robótica 
móvel para medição de gases em espaços confinados, e conseguimos dois 
parceiros.  

Após todas essas etapas, utilizando várias metodologias e ferramentas, 
chegamos aos testes de voo e medição de gases, para aprendermos a utilizar os 
equipamentos. 
 
3. RELATO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DISCUSSÃO 

Com base nos estudos realizados, e percebendo o avanço da tecnologia e a 
busca pelo desenvolvimento da Indústria 4.0, surgiu interesse em unir a tecnologia 
as necessidades da indústria no âmbito da segurança. 

Considerada por alguns acadêmicos e empresários como a 4ª revolução 
industrial (BITKOM et al., 2016) a Indústria 4.0 é um dos termos utilizados para 
descrever a estratégia de alta tecnologia promovida pelo governo alemão que está 
sendo implementada pela indústria. Abrange um conjunto de tecnologias de ponta 
ligadas à internet com objetivo de tornar os sistemas de produção mais flexíveis e 
colaborativos. 

Nessa abordagem, as máquinas usam auto otimização, autoconfiguração e 
até mesmo inteligência artificial para completar tarefas complexas, a fim de 
proporcionar eficiências de custo muito superiores e bens ou serviços de melhor 
qualidade (BAHRIN et al., 2016). 

Através da implementação generalizada de sensores no ambiente de 
produção, os mundos físico e virtual fundem-se, dando origem aos Cyber Physical 
Systems (CPS). Esses sistemas conectados através da Internet of Things (IoT) 
interagem uns com os outros, usando protocolos padrão baseados na internet, e 
analisam dados para prever falhas e adaptar-se às mudanças (THE BOSTON 
CONSULTING GROUP, 2015). 

Pensamos em desenvolver um equipamento automático para inspeção em 
espaços confinados. Inicialmente vislumbramos a possibilidade de criação de uma 
base móvel para inspeção a fim de facilitar o acesso em espaço confinado, 
entretanto, após verificarmos as possibilidades, consideramos que não seria viável 
e eficiente para o objetivo do projeto, após avaliações e discussões, estudamos a 
possibilidade de desenvolvimento de um drone, por considerar que tal objeto fosse 
capaz de atender o mercado de forma eficaz, segura e proveitosa. 

Nos dias atuais, segundo Buzzo (2015), a popularização dos pequenos 
drones tem se revelado de grande importância, de aeronaves antes utilizadas 
apenas em serviços militares, hoje os drones passaram a ter uma vasta 
empregabilidade, seja na construção civil, em reportagens de televisão, ou 
transporte de cargas e pessoas, entre diversos outros usos. Assim, pode-se dizer 
que a história dos drones não acabou, mas apenas começou. Já Halpern (2016) 
supõe que realmente no futuro o drone estará a serviços da sociedade, seja para 
espionagem, fotografias ou fazendo entregas de mercadorias (HALPERN, 2016). 

Definido o tema, partimos para execução do projeto, em busca de parceiros 
encontramos a empresa Klabin S.A que prontamente nos forneceu o drone e a 
Yorgos Ambiental por meio de seu representante Sr. Ricardo Yorgos também 
acreditando no projeto forneceu gratuitamente o medidor de gás. 

Considerando o alto custo do objeto, bem como do projeto, tais parcerias 
tornaram possíveis o desenvolvimento do estudo que busca a eficiência na medição 
de gás e temperatura em espaço confinado, tornando tal labor mais seguro ao 
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realizar sem a necessidade da interação humana, tudo sendo controlado por um 
sistema que demonstra os resultados em tempo real. 
 

4. CONCLUSÃO 

 Após realizarmos alguns testes com a Base Robótica Móvel, concluímos que 
o objetivo proposto na teoria, sobre o equipamento, conseguimos aplicar na prática 
através de testes em espaços confinados e locais abertos, realizamos medições 
dos gases, temperaturas, imagens, vídeos, com precisão e exatidão. O 
equipamento se manteve estável com o aparelho de medição de gases, garantindo 
a integridade do conjunto, com uma autonomia de 15 minutos de voo. 

Cada operador deverá conter o curso de pilotagem de drone, seguindo as 
regras da ANAC, com duração de 32 horas. 

Observamos que o equipamento auxiliará de forma objetiva na questão de 
segurança relacionada aos colaboradores que adentrarão nos espaços confinados, 
garantindo a integridade física e saúde mental. Nosso equipamento irá auxiliar na 
redução dos índices de absenteísmo e afastamentos ocasionados por transtornos 
mentais (GUIMARÃES, 2013). 

Com o uso da Base Robótica Móvel alcançaremos respostas mais precisas, 
com medições apontadas através de gráficos online. Com isso teremos resultados 
de forma mais ágil e com excelência, facilitando a busca de dados caso haja algum 
incidente no espaço confinado. 

Devido ao material utilizado nas hélices do Drone, o equipamento não irá 
gerar energia estática, o que seria um dos principais problemas para o trabalho em 
espaço confinado contendo gases inflamáveis. 

A experiência em si, está sendo de grande valia para o nosso aprendizado 
como um todo, fazendo a integração de todas as engenharias e dos conhecimentos 
adquiridos até aqui e desenvolvendo o trabalho em equipe dos integrantes. 
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RESUMO 

 A combustão por meio da queima de materiais orgânicos é um dos meios mais 
efetivos para se conseguir energia. Uma das maiores taxas de calorias por quilo se 
adquire na queima de serragem de madeira. É necessário atender às especificações 
do cliente para a produção da serragem, principalmente em relação à umidade. Para 
o controle da umidade, a Packpine utiliza de um sensor manual operado por um 
colaborador, periodicamente, de 30 em 30 minutos, logo após o processo de 
secagem. Na esteira que leva até o local onde a serragem será posteriormente 
carregada, um colaborador necessita adentrar onde se encontra a esteira e 
manusear o sensor. Pensando nisso, este relato de experiência expõe ideias sobre a 
construção de um protótipo de baixo custo para monitoramento (via radiofrequência) 
dos dados da umidade da serragem. 
Palavras-chave: Monitoramento; Umidade; Serragem. 

 
 

ABSTRACT 
Combustion by burning organic materials is one of the most effective ways of 
obtaining energy. One of the highest rates of calories per kilo is acquired when 
burning sawdust. It is necessary to customer specifications for the production of 
sawdust, especially in relation humidity. For humidity control, Packpine uses a 
manual sensor operated by an employee, periodically, every 30 minutes, right after 
the drying process. On the conveyor belt that leads to the place where the sawdust 
will be later loaded, a collaborator needs to enter the conveyor belt and handle the 
sensor. With this in mind, this experience report exposes ideas on the construction of 
a low-cost prototype for monitoring sawdust humidity data. 
Key-words: Monitoring; Humidity; Sawdust. 

 

 
                                                           
1
 Graduando em Engenharia de Produção – e-mail: <gustavoszmoski@gmail.com>. 

2
 Graduando em Engenharia Civil – e-mail: <soassessoria@yahoo.com.br>. 

3
 Graduando em Engenharia Produção – e-mail: <israellins15@gmail.com>. 

4
 Graduando em Engenharia Mecânica – e-mail: <gabrielboxxer@gmail.com>. 

5
 Graduando em Engenharia Mecânica – e-mail: <andersonsfgoncalves@gmail.com>. 

6
 Graduando em Engenharia Química – e-mail: <tetecesar123@gmail.com>. 

7
Graduando em Engenharia Mecânica – e-mail: <leonardo.ern@hotmail.com>. 

8
Graduando em Engenharia Produção – e-mail: <Klabinmario@gmail.com>. 

9
Pós Graduado em Engenharia de Software – e-mail: <harri_moraes@hotmail.com>. 



VII Encontro de Pesquisa da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de outubro de 2020 

1. INTRODUÇÃO 

  Serragem ou pó de serra é resultado do processamento da tora formando 
um resíduo de madeira, na qual costuma ser constituída por pequenas lascas ou pó 
(INFORMAL 2015). No Brasil nos anos 80, o CNP Conselho Nacional de Petróleo 
determinou por resolução, a proibição do uso de derivados de petróleo para 
secagem de grão, madeira (serragem) e fumo. Com isso veio os estudos da 
eficiência do material, a serragem. Segundo Vlassov (2001) para a queima de 
combustível sólidos (serragem) o melhor processo é a queima em suspensão com 
menor quantidade de ar em excesso (15% a 20%) o que possibilita maior 
temperatura da chama, com isso um maior desenvolvimento de técnicas para 
aumentar o valor agregado ao uso da Biomassa de serragem. A reciclagem de 
resíduos de madeira apresenta soluções viáveis e interessantes no âmbito 
econômico e sustentável. A reciclagem permite a captação de renda e o aumento 
do lucro da empresa. Além disso diminui a necessidade do corte de novas árvores e 
descarte de matérias de resíduos de madeira no meio ambiente. Em termos 
práticos tem como objetivo principal reduzir a poluição do meio ambiente e os 
desperdícios de insumos (SEMEAD, 2010, p. 10). 

A geração da bioenergia está se tornando uma alternativa muito promissora 
nos últimos anos já que é produzida através de materiais provenientes de fontes 
renováveis como os resíduos vegetais. Em substituição pelo menos parcial de 
combustíveis de origem fóssil e não renovável (SCIELO, 2015). Sendo assim as 
empresas necessitam de uma determinada porcentagem na umidade para que se 
consiga obter um alto rendimento na caldeira, no qual a maior umidade gera um 
maior prazo da carbonização assim demorando mais para se concluir o produto 
final. 

  Como o foco é conseguir diminuir a umidade da serragem para que se 
consiga ganho na hora da queima nas caldeiras, as empresas utilizam de sistemas 
para secagem em altíssimas temperaturas, assim aumentando o seu poder 
calorífico. O poder calorífico define-se como a quantidade de energia na forma de 
calor liberada pela combustão de uma unidade de massa da madeira (JARA, 1989). 
O valor de umidade da serragem não é padrão e varia de acordo com o pedido do 
consumidor, por causa disso, empresas sofrem para fazer a leitura da umidade, já 
que a mesma irá variar de acordo com a temperatura do aquecedor (forno). 

Uma dificuldade encontrada por empresas no ramo de secagem de resíduos, 
é realizar trabalho manual para medir o teor de umidade, posterior ao processo de 
secagem da serragem. Neste processo, colaborador coleta amostras 
periodicamente (intervalos de 30 minutos), deslocando-se em campo para retirá-las 
e aferir o teor de umidade com um aparelho específico. A organização e execução 
desse processo de deslocamento entre a área de produção e a área de 
armazenamento, coloca os resultados coletados em risco. O método atualmente 
utilizado, é considerado perigoso e requer “abandono” do sistema produtivo e com o 
conhecimento deste problema, surgiu o nosso interesse de trabalhar neste projeto. 

2. METODOLOGIA 

Projeto tem uma metodologia voltada a uma pesquisa quantitativa, devido a 
quantidade de dados que serão coletados durante o processo, serão necessárias 
realizações de vários testes na operação, desde posicionamento de sensores na 
correia transportadora até a programação mais adequada. 

Uma pesquisa teórica está sendo realizada para reunir informações 
confiáveis sobre o que a literatura oferece para o problema, visa-se com a mesma, 
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solucionar um problema específico que será aplicado em empresas que trabalham 
na área da biomassa. Ao fazer uma pesquisa exploratória, objetivamos o 
acompanhamento do processo através de um visor em tempo real, facilitando 
possíveis regulagens como velocidade da esteira, alterar temperatura na fornalha 
ou qualquer reparo ou manutenção que precise ser feito.  

Quanto a pesquisa experimental do sistema de estudo, a criação de método 
da captação de sinal da serragem, com um suporte que será implantado em local 
estratégico da correia transportadora, serão posicionados cinco sensores 
capacitivos para garantir que exista uma leitura a cada vinte segundos, com isto, a 
leitura será atribuída a um programa que formará um gráfico diário para auxiliar o 
acompanhamento do processo.  

 

Figura 1 – Protótipo 

 

Fonte: Israel Lins (2020). 

 

3. RELATO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DISCUSSÃO 

Este trabalho tem como foco montar um sistema tecnológico para coletar 
dados da serragem e com o melhor custo/benefício, assim sendo principalmente 
recomendado para empresas de pequeno e médio porte, que teriam grande avanço 
de sua tecnologia, já que a leitura da umidade será feita em tempo real através de 
sensores, transmissores e receptores, a informação coletada sobre a serragem será 
levada até um painel ou computador, o qual colaborador irá observar e analisar se 
as características da serragem estão de acordo com o que o consumidor  pediu, se 
porventura a umidade não estiver no padrão, será estabelecido rapidamente com 
que aumente ou diminua a temperatura do forno até que se chegue na umidade 
proposta, assim trazendo um produto de máxima qualidade e eficiência. 

As vantagens de se determinar e controlar o teor de umidade da serragem 
em um processo de secagem tem influência direta nos custos de processamento do 
material, peso e qualidade (poder calorífico). Secar um pó com 8% de umidade 
ocasiona uma perda de 20% a 30% de produção se comparado a um pó com 
umidade final de 20%, pois o pó mais seco necessita de uma quantidade de calor 
superior, aumentando o consumo de material para combustão e diminuindo a 
quantidade de pó a ser seco 

Neste sentido, o presente artigo propôs a construção de um sistema 
(protótipo) de baixo custo para monitoramento via radiofrequência dos dados da 
umidade da serragem, com os sensores localizados na esteira de transporte para o 
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silo, presentes no final do processo produtivo. O protótipo do sistema desenvolvido 
foi dividido em três partes principais: unidade eletrônica de aquisição e transmissão 
de dados, unidade eletrônica de recepção de dados e programa computacional. A 
unidade eletrônica de recepção de dados que será acoplada a um visor OLED que 
estará localizado na central de comandos do secador. A unidade eletrônica de 
aquisição e transmissão de dados será acoplada aos sensores de umidade e que 
realizarão a comunicação com a unidade eletrônica receptora de dados. 

Os componentes eletrônicos, a linguagem de programação e o sistema 
gerenciador de banco de dados, serão escolhidos em função da meta de se 
desenvolver o protótipo do sistema com o menor custo possível, sem comprometer 
sua funcionalidade. Como a principal função do equipamento eletrônico é medir a 
umidade da serragem, serão utilizados sensores de umidade capacitivos, Esse 
sensor terá como foco, determinar o estado seco ou úmido da serragem através da 
sua propriedade elétrica. Mais precisamente, através da sua reatância capacitiva, 
onde será implementado um dispositivo composto por um sistema de 
condicionamento e aquisição de sinais que irá identificar a variável tensão elétrica 
utilizando-se do método de comparação capacitiva. 

 
Figura 2 – Sensor 

 

Fonte: Site Filipeflop 

      Os sensores ainda não foram instalados pois ainda estamos em fase de 
teste para observarmos o seu desempenho, a princípio, o sensor vem se mostrando 
muito eficiente, porém vamos continuar realizando testes e saber se ele realmente 
será eficaz e confiável, para logo prosseguirmos com a instalação do protótipo, 
desejamos ter toda a certeza e fazer tudo de acordo para que ele trabalhe 
corretamente. As expectativas em cima desses sensores são altas, sendo o foco é 
reduzir custos, gerar menos tempo na identificação, e buscando melhores 
resultados para a empresa. 

4. CONCLUSÃO 

 Tendo em vista os aspectos observados, a ideia de implantar sensores 
capacitivos alocados na correia transportadora, que irá realizar a leitura da umidade 
em tempo real que direciona para uma base de controle onde possa ser 
monitorado. Esse sensor procura substituir o trabalho manual e coletar dados 
relacionados às propriedades da madeira, sem se utilizar de um processo destrutivo 
para registrar os dados coletados pelo sensor e verificar o nível de umidade. Então 
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esse tema é visto como solução a pró-atividade da empresa. É interessante que 
estudos sejam realizados na área de sensores, especificamente com sensores 
capacitivos de última geração e seu custo benefício, pois é uma alternativa para 
melhorias nas empresas e principalmente no setor florestal, na qual possuem 
técnicas que visam à determinação do teor de umidade de forma rápida e precisa 
em campo. Sendo assim uma excelente solução para medir a umidade do solo. Isso 
porque ele evita o principal problema que existe em um sensor comum de umidade 
do solo: a corrosão. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

AQUELAR: SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR 
 

Thays Diogo da Rosa1 Caroline Anizia Regino Teixeira2, Emily Schuwrstemberg3, 
Kevelin Carneiro Castro4, Lucimara Szeremeta5, Mariana Nocera6, Mariana Kuhnen 

Chaves7, Yneska Ademilly Oliveira Costa8, Gefferson Luiz dos Santos9 
 
 

RESUMO 
 
A busca por fontes alternativas e sustentáveis é constante e tende a crescer cada 
vez mais. Vários estudos estão voltados para o maior aproveitamento desta energia 
devido a preservação socioambiental. O presente trabalho busca apresentar uma 
proposta de utilização da energia solar e conscientizar da importância da energia 
renovável. Atualmente diversos países do mundo buscam utilizar as fontes de 
energias alternativas e renováveis para substituir as fontes tradicionais, reduzindo os 
impactos ambientais provenientes da geração de energia, visando ampliar a oferta e 
a diversificação da matriz energética, perante a demanda crescente. 
Palavras-chave: Aquecimento Solar; Energia renovável; Baixo Custo. 
 

ABSTRACT 
 

This research presents to society a solar energy proposal and raise awarenesses the 
importance of renewable energy. Many researches are focused to a lot of utilization 
of this energy due socio-environmental preservation. Nowadays many countries of 
the world seek to use alternatives energies sources and renewables to substitute 
traditional sources, reducing the environment impact that comes from energy 
generation, aiming to enlarge the offer and diversification of the energy matrix, 
towards growing demand.  
Key-words: Solar Heating; Renewable Energy; Low Cost. 
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1. INTRODUÇÃO 

Energia renovável é um dos temas de grande destaque no atual cenário 
mundial. Diante da carência energética no mundo, a preocupação por alternativas 
que possam suprir as necessidades vitais com menor impacto ambiental estão se 
tornando motivo de maior discussão e aplicabilidade nos mais diversos setores 
consumistas mundiais. Fontes renováveis, embora inicialmente mais caras, tornam-
se mais competitivas na medida em que se ampliam. Competitividade essa, 
resultante da redução dos custos devido ao ganho de escala e de avanço 
tecnológico. 

O Brasil possui expressivo potencial para geração de energia elétrica a partir 
de fonte solar, contando com níveis de irradiação solar superior ao de países onde 
projetos para aproveitamento de energia solar são amplamente disseminados, 
como Alemanha, França e Espanha. 

Segundo Pereira et. al (2006), o aproveitamento da energia solar é vantajoso 
em todo território, mesmo em regiões menos favorecidas de irradiação solar. Abiko 
et. al (2010, p.12), sustenta que os projetos habitacionais devem estar focados na 
busca de soluções para evitar ou minimizar os gastos com condicionamento 
ambiental, fornecer alternativas ao uso do chuveiro elétrico com aquecimento de 
água e diminuição de gastos com equipamentos. Assim, o presente estudo busca 
desenvolver um protótipo de um sistema de aquecimento solar de baixo custo e 
parcialmente reciclável, utilizando energia solar como fonte renovável de energia 
em habitações de interesse social economicamente menos favorecidas. O processo 
de conversão energética pode ser resumido em: 

 
● Química para térmica com a queima de combustível 
● Elétrica para termina no aquecimento resistivo 
● Irradiante para terminar nos aquecedores solares 
● Térmica para térmica na geotermia  
● Elétrica para elétrica nos painéis fotovoltaicos 
● Cinética para elétrica nos aerogeradores 
● Bioquímica para química nos biodigestores 

 
 

2. METODOLOGIA 

 A princípio o tema foi criado a partir de um problema: o custo da energia está 
cada vez mais alta e sua demanda está superando a oferta, ocorrendo os “apagões”. 
 Para solucionarmos esse problema, inicialmente realizamos pesquisa 
bibliográfica nas bases de dados como Google Acadêmico, Scielo, Capes e também 
na base de dados por engenharia, com relação a viabilidade econômica ao público 
alvo, materiais necessários e suas propriedades, substituição de materiais a fim de 
diminuir o custo, métodos de instalação, normas regulamentadoras para esse tipo de 
construção, dificuldades de pesquisadores anteriores e outras informações 
complementares para contribuir com o que buscamos.  
Após a busca nas bases de dados, orçamos as peças a serem utilizadas na 
aplicação do protótipo, o idealizamos em uma plataforma CAD10.A montagem do 
protótipo foi apenas idealizada, planos futuros indicavam para realizar cálculos de 
acordo com o local onde iríamos instalar para apresentação, mas devido a pandemia 
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estas atividades presenciais foram paralisadas respeitando o distanciamento social. 

3. RELATO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DISCUSSÃO 

No ano de 2019 iniciamos o curso de engenharia em Telêmaco Borba - PR 
na Faculdade de Telêmaco Borba e por um período de dois anos iniciamos um 
protótipo na disciplina de Projeto Integrador, no qual precisamos fazer pesquisas 
para conhecer as áreas onde a proposta era envolver as quatro engenharias: Civil, 
Mecânica, Produção e Química. No início foram formadas equipes com um 
acadêmico de cada engenharia, sendo elas: Civil, mecânica, química e produção, 
para que todas as áreas fossem abordadas, desenvolver projetos a partir de 
pesquisas. Foram apresentadas ferramentas para que pudéssemos iniciar o 
desenvolvimento do projeto tais como artigos, protótipos, aplicativos, software de 
programação. Logo após começamos se aprofundar mais na parte bibliográfica do 
nosso projeto o que precisaríamos conhecer antes de iniciar parte prática. Assim 
iniciamos com parte da radiação e geometria: O Brasil recebe maior parte irradiação 
solar que em todo o mundo. Por estar localizado próximo à linha do Equador, o país 
recebe alta incidência de sol durante todo o dia.  
 Nosso país recebe, durante todo o ano, mais de 3 mil horas de brilho do sol, 
correspondendo a uma incidência solar diária que pode ir de 4.500 a 6.300 Wh/m². 
Em seguida realizamos pesquisa sobre funcionamento, componentes, buscando 
materiais recicláveis que pudéssemos utilizar em nosso protótipo e elaborarmos 
nosso projeto (PEREIRA, 2006)  
 No início do ano de 2020 iniciamos a construção do protótipo, porém, devido 
às adversidades que a pandemia nos trouxe, tivemos que nos isolar e dar 
continuidade à pesquisa teórica buscando mais referências bibliográficas.                                                                                                                                                                                   
 No início do projeto quando foi decidido nosso protótipo tivemos algumas 
dificuldades em compreender melhor o assunto como seria projetado, qual seria 
melhor material para utilizar para que a temperatura da água não diminua e o 
quanto os materiais recicláveis conseguem atingir nossos objetivos com   eficiência. 
Aprimoramos nossa metodologia de pesquisa, compreendemos melhor do assunto 
e conseguimos dar início ao dimensionamento do protótipo e o orçamento das 
peças. 
 Até o presente momento não conseguimos apresentar nosso projeto para 
futuros patrocinadores. Observamos uma grande dificuldade na parte prática na 
questão de absorção de temperatura, nosso maior problema atualmente, pois 
aspectos geográficos, como a posição do coletor solar em relação ao norte 
geográfico e a inclinação do coletor solar em relação à latitude. Necessitamos fazer 
testes para constatar a viabilidade do nosso protótipo. Está sendo um desafio, o 
qual estamos vencendo um obstáculo a cada semana. 

 
4. CONCLUSÃO  

 O protótipo consiste planejar um sistema de aquecimento solar de baixo 
custo, no intuito de ajudar a diminuir o consumo de energia elétrica. 

 Neste sistema de aquecimento solar busca-se utilizar fontes renováveis pois 
sabemos da importância dela nos dias atuais. Além de ser uma opção de baixo 
custo. Agregamos valor quando pensamos na preservação socioambiental para 
reduzir impactos no meio ambiente pensando nas futuras gerações. 

 Concluímos que o protótipo pode ser viável e acessível, trazendo também 
maneiras para o que o usuário consiga cuidar e poder dar a manutenção do seu 
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sistema de aquecimento solar. 
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ERA DIGITAL: BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA EM MEIO A 
PANDEMIA 

 
Josivan Lara dos Santos1  

 
RESUMO 

 
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus, o Brasil e o mundo 
enfrentaram uma emergência sem precedentes na historia, e gravíssimas 
conseqüências para vida humana, saúde publica e a atividade econômica. Nesse 
período somente os serviços essenciais poderiam permanecer em funcionamento, 
dessa maneira, vários setores do mercado tiveram de se reinventar. O objetivo 
desse trabalho é apresentar os benefícios da tecnologia em meio à pandemia. Por 
meio de pesquisa bibliográfica, é apresentado que a era digital proporcionou 
diversos benefícios nesse período delicado, podendo-se destacar: telemedicina, 
teletrabalho, comércio eletrônico, automação bancária, ensino a distância e 
entretenimento. Portanto, a tecnologia possibilitou a transformação do analógico 
para o digital.   
Palavras-chave: Benefícios; Era Digital; Pandemia. 
 
 

ABSTRACT 
 
The year 2020 was marked by the pandemic of the new coronavirus, Brazil and the 
world faced an emergency unprecedented in history, and very serious consequences 
for human life, public health and economic activity. In that period, only essential 
services could remain in operation, thus several market sectors had to reinvent 
themselves. The objective of this work is to present the benefits of technology in the 
midst of the pandemic. Through bibliographic research, it is presented that the digital 
era provided several benefits in this delicate period, it can be highlighted: 
telemedicine, teleworking, electronic commerce, banking automation, distance 
learning and entertainment. Therefore, technology provided the transformation from 
analog to digital. 
Key-words: Benefits; Digital Age; Pandemic. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus, o Brasil e o 
mundo enfrentaram uma emergência sem precedentes na historia, e gravíssimas 
conseqüências para vida humana, a saúde publica e a atividade econômica 
(CAETANO, 2020). 
 Apesar da letalidade da doença causada pelo novo coronavírus ser baixa 
comparada com outros coronavírus, sua alta transmissibilidade tem ocasionado um 
maior número absoluto de mortes, com isso muitos países implementaram uma 
série de intervenções para reduzir a transmissão do vírus e para a frear a rápida 
evolução da pandemia (AQUINO, 2020). 
 O distanciamento social e a quarentena foram uma das alternativas para evitar 
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o contágio e o aumento de casos, dessa forma, dezenas de milhares de pessoas 
tiveram suas rotinas interrompidas (AQUINO, 2020). 
 Nesse período somente os serviços essenciais poderiam permanecer em 
funcionamento, dessa maneira, vários setores do mercado tiveram de se reinventar 
(MOURÃO, 2020).  
 Dessa forma, toda a sociedade foi desafiada a se moldar nesse novo cenário, 
e com isso, os benefícios da era digital foram de suma importância, a tecnologia 
possibilitou informações em tempo real sobre o avanço da pandemia, proporcionou 
manter o contato com amigos e familiares, reduzindo a sensação de isolamento e o 
acesso à muitos serviços sem necessidade de deslocamentos e aglomerações 
físicas (JUNIOR, 2020). 
 Portanto, o objetivo desse trabalho é apresentar os benefícios da tecnologia 
em meio à pandemia do novo coronavírus.  
 
 
2. METODOLOGIA 

 A metodologia deste artigo trata-se de uma pesquisa de natureza básica, 
encaminhada de forma descritiva e explicativa. Sendo que o procedimento será de 
revisão de literatura, que de acordo com GIL (2008), caracteriza-se por suprimir 
dúvidas a partir de pesquisas em documentos. Isso implica no esclarecimento das 
pressuposições teóricas que fundamentam a pesquisa e das contribuições 
proporcionadas por estudos já realizados com uma discussão crítica. Quanto aos 
dados a pesquisa terá caráter qualitativo.  
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

 Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o 
novo coronavírus como uma pandemia (SCHMIDT et al. 2020). 
 O vírus foi registrado em mais de 180 países ao redor do mundo, e mediante 
ao grande avanço da contaminação da doença, várias autoridades governamentais 
adotaram diversas medidas, com a intenção de reduzir o ritmo de progressão da 
doença (KRAEMER et al. 2020). 
 Dessa forma, a pandemia ocasionou impactos significativos em todos os 
setores, alterando drasticamente as atividades econômicas e o cotidiano das 
pessoas. 
 

 

3.2 ERA DIGITAL  

 A era digital, também conhecida como era da informação ou era da tecnologia, 
é o período de tempo que começa logo após a era industrial. Desse modo, é 
impulsionado com os avanços tecnológicos da Primeira Revolução Industrial e 
começa no final do século 20. 
 A era digital difundiu uma nova forma de comunicar-se, de levar conhecimento 
a inúmeros pontos antes nunca mensurados ou conhecidos (CARVALHO, 2014).  
 De acordo com FELIX (2016), essa era tende a crescer mais ainda, pois está 
acelerando as práticas de mercado, os negócios passaram do físico ao virtual de 
forma radical. Porém, para aqueles que não acompanham esse ritmo estão ficando 
para trás no avanço da tecnologia. 
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 Dessa forma, pode-se dizer que as tecnologias da era digital desempenharam 
papeis cruciais em todos os setores da sociedade nesse período de pandemia. 
 Para Montini (2020), diversas mudanças tecnológicas ocorreram em um curto 
espaço de tempo. À medida que o isolamento social virava regra, a tecnologia foi se 
tornando questão essencial de sobrevivência. Todos foram obrigados a sair da zona 
de conforto e a pensar de maneira mais estratégica para que a roda da economia 
continuasse girando.  
 
 
3.3 PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA ERA DIGITAL NA PANDEMIA  

 Nos últimos anos, o acesso à internet deixou de ser um benefício de 
economias desenvolvidas para se tornar um direito básico, como fornecimento de 
água limpa e luz. O distanciamento social decorrente da pandemia do novo 
coronavírus, por sua vez, acentuou a relação das pessoas com a internet para fins 
profissionais, sociais, assistenciais, econômicos e comerciais. (PEIXOTO, 2020). Os 
computadores, notebooks, tablets e celulares tornaram-se ferramentas essenciais 
neste período de isolamento social, como forma de conter à pandemia pelo novo 
coronavírus (Covid-19). 
 Os benefícios que a Era Digital proporcionou nesse período delicado, foram 
essenciais para manter alguns setores da economia e serviços para a sociedade, 
pode-se destacar:   
 Telemedicina: apresenta uma forma de auxiliar no controle da situação, uma 
vez que permite a prática da medicina permeada por tecnologias a fim de assistir 
pacientes, garantir a continuidade de tratamentos, bem como contribui para o 
combate da pandemia. (FILHO et al. 2020). 
 Teletrabalho: também conhecido como home office, já era uma prática em 
algumas empresas e, com o novo coronavírus, passou a ser uma medida para 
todas (LOSEKANN, 2020). Além de eliminar a distância e necessidade de presença 
física no local tradicional de trabalho ou junto aos atendidos, tem implicações em 
eliminação ou reduções de tempo e custos de deslocamento (JUNIOR, 2020). 
 Comercio eletrônico: devido ao fechamento do comércio para conter a 
proliferação do novo coronavírus no primeiro semestre de 2020, a venda por meios 
digitais se apresenta como uma das principais soluções para evitar a falência de 
empresas e o aumento do desemprego. Dessa forma, negócios que estavam num 
estágio avançado de transformação digital puderam se adaptar melhor a essas 
novas condições, enquanto que negócios tradicionais se viram forçados a se 
adaptar. (NASCIMENTO et al. 2020). 
 Automação bancária: disponibilização de serviços online, colocaram nos 
computadores e dispositivos móveis, toda uma gama de facilidades que 
praticamente dispensam, à exceção de saques e depósitos de efetivo, a 
necessidade de se deslocar a agências, enfrentar filas e outras questões desditosas 
que podem ocorrer no atendimento presencial (JUNIOR, 2020). 
 Ensino a Distância: Foi preciso pensar em atividades pedagógicas mediadas 
pelo uso da internet, pontuais e aplicadas em função das restrições impostas pela 
covid-19. Desde Escolas do Ensino Infantil ao Superior aderiram essas medidas 
para minimizar os impactos na aprendizagem advindos do ensino presencial. 
(DUTRA, 2020). 
 Entretenimento: boa parte das pessoas teve de permanecer em casa, 
artistas, empresas, empreendedores, padres e prestadores de serviço descobriram 
nas transmissões em vídeo uma nova maneira de interagir com o público (CURY et 
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al. 2020). Dessa forma, as lives - transmissões online ao vivo – tornaram-se uma 
das principais fontes de entretenimento de outros milhares de pessoas no mundo 
(NUNES, 2020). 
 
 
4. CONCLUSÃO 

  A pandemia desencadeou uma série de mudanças para todos os setores da 
economia mundial. Toda essa crise acelerou acontecimentos que mudarão o futuro 
da humanidade. Com isso, todos foram desafiados a sair da sua zona de conforto, 
muitas empresas tiveram de se reinventar para se manter no mercado, pessoas 
tiveram que se adequar as tecnologias, aquilo que era analógico passou a ser 
digital.  

  Portanto, como o objetivo desse trabalho que é apresentar os benefícios da 
tecnologia em meio a pandemia, conclui-se que as tecnologias da era digital foram 
de suma importância nesse momento de crise e incertezas. 

 

REFERÊNCIAS 

MONTINI, Alessandra. O que era uma opção virou necessidade: a 
transformação digital em tempos de pandemia. Disponível em: < https://noomis 
.febraban.org.br /especialista /alessandra-montini/o-que-era-uma-opcao-virou-
necessidade-a-transformacao-digital-em-tempos-de-pandemia>. Acesso em: 03 Out. 
2020. 

JUNIOR, Juarez Silva. Tecnologia: uma poderosa aliada em tempos de 
pandemia. Disponível em: < https://amazoniareal.com.br/tecnologia-uma-poderosa-
aliada-em-tempos-de-pandemia/ >.  Acesso em: 30 Set. 2020. 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 6. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 

CARVALHO, Freedy. Você na era digital: os desafios da revolução da 
comunicação. Disponível em: < http://www.mk2.com.br/mk2/voce-na-era-digital-os-
desafios-da-revolucao-na-comunicacao.asp>.  Acesso em: 05 Out. 2020. 

FELIX, Yara E. F. Uma visão sobre o que vem a ser mundo na era digital. 
Disponível em: < http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao4 
/article/view/603>. Acesso em: 23 Set. 2020. 

CAETANO, Rosangela. Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da 
pandemia pela COVID-19: uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no 
contexto brasileiro. Disponível em: < https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci 
_arttext&pid=S0102-311X2020000503001 >. Acesso em: 30 Set. 2020. 

AQUINO, Estela M. L. Medidas de distanciamento social no controle da 
pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. Disponível 
em: < https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-8123202000 6702423& script=sci 
_arttext >. Acesso em: 23 Set. 2020. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

MOURÃO, Thiago de Lima. Os impactos da pandemia de Covid-19 na economia 
mundial. Disponível em: < https://administradores.com.br/artigos/os-impactos-da-
pandemia-de-covid-19-na-economia-mundial >. Acesso em: 23 Set. 2020. 

Schmidt, B., Crepaldi, M. A., Bolze, S. D. A., Neiva-Silva, L., & Demenech, L. M. 
(2020). Impactos na Saúde Mental e Intervenções Psicológicas Diante da 
Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). SciELO Preprints, 1(1), 1–26. doi: 
https://doi.org/10.1590/SCIELOPREPRINTS.58 

Kraemer, M. U. G., Yang, C.-H., Gutierrez, B., Wu, C.-H., Klein, B., Pigott, D. M., 
(2020). The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 
epidemic in China. Science, 1(1), 1–10. doi: 
https://doi.org/10.1126/science.abb4218 

PEIXOTO, L. S. D. Os impactos da pandemia na inclusão digital. Disponível em: 
< https://www.justificando.com/2020/05/07/os-impactos-da-pandemia-na-inclusao-
digital/>. Acesso em: 30 Set. 2020 

FILHO, D. L. B.; ZANGANELLI, M. V. Telemedicina em tempos de pandemia: 
serviços remotos de atenção à saúde no contexto da covid-19. Disponível em: < 
http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/1290/
937>. Acesso em: 30 Set. 2020 

LOSEKANN, R. G. C. B.; MOURAO, H. C.  Desafios do teletrabalho na pandemia 
Covid-19: Quanto o home vira office. Disponível em: <http://www.periodicos.uem. 
br /ojs/index. php/CadAdm/article/view/53637/751375150139>. Acesso em: Acesso 
em: 23 Set. 2020 

NASCIMENTO, A. D.; JUNIOR, D. S. G.; RODRIGUES, G. P. A.; SANTOS. L. O. C. 
Efeitos da Pandemia do COVID-19 na Transformação Digital de Pequenos 
Negócios. Disponível em: <http://www.revistas.poli.br/index.php/repa/ article/ view 
/1455/669>. Acesso em: 23 Set. 2020 

DUTRA, Flávio. Artigo: O Ensino Remoto Emergencial e a Educação a Distância 
Disponível em: <https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/artigo-o-ensino-remoto-
emergencial-e-a-educacao-a-distancia/>. Acesso em: 23 Set. 2020 

CURY, M. E.; AGRELA, L.; VITORIO, T. Na quarentena, o mundo virou uma live. 
Disponível em: <https://exame.com/revista-exame/o-mundo-e-uma-live/>. Acesso 
em: 08 Out. 2020 

NUNES, Luccas. Lives se tornam os ‘rolês’ em casa durante a pandemia da 
Covid-19. Disponível em: <http://www.jornaldocam pus.usp.br/index.php /2020/ 07 
/lives-se-tornam-os-roles-em-casa-durante-a-pandemia-da-covid-19/>. Acesso em: 
08 Out. 2020 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DOS CAMPOS 
GERAIS 

 
Lilian Aparecida de Souza1  

 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado para propor a implantação de um mosaico de 
unidades de conservação (UCs) unificando áreas protegidas também como 
instrumento de gestão e ordenamento territorial voltados a conservação da natureza 
para o Parque nacional dos Campos Gerais ainda sem a criação de um plano de 
manejo. Criado pelo decreto 10796 em 23 de março de 2006, o Parque Nacional dos 
Campos Gerais protege a história natural e cultural da região. Em seus aproximados 
21.000 hectares, distribuídos entre os municípios de Ponta Grossa, Castro e 
Carambeí, no estado do Paraná a área abriga e protege espécies raras de plantas e 
animais, ameaçados ou pouco conhecidos para a ciência. Possui ainda atrativos 
turísticos bastante conhecidos, como a Cachoeira e Ponte do Rio São Jorge, Buraco 
do Padre e Fenda da Freira, Furnas Gêmeas e Furna Grande, Cachoeira da 
Mariquinha e Capão da Onça. O objetivo de criação do Parque se dá para a 
conservação dos remanescentes de floresta Ombrófila mista e de campos sulinos, 
preservando ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e possibilitando 
a realização de pesquisas científicas bem como o desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental e turismo ecológico. 
Palavras-chave: Mosaico; Unidade de conservação; Parque nacional. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work is presented to propose the implantation of a mosaic of 
conservation units unifying protected areas also as an instrument of management 
and territorial planning aimed at nature conservation for the Campos Gerais National 
Park without the creation of a management plan. Created by decree 10796 on March 
23, 2006, the Campos Gerais National Park protects the region's natural and cultural 
history. In its approximately 21,000 hectares, distributed among the municipalities of 
Ponta Grossa, Castro and Carambeí, in the state of Paraná, the area shelters and 
protects rare species of plants and animals, threatened or little known to science. It 
also has well-known tourist attractions, such as the Cachoeira and Ponte do Rio São 
Jorge, Buraco do Padre and Fenda da Freira, Furnas Twins and Furna Grande, 
Cachoeira da Mariquinha and Capão da Onça. The objective of creating the Park is 
to conserve the remnants of mixed Ombrophilous forest and southern fields, 
preserving natural ecosystems of great ecological relevance and enabling scientific. 
research as well as the development of environmental education and ecological 
tourism activities. 
Key-words: Mosaic; Conservation unit; Cational park. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) reconhece como 
modelos de gestão territorial para conservação da natureza e ordenamento 
territorial as reservas da biosfera, os corredores ecológicos e os mosaicos de áreas 
protegidas como instrumentos de gestão e ordenamento territorial voltados à 
conservação da natureza. O mosaico de UC é caracterizado por um modelo de 
gestão que busca a integração dos gestores e da população local na sua gestão. 
Esse mosaico nada mais é do que o conjunto de UCs, de categorias diferentes ou 
não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou 
privadas que garantem a presença da biodiversidade, a valorização da 
sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável. Os mosaicos conseguem fazer 
com que haja maior interação entre a população local, o governo local e os órgãos 
gestores de diferentes esferas de atuação para promover ações de proteção das 
áreas ambientais. Os grandes benefícios ultrapassam a conservação de pequenas 
áreas. Os mosaicos conseguem melhorar as dinâmicas de grandes áreas, fazendo 
com que a sociodiversidade seja respeitada, a fauna e a flora sejam protegidas e as 
atividades sejam desenvolvidas de maneira sustentável. Um mosaico é composto 
por fragmentos naturais ou não com diferentes formas, conteúdos e funções. O 
Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2010) é responsável por reconhecer 
mosaicos, conforme procedimentos instituídos na Portaria nº 482, de 7 de 
dezembro de 2010. No Brasil, há, atualmente, vinte (20) mosaicos reconhecidos e, 
apesar desse número significativo e da existência de aproximadamente outros 20 
em processo de discussão ou reconhecimento, não existem regras ou conteúdos 
formalmente estabelecidos sobre eles. Os mosaicos são capazes de fortalecer os 
corredores ecológicos na medida em que essas áreas passam a ter uma gestão 
integrada, pois garantem o seu manejo sustentável sem ocorrer impacto em 
nenhuma área, seja um corredor ecológico, uma zona de amortecimento ou a 
própria UC.  

 
2. METODOLOGIA 

A metodologia empregada para as informações teóricas para a primeira 
etapa foram a qualitativa, usando de metodologia de caráter exploratório com foco 
no caráter subjetivo do objeto analisado. A metodologia bibliográfica e documental 
assente, prepondo pela pluralidade de concepções em relação ao objeto de 
pesquisa (TRIVIÑOS, 1987), consultou-se de informações de instituições 
governamentais (MMA, IBAMA, ICMBio), não governamentais, artigos, livros, 
dissertações, resoluções, portarias, teses, roteiros, anais, periódicos entre outros. 
Nos documentos foram levantadas informações, de instrumentos de criação e 
regulamentação dos mosaicos de unidades de unidades de conservação 
localizados no Brasil. Foram também identificados e analisados comparativamente 
três documentos de orientação para elaboração dos PM para Parques Nacionais, 
Decreto de Regulamentação dos Mosaicos de unidades de conservação (BRASIL, 
2002).Nos presentes documentos foram avaliados o encaminhamento dado a 
estrutura geral para a criação dos Mosaicos de UCs e as orientações direcionadas 
ao planejamento dessas unidades. Esta análise permitiu montar a evolução deste 
instrumento até o presente. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

          Os mosaicos são capazes de fortalecer os corredores ecológicos na medida 
em que essas áreas passam a ter uma gestão integrada, pois garantem o seu 
manejo sustentável sem ocorrer impacto em nenhuma área, seja um corredor 
ecológico, uma zona de amortecimento ou a própria UC. Para que se aplique essa 
junção de UCs na concepção de Mosaico, garantindo assim uma funcionalidade 
mais eficaz dos corredores ecológicos propostos para o PNCG bem como a 
minimizar os impactos dos efeitos de borda, conectando o Parque Nacional dos 
Campos Gerais (PNCG), ao Parque Estadual de Vila Velha (PEVV), a Área de 
Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana, as Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural Paiquerê, Tayná e Meia Lua (RPPNs) bem como o Refúgio da 
Vida Silvestre (REVIS) do Rio Tibagi (Fig. 01) acrescendo assim os benefícios 
ambientais e a preservação de espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção 
como Lobo-Guará e Araucária Angustifolia (MMA, 2013). 
 
Figura 1 – Proposta de Mosaico de UC 
 

 
 
Fonte: adaptado pela autora (Google Earth, 2020) 
 

4. CONCLUSÃO 

        Os estudos levantados até o presente momento confirmam a relação muito 
forte entre a dimensão das manchas de habitat e a persistência das espécies que 
nela habitam (WATSON et al, 2005). A conectividade territorial corresponde ao grau 
em que o território promove ou dificulta o movimento das espécies na matriz 
territorial. A espera da inserção de corredores ecológicos agregados ao mosaico de 
UC demonstra que será sempre necessário ter em consideração a distância física, 
mas também os fatores de barreira causados pelas infraestruturas e atividades 
humanas. Mesmo com a existência de dúvidas sobre o resultado positivo da ação 
dos corredores ecológicos e dos Mosaicos de UC sobre a biodiversidade, apesar 
das possíveis consequências negativas causadas pela facilitação da dispersão de 
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enfermidades existe a convicção das vantagens que justificam a delineação e 
planejamento de corredores ecológicos. Segundo Simberloff et al. (1992), existem 
alguns princípios fundamentais em seu favor para reduzir os fatores de ‘inbreeding 
depression’, promover a mobilidade das espécies, reduzir a estocasticidade 
demográfica e promover as taxas de migração. A implementação impreterível, para 
que incorporem os Planos de manejos como uma política institucional residente na 
cultura do órgão ambiental e dos gestores dos Mosaicos para que seja realizado 
efetivamente, pelos gestores das unidades, o monitoramento dos pontos turísticos 
com a maior aproximação entre a gestão e as unidades de conservação. 
Proporcionando o desenvolvimento de pesquisas e a realização de encontros 
regulares de âmbito nacional, abertos a comunidade, que verse sobre as 
experiências dos resultados obtidos com a inserção dessa junção da biodiversidade. 
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RESUMO

EsteartigorelataodesenvolvimentodoaplicativoQualityWork,com oobjetivode
facilitaradivulgaçãoecontrataçãodeserviçosdostrabalhadoresautônomos.Com
oaplicativootrabalhadorpoderáadicionarseusdadosedivulgarinformaçõessobre
seusserviçosanteriorescriandoum perfilparaocontratanteavaliarcom mais
segurançaepraticidade.Atualmente,atéfevereirode2020,38milhõesdebrasileiros
trabalham nainformalidadesegundooIBGE.Oqueseesperaéquecom ousodo
aplicativootrabalhadortenhaumaformarápidaepraticaparadivulgarseusserviços,
aumentandoassim suanetwork.
Palavras-chave:Desenvolvimento;Aplicativo;Autônomo;Praticidade.

ABSTRACT

ThisarticlereportsthedevelopmentoftheappQualityWork,whichaimstofacilitate
theadvertisementandhiringofself-employedworkers.Withtheapp,theworkerwill
beabletoaddpersonalinformationandsharedetailsaboutpreviousjobsbycreating
aprofileforthehirertoevaluatewithmoresafetyandpracticality.Currently,thatis
upuntilFebruary2020,38millionBraziliansworkinformallyaccordingtotheIBGE.
Whatisexpectedoftheappisthattheworkercanhaveaquickandpracticalwayof
advertisingtheirworkandthereforeraisingtheirnetwork.
Keywords:Development;App;Self-Employed;Practicality.

1.INTRODUÇÃO

Trabalharporcontaprópriatem assuasvantagens,issoécerto,entretanto,
existem algumasdesvantagenscomo afaltadeinstruçõesparatrabalharcom
publicidade,com omarketingeoutrosdepartamentosessenciaisparaoprofissional
autônomodivulgarosseusserviços.

Masoqueéotrabalhoautônomo?Trabalhoautônomoétodaatividade
exercidaporprofissionaisdeformaliberal,prestandoserviçosparaempresasou
pessoassem carteiraassinada.Elessãofavorecidospelafacilidadedeconseguir
trabalhos no mercado digital,tornando assim a prestação de serviços de
profissionaisautônomoshabitual.

Tendoem vistaqueem períododepandemia,ondemuitasempresastendem
areduziroquadrodefuncionários,ostrabalhossem contratoempregatícioformal
aumentam significativamente,com númerosatuaisdoPNAD quechegaa13,7%,
issorepresenta12,8milhõesdebrasileirosdesempregados,com issoonúmerode
autônomoscresce.Acrençadequeum autônomonãopodedivulgarseutrabalhoé
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um mito,épossívelfazeradivulgaçãodoquevocêfazeespalharaqualidadedos
seusserviços,ampliandooalcancedoseunome.

Sendoassim,um aplicativoem quefacilitaesseprocessopodefavorecero
crescimentodeprofissionaisautônomos,com issosurgiuaideiadoQualityWork
App.

2.METODOLOGIA

O desenvolvimentodoAppincluiuduasetapas,aprimeiraetapafoia
identificação do déficitqueostrabalhadorestem em divulgarseusserviçose
também dequem procuraramãodeobraparaexecutarserviços.

Asegundaetapafoiidentificarquaisasdemandasdemãodeobrae
áreasmaisrequisitadas,sendoessas:técnicoem Informática,coach,professores
particulares,profissionaisdebeleza,contadores,construçãocivil,mecânicos,babas,
deliverys,fotógrafosefreelancerdemarketing,motoristadeaplicativoentreoutros,
eum pontoimportantelevantadofoiomodoaserusadoparaauxiliodotrabalhador
autônomo,com basenessesdadossurgiuaideiadecriaçãodeumaplataforma
ondereúneváriosprofissionais,ondeadivulgaçãodeserviçosseráfacilitada,tanto
paraotrabalhadorquantoparaoempregador.

3.DESENVOLVIMENTO

Com osurgimentodanecessidadedesecontratarqualquertipodeserviço,
surgetambém adificuldadedeencontrarum profissionaldeconfiançaebem
recomendado,eéjustamenteparaatenderaessademandaquesurgiuaideiado
QUALITYWORK,játemosalgunsmodelosexistentescomooHIRE.

Oaplicativoécompatívelcom AndroideiOS,omesmocriaumaredesocial
ondeosprofissionaisqualificadosquedesejam anunciarseusserviços,podem
divulgarseustrabalhosanteriores,com fotosereferencias,oaplicativotambém
pode serusadorporaqueles que buscam profissionais para realizarvários
segmentosdeserviços,ondeentãopoderáanalisarosperfisapresentado.

4.CRONOGRAMA

5.CONCLUSÃO
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Nos dias atuais muitas pessoas ficam inseguras para contratar um
trabalhadorautônomo,muitasvezespelafaltadeconhecimentodeprofissionais
qualificadospararealizaçãodeserviços,Estima-sequecom ousodoaplicativo,o
trabalhadortenha uma forma rápida e pratica para divulgarseus serviços,
aumentandoassim suacarteiradeclientes,poroutroladotambém facilitandoa
busca de profissionais qualificados de uma forma segura e eficaz para os
contratantes.
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SIMULAÇÃO DO AVIÁRIO SÃO PEDRO: ANÁLISE DAS CONDIÇÕES 
DE CONFORTO PARA AS AVES 

 
Allan Fernando de Oliveira1, Ivo Neitzel2, Mayara Batista3 

 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho contempla um melhor entendimento sobre o funcionamento de 
um aviário, com foco nas condições de conforto para as aves. Para que as 
simulações sejam feitas será utilizado as dimensões reais de um aviário em 
funcionamento, aviário São Pedro, localizado próximo do município de Ivaiporã-PR. 
Essas simulações serão feitas a partir do software Comsol Multiphysics, com o qual 
será possível determinar as linhas de fluxo dos gases, investigar também a 
temperatura em todo o aviário, visando o controle desta temperatura de acordo com 
os parâmetros pré-determinados e, por fim ter uma melhor compreensão sobre o 
comportamento dos gases proveniente do meio interno do aviário, promovendo uma 
adequada remoção desses gases para o meio externo, proporcionando uma melhor 
condição de conforto para as aves.  O programa utiliza uma grande gama de 
recursos, sendo possível assim estabelecer as configurações para uma ótima 
ventilação e com isso conseguir uma melhor condição de conforto, diminuindo o 
stress das aves e beneficiando a produção do aviário. Utilizando o software e assim 
aumentando o painel evaporativo frontal foi possível obter uma melhor forma de 
fluxo. 
Palavras-chave: Conforto; Comsol; Temperatura. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work contemplates a better understanding of the functioning of an 
aviary, focusing on the comfort conditions for the birds. For the simulations to be 
carried out, the real dimensions of a functioning aviary, São Pedro aviary, located 
near the municipality of Ivaiporã-PR, will be used. These simulations will be made 
using the Comsol Multiphysics software, with which it will be possible to determine 
the gas flow lines, also investigate the temperature in the entire aviary, aiming to the 
control this temperature according to predetermined parameters and, finally have a 
better understanding of the behavior of gases from the internal environment of the 
aviary, promoting an adequate removal of these gases to the external environment, 
providing a better condition of comfort for the birds. The software uses a wide range 
of resources, making it possible to establish the settings for optimal ventilation and so 
achieve a better comfort condition, reducing the stress of birds and benefiting the 
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production of the aviary. Using the software and so increasing the front evaporative 
panel it was possible to obtain a better form of flow. 
Key-words: Comfort; Comsol; Temperature. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

Atualmente o Brasil é um grande destaque na avicultura comercial mundial, 
sendo considerado um dos maiores produtores de carne de frangos de corte, 
EMBRAPA (2020). 

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2019), o 
mercado mundial de carne de frango tem um total de 98594 (mil ton) de frango 
produzida, sendo o Estados Unidos o principal produtor mundial com 19941 (mil ton). 
Porém, o Brasil, em um mercado ascendente possui 13245 (mil ton) desta produção, 
o que o mantém em segundo lugar no ranking de produção. No quesito de 
exportação o Brasil tem destaque com um total de 4214 (mil ton) de carne de frango 
exportada, o que totaliza 31,8% da exportação mundial. A exportação brasileira da 
carne de frango por produto é separada da seguinte forma, sendo 59% de cortes, 
31% de frango inteiros, 4% industrializados, 4% salgados e 2% embutidos. O 
consumo per capita de carne de frango no Brasil em 2019 foi de 44,09 (kg/hab). O 
Paraná é o líder de abate de frangos por estado, disponibilizando um total de 
39,13% e, consequentemente o porto de Paranaguá é o primeiro lugar em 
exportação brasileira deste produto ABPA (2019).  

Devido ao sucesso da produção de frangos de corte e da qualidade dos 
produtos oferecidos no mercado, as empresas avícolas passam por uma vigilância 
sanitária rigorosa, a qual dá a preferência para uma única espécie e que as aves 
possuam a mesma idade, sendo separadas por lotes.  Pois estes pontos interferem 
drasticamente na qualidade de vida das aves dos consumidores. 

Segundo BATISTA (2016) os dados apontam diretamente para um grande 
aumento da densidade de aves nos galpões de criação, sendo que estes precisam 
garantir o bem-estar animal e o conforto térmico das aves, visando a eficiência de 
produção com custos reduzidos.  

Para que seja efetuado o controle preciso e rigoroso da ambiência das aves, 
faz-se necessário a identificação dos problemas e adversidades existentes nos 
aviários. 

Um dos principais problemas é a concentração dos gases, e desses os 
principais são amônia (NH3), dióxido de carbono (CO2) e monóxido de carbono (CO).  
Sendo de extrema importância a redução e controle destes gases, pois os mesmos 
além de aumentar a mortalidade nos aviários, também agridem o meio ambiente. 

Alguns fatores importantes para a produção de frangos de corte são: a 
temperatura, umidade relativa do ar e a velocidade do ar; o devido cuidado com a 
ambiência das granjas dificulta a vida dos avicultores, pois devem ser feito ajustes, 
os quais dependem da idade das aves e isto é um critério fundamental para o bom 
funcionamento do aviário NUTRIÇÃO & SÁUDE ANIMAL (2020). 

A renovação de ar dentro dos galpões de avicultura é um ponto crucial, o qual 
ameniza o problema. Sendo necessário uma melhor qualidade de ar no ambiente 
interno dos aviários, pois a negligência sobre este aspecto causa grandes prejuízos 
para o avicultor, e consequentemente sérios danos à saúde das aves. 

Logo é de suma importância um sistema de ventilação que permita manter o 
conforto térmico para cada fase de vida das aves, assim buscando posicionar 
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exaustores em pontos estratégicos para que possam contribuir para renovação do 
ar, garantindo que os agentes nocivos à saúde das aves e até mesmo dos 
trabalhadores do aviário, para que estejam dentro dos limites de tolerância, e com 
isso atenda as exigências do mercado.  
 
2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nesta monografia foi a partir de inúmeras visitas ao 
aviário, a fim de investigar sua geometria, assim como o número de espécies, 
especificações dos equipamentos, para adquirir conhecimento necessário quanto as 
curvas que regem o sistema, coletando assim dados importantes para a simulação. 

A simulação será feita a partir do programa COMSOL MULTIPHYSICS 
(versão 5.5), pois este software utiliza recursos finitos para solução e modelagem do 
sistema. O programa permite criar a estrutura geométrica do aviário, caracterizando 
assim a natureza do escoamento dos fluidos, podendo então caracterizar a natureza 
da transferência de calor e transferência de ar.  

Esta simulação será realizada em regime permanente. Onde serão utilizados 
os módulos de CFD (Computational Fluid Dynamics), escoamento não isotérmico e 
Particle Tracing (Trajetória das Partículas), podendo visualizar o comportamento das 
linhas de fluxo das partículas. 
 
3 DESENVOLVIMENTO 

Aves geralmente são desprovidas de glândulas sudoríparas, logo, não têm a 
capacidade de transpirar; liberam o excesso de calor pela respiração e pelas 
superfícies desprovidas de penas como cristas, barbelas e área sobre as asas 
CARR & CARTER (1985). 

De acordo com BATISTA (2016) existe uma grande dificuldade no controle 
das variáveis que afetam o condicionamento térmico do ambiente. Esses fatores 
são: temperatura, velocidade do ar, umidade relativa e a concentração de gases, 
fatores que quando não controlados dificultam a ventilação no meio interno do 
aviário, afetando assim a eficiência produtiva das aves, pois gera uma produção de 
calor adicional ao ambiente em que as aves se encontram, o que acarreta a um 
maior gasto elétrico para a manutenção das condições de conforto no ambiente e 
mantendo-as dentro dos parâmetros necessários, Tabela 01. As condições dos 
ambientes aviários quando inadequadas prejudicam o desenvolvimento da ave, e 
assim a sua produção.   

As aves passam por um processo chamado homeotermia (ABREU e ABREU, 
2011 apud BATISTA, 2016). Visto que as aves são animais homeotérmicos, as quais 
possuem a característica de manter a temperatura corporal constante. Há a 
necessidade que o ambiente esteja de acordo com os parâmetros recomendados, 
sendo que as aves consomem cerca de 80% para manter a temperatura corporal. 
Como as aves fazem troca de calor constante com o ambiente, eliminando assim o 
calor interno excessivo, isto somente é possível se for mantido os parâmetros 
necessários para o conforto das aves. De acordo com ABREU e ABREU (2011) os 
valores de temperatura e umidade relativa do ar para o conforto térmico das aves é 
dado a partir da idade do lote, conforme a tabela 01. 
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Tabela 01 – Temperatura ambiente e umidade do ar em função da idade das aves  
 

Idade (semanas) Temperatura ambiente (°C) Umidade do ar (%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

32 – 35 
29 – 32 
26 – 29 
23 – 26 
20 – 23 

20 

60 – 70 
60 – 70 
60 – 70 
60 – 70 
60 – 70 
60 – 70 

7 20 60 – 70 
Fonte: ABREU e ABREU, (2011).  

  
Um ambiente somente é considerado dentro da zona de conforto quando é 

possível que a ave elimine o calor produzido pelo seu metabolismo pela troca 
térmica com o ambiente BATISTA (2016), este fator favorece a produção de frangos 
de corte. 

Segundo BROWN-BRANDL et al. (1997), o aumento na temperatura corporal 
das aves é resultado de um desbalanceamento entre a perda de calor por meios 
evaporativos e sensíveis e a produção de calor. 

O calor corporal das aves é dissipado por meio de dois processos: sensível e 
latente. O calor sensível é dado devido a movimentação das aves e após a sua 
alimentação, o que causa um aumento da temperatura do ambiente; já o calor 
latente ocorre devido a respiração das aves e a evaporação de líquidos. Devido ao 
grande número de aves respirando no mesmo ambiente e mantendo uma respiração 
constante, entra outro fator muito importante que é a umidade relativa do ar, pois a 
eliminação de calor por evaporação varia com o teor de umidade do ar, BRIDI 
(2014).  

De acordo com BATISTA (2016), para controlar a temperatura e a umidade 
relativa do ar de modo a atender às condições de conforto térmico é necessário 
estimar a quantidade de calor produzida pelas aves no ambiente interno. Mantendo 
assim a conformidade do sistema. De acordo PEDERSEN (1998), a umidade relativa 
do ar é maior que a calculada pelos métodos padrões de cálculo, pois não é levado 
em consideração a umidade da cama, nem a evaporação da água potável e dos 
alimentos. 

Para (PEDERSEN, 2000 apud BATISTA, 2016) estimam o calor total 
produzido por frangos de corte à temperatura de 20°C e para diferentes 
temperaturas como sendo:  

        √     (01) 
 

Onde m é a massa corporal por ave com a unidade de medida kg. A variável 

a possui o valor de 10  
 

     
. 

Para temperaturas diferentes de 20°C, temos: 

          ((   
  )  (    )   )  (02) 

 

Onde m é a massa corporal por ave com a unidade de medida kg,   é a 
temperatura dada pela unidade de medida °C.    é a quantidade de calor gerado por 
ave em °C. 
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3.1 TRANSFERÊNCIA DE CALOR DAS AVES AO AMBIENTE INTERNO  

A troca de calor corporal das aves para manter o equilíbrio térmico é dado por 
quatro meios diferentes, convecção, condução, radiação (troca sensível) e 
respiração (troca evaporativa). Os meios não-evaporativos os quais incluem 
condução, convecção e radiação, requerem um diferencial de temperatura entre o 
animal e o meio ambiente. De acordo com MACARI & FURLAN (2001) as aves ao se 
agacharem e mantendo as asas afastadas do corpo, aumentam a superfície 
corporal, havendo assim um maior fluxo de calor para as regiões periféricas do corpo 
(crista, barbela e pés), estas regiões não possuem penas, aumentando o gradiente 
de temperatura entre a superfície corpórea das aves e o ambiente, tornando mais 
eficaz as trocas sensíveis. Há também um fator muito importante que deve ser 
considerado, as penas, pois este fator influência diretamente na troca de calor, em 
baixas temperaturas é considerado um bom um isolante térmico. Segundo 
BARACHO et al. (2011), devido ao isolamento térmico proveniente das penas 
localizadas ao longo da superfície corpórea das aves, a eficiência da perda de calor 
sensível do frango de corte se dá em áreas nas quais não possuem penas. Sendo 
assim, é necessário levar em consideração a área do aviário, a temperatura 
superficial das aves e a velocidade do ar, para que seja possível quantificar a 
quantidade de calor total que é transferida para o meio externo. (BARACHO et al, 
2011 apud BATISTA, 2016) descrevem a estimativa de transferência de calor das 
aves ao meio externo como sendo:  

                                 (03) 

 
É estimado que a perda de calor por radiação e convecção seja dada pelas 

equações 04 e 05, respectivamente (MONTEITH e UNSWORTH, 1990; VAN 
BRECHT et al, 2005; YAHAV et al., 2004). 

                           (  
     

 )  (04) 

 
                          (      )    (05) 

 
Onde Q é medido em Watts; de acordo com CANGAR et al. (2008) a 

emissividade adotada da superfície de frangos seja 0,95;   é a constante de Stefan-

Boltzman com o valor de        
 

     
; sendo              dada em cm²; a 

transferência de calor por convecção é dada pela expressão h e é medida em 
 

    
; a 

velocidade do ar (Var) é dada em 
  

 
; e a temperatura da superfície (Ts) e 

temperatura do ar (Tar) é dado em °C. 
Segundo PEREZ (2014) quando o peso da ave é conhecido, a área superficial 

das aves é proporcional ao seu peso e podendo assim ser estimada pela equação 
06. De acordo com o seu estudo o autor afirma que para aves com peso entre 440g 
– 580g a área de superfície corpórea da ave pode variar de 1990 – 2240 cm2, sendo 
que para YANAGI (2011) a área de superfície corporal da ave varia de 500 – 1500 
cm2.  

                     
        (06) 

 
Onde m é a massa com a unidade gramas (g), e a               tem a unidade 

de medida cm². 
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De acordo com NASCIMENTO et al. (2011), foi concluído em seus estudos 
que a temperatura superficial da ave aumenta com a temperatura do ar e obteve 
equações lineares onde descreve uma estimativa para a temperatura superficial das 
aves com penas e sem penas, segundo o autor há uma tendência de diminuição da 
temperatura superficial das aves em função da idade, e esta deve-se ao aumento do 
índice penas, as quais atuam como isolante térmico. A equação 07 descreve a 
temperatura superficial das aves com pena, já a equação 08 descreve a temperatura 
superficial das aves com pena, em função da idade. 
 

                               (07) 

 
                                         (08) 

 
Segundo YAHAV et al. (2004) a velocidade do ar precisa ser levado em 

consideração devido a sua grande importância, a velocidade do ar em ambiente com 
alta temperatura é relacionada com o efeito da temperatura sobre a energia do corpo 
da ave, isto quer dizer, quanto maior a velocidade do ar, maior será a perda de calor 
por convecção e radiação (dentro dos parâmetros recomendados), o que traz a 
diminuição do stress térmico por calor. 

A tabela 02 mostra a relação da velocidade do ar com o calor de radiação (Qr) 
e convecção (Qc). 

  
Tabela 02 – Relação da velocidade do ar entre (Qr) e (Qc). 
 

      VARIÁVEL  
 VELOCIDADE DO AR, Var (m/s)   

0,8 1,5  2,0  3,0  

Qr (Kcal/dia ave)  21,7 21,9  27,4  27,2  

Qc (Kcal/dia ave)  47,9 67,3  90,2  114,0  

Qr+c  69,6 90,2  117,6  141,2  

Temperatura do corpo, °C  44 43  43  43  
Fonte: adaptado de YAHAV (2004).  

  
A velocidade do ar é o parâmetro que mais influência na perda de calor 

sensível, contribuindo assim para a capacidade de adaptação dos frangos de corte, 
NASCIMENTO (2011).  

 
3.2 EMISSÃO DE GASES NA PRODUÇÃO DE FRANGOS DE CORTE  

O aumento dos gases do efeito estufa, o vapor d’agua e a amônia (NH3), são 
considerados como as principais causas das mudanças climáticas por apontarem o 
potencial aquecimento global.  

Segundo LIMA et al. (2006) as estimativas nacionais de emissões e remoções 
dos gases de efeito estufa, na agropecuária são muito importantes no cenário 
ambiental mundial, pelo fato do Brasil liderar o ranking mundial no quesito de 
exportação de frangos de cortes.  

Dessa maneira eliminar ou reduzir a concentração desses componentes é de 
grande importância para garantir o bem-estar das aves como do ser humano. Como 
essa geração de gases e outros componentes é altamente prejudicial para o 
desenvolvimento das aves e da saúde dos trabalhadores expostos na rotina dos 
aviários.  
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Segundo BATISTA (2016) a Tabela 03 mostra valores de referência dos 
gases para o ambiente aéreo em aviários.  

  
Tabela 03 - Critérios de avaliação do ambiente aéreo  
 

GASES LIMITES 

Concentração de dióxido de carbono 5.000 ppm 

Concentração de monóxido de carbono 50 ppm 

Concentração de amônia 20 ppm 

Concentração de sulfeto de hidrogênio 10 ppm 

Poeira inalável 10 mg/m3 
Fonte: adaptado de CURI (2004).  

 
3.3 EMISSÃO DE AMÔNIA (NH3)  

O ser humano percebe a presença de amônia (NH3) a partir de 1 ppm e 
detecta por olfato a partir de 25 ppm. É um gás incolor altamente prejudicial para 
aves e para o ser humano. A taxa de emissão de amônia é medida em ppm. 
Segundo MIRAGLIOTTA (2005), ao ser inalado em níveis superior a 60ppm causa 
doenças respiratórias às aves e quando chega a 100 ppm reduz a taxa e o volume 
de respiração, nesse caso as complicações são bem mais graves, pois interfere 
também no processo fisiológico de trocas gasosas. De acordo com CURI (2014), o 
NH3 é formado a partir do ácido úrico que é proveniente do excremento das aves. A 
degradação desse ácido úrico em amônia é influenciada pela umidade da cama, 
pois o ácido úrico e as proteínas não absorvidas, estes são os principais 
componentes, junto ao nitrogênio das fezes das aves, que totalizam entre 30 e 70% 
do total de nitrogênio CURI (2014).   

Estimativas de emissão global de amônia apontam para o total de 53,7 Mt, 
sendo o setor de agricultura responsável por 65% desse montante ERISMAN et al. 
(2007). 

Como a produção de NH3 é proveniente da decomposição do ácido úrico, 
ureia e de outros produtos orgânicos, em menores proporções. Sendo assim a 
produção de NH3 se torna complexa por envolver múltiplas reações. Segundo 
KOERKAMP et al. (1998), primeiro existe a decomposição do ácido úrico, logo após 
a decomposição da ureia, e a terceira reação é das proteínas não digeridas.  

Usualmente são consideradas as seguintes reações: 
Decomposição do ácido úrico 
C5H4O3N4 + 1.5 O2 + 4 HO2 →5 CO2 + 4 NH3 
Decomposição da ureia 
CO(NH2) + 4 HO2 →CO2 + 2 NH3 

 
3.4 DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)  

Entretanto MIRAGLIOTTA (2005) cita o dióxido de carbono (CO2) como um 
gás não tóxico e inodoro, sendo proveniente da queima de biomassa e de 
combustíveis fósseis. Em aviários provem da respiração das aves, sua concentração 
pode variar de 1.000 ppm no verão e 10.000 ppm no inverno, em alta concentração 
pode causar asfixia, sendo este gás o principal responsável pelo efeito estufa no 
planeta. Em trabalhos na área foi observado concentração de dióxido de carbono 
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entre 600 e 4000 ppm, sendo que esta faixa não é considerada nocivo às aves e aos 
trabalhadores (LIMA et al., 2006; ALENCAR et al., 2002). 
 
4 VENTILAÇÃO  

Umas das principais formas de obter o conforto térmico nos galpões de 
criação de frango de corte é a ventilação, um bom sistema de ventilação promove a 
qualidade do ar no ambiente em que as aves vivem. 

A renovação do ar permite eliminar o excesso de umidade no ambiente 
proveniente da respiração das aves e dos excrementos na cama, bem como eliminar 
os gases nocivos (CO2 e NH3) e poeiras que nela proliferam ABREU e ABREU 
(2000).    

Para proporcionar o conforto térmico das aves, assim como a eficiência 
produtiva das mesmas, a ventilação mínima de inverno é definida como a 
quantidade mínima de ar trocada nos galpões de criação. Para CURI (2014), a 
temperatura mínima é utilizada na fase inicial de vida dos frangos ou em regiões 
frias. Esta ventilação mínima reduz a concentração de amônia, assim como de 
outros gases nocivos, ajuda também no controle de umidade e de odores no 
ambiente. 

A renovação de ar em aviários, deve ocorrer sem uma mudança brusca na 
temperatura, fazendo com que o fluxo de ar não incida diretamente sobre as aves, 
mantendo o nível de aquecimento, levando em consideração a idade do lote. 
Segundo ABREU E ABREU (2004), nas primeiras semanas de vida em um aviário, 
para repor o oxigênio as aves necessitam de ar fresco, logo faz-se necessário um 
ritmo de renovação menos acelerado. De acordo MENEGALI (2009), o avicultor tem 
um grande desafio em mãos para controlar a ventilação ideal, até mesmo porque a 
ventilação mínima reduz o problema decorrente de doenças causadas nas primeiras 
semanas de vida das aves e também na fase final de vida dos frangos. Entretanto 
CZARICK (2007) nos diz que visando o máximo de desempenho das aves a 
ventilação mínima deve manter a concentração de CO2 abaixo de 5000 ppm, 
mantendo a umidade relativa próxima a 60% e a concentração de NH3 abaixo de 30 
ppm.  

Para que seja garantida a qualidade do ar no ambiente e que seja feito a troca 
térmica de maneira devida, a velocidade do ar torna-se um fator importante. Para 
MAY (2000) a distribuição da velocidade do ar deve ser homogênea em todo o 
ambiente, não havendo variação brusca na velocidade do ar, pois a mesma tem 
impacto no desempenho da produção, assim como na conversão alimentar e no 
consumo de água das aves. A velocidade do ar é considerada um parâmetro 
importantíssimo para o conforto térmico das aves, pois a variação na velocidade do 
ar prejudica a saúde das aves. A velocidade do ar é relacionada de acordo com a 
idade e o peso das aves. A tabela 04 nos traz dados de referência da velocidade do 
ar em função da idade das aves.   

A ventilação nos aviários ocorre por meio natural ou por ventilação forçada. 
Sendo que a ventilação natural acontece por meio de diferença de pressão do 
ambiente interno com o ambiente externo, causadas pela ação do vento ABREU e 
ABREU (2000). Para aviários com dimensões muito grande e/ou em regiões com 
clima quente a ventilação natural é ineficiente para promover o conforto térmico no 
ambiente, e então faz-se necessário o uso de sistemas de ventilação forçada.   
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Tabela 04 – Velocidade do ar em relação a idade das aves  
 

Idade (dias)  Velocidade do Ar (m/s) 

01 a 07  0,1 a 0,4 

08 a 14  0,5 a 0,7 

15 a 21  0,8 a 1,2 

22 a 28  1,3 a 1,8 

29 dias ao abate  Sem restrição; até 3,5 
Fonte: Frango online – BOAVENTURA.AGRO (2012) 

  
O sistema de ventilação forçada ocorre por pressão positiva ou pressão 

negativa. A ventilação por pressão é dada diretamente por ventiladores, os quais 
fazem com que o ar circule dentro do aviário, os ventiladores podem ser 
posicionados na seção longitudinal quanto na transversal. Os ventiladores quando 
posicionados na seção longitudinal, com as cortinas do aviário fechadas, permitem 
uma ventilação tipo túnel este processo se faz eficaz quando existe um bom 
isolamento no ambiente. Segundo ABREU e ABREU (2004), os ventiladores 
posicionados no sentido transversal com as cortinas permanecem abertas, dificultam 
a direção de fluxo e o controle da velocidade.   

O sistema de pressão negativa é o mais utilizado por ser mais eficaz que o 
sistema de pressão positiva, para que esse sistema seja utilizado, a estrutura do 
ambiente deve ser bem vedada, segundo CURI (2014), o sistema funciona através 
da diferença de pressão do ar interno para externo do aviário, o qual cria um vácuo 
parcial dentro das instalações. Quando em funcionamento o ar entra pelas aberturas 
de ar do aviário e é movimentado de uma extremidade a outra, saindo pelos 
sistemas de exaustão. ABREU e ABREU (2000) afirma que o funcionamento do 
sistema vai depender da perda de ar no ambiente. Com isso, o conhecimento da 
quantidade de ar a ser renovado por unidade de tempo é de suma importância, até 
mesmo porque a pressão está relacionada com a vazão. Entretanto MENDES 
(2005), nos diz que é comum encontrar em uma edificação, nas zonas de pressão 
com baixa movimentação de ar, seja encontrado pressão negativa e positiva 
trabalhando ao mesmo tempo. Os ventiladores podem também ser usados no 
interior do aviário como equipamentos auxiliares melhorando assim a circulação 
gasosa. Os equipamentos devem ser dimensionados e posicionados 
adequadamente de modo a garantir a qualidade do ar no ambiente, promovendo um 
melhor conforto térmico para as aves.  

 
4.1 EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO 

4.1.1 Painel Evaporativo 

As altas temperaturas atuam negativamente na produção animal, impedindo 
que este expresse seu máximo potencial genético, causando redução na ingestão 
de ração e, consequentemente, no ganho médio de peso e aumento na mortalidade, 
prejudicando, portanto, a conversão alimentar e os índices de eficiência produtiva 
esperada (MATOS, 2001 apud COOPER, 1998 apud CURTIS,1983). 

Para sanar os problemas causados pelas altas temperaturas, há vários 
sistemas de ventilação e resfriamento, sendo que o mais utilizado no Brasil 
atualmente, é o sistema de resfriamento evaporativo, cuja utilização proporciona 
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condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento dos animais, possibilitando 
lhes expressar totalmente seu potencial genético. 

4.1.2 Exaustores 

No sistema de ventilação por exaustão, os exaustores são posicionados no 
sentido longitudinal ou transversal, voltados para fora em uma das extremidades do 
aviário e, na outra extremidade são dispostas aberturas para entrada do ar. Com o 
sistema em funcionamento os ventiladores são acionados, succionando o ar de uma 
extremidade à outra do aviário. Os exaustores são dimensionados para possibilitar a 
renovação de ar do aviário a cada minuto e à velocidade de 2 a 2,5 m/s. A eficiência 
desse processo depende de uma boa vedação do aviário, a qual evita perdas de ar 
(TINÔCO, 2015). 

Figura 01 – Exemplo de posições dos exaustores 

 
Fonte: ABREU E ABREU, 2000. 
 

4.1.3 Janelas De Admissão De Ar 

As janelas de admissão de ar em aviários são de geometria retangular, 
possuindo grelhas de 1’’ (polegada), as quais têm um impacto significativo na 
entrada de ar, pois causam resistência à entrada e saída do ar, estão dispostas em 
ambos os lados do aviário. Possuem cortinas, que são utilizadas para a diminuição 
na entrada de ar e a proteção contra efeitos meteorológicos TINÔCO (2015). 

5 AVIÁRIO DE REFERÊNCIA 

O Aviário São Pedro (Figura 02), é composto por dois galpões com geometria 
retangular e está localizado próximo a Ivaiporã-PR, os galpões possuem geometria 
retangular, sendo o primeiro galpão com 14 m largura, 118 m de comprimento e 
paredes de 3 m de altura e o segundo galpão com 13 m largura, 124 m de 
comprimento, paredes de 3 m de altura, contemplando uma área de 
aproximadamente de 29000 m². Utilizando os valores de comprimento e largura 
chegamos a um total de 1652 m² por galpão, sabe-se que é alojada 22500 por lote, 
totalizando 13 aves/m² de acordo com DORLY HEZEL, proprietário do aviário São 
Pedro. As aves são alojadas no chão, conforme ilustrado na Figura 03.  A cama das 
aves é localizada acima do piso e é composta por 10 cm de palha de arroz seca no 
primeiro lote, podendo chegar a 40 cm após 1 ano devido as fezes das aves. Os 
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equipamentos de exaustão são posicionados na seção longitudinal, exercendo uma 
ventilação forçada do tipo túnel, exercendo uma pressão negativa, garantindo assim 
ambiência do local.  
 
 

Figura 02 – Aviário São Pedro.  
 

 
Fonte: https://aviariossaopedro.negocio.site/ 
 
 

Figura 03 – Foto do interior do aviário. 
 

 
 
Fonte: Próprio autor. 
 
 

5.1 PAINEL EVAPORATIVO NO AVIÁRIO SÃO PEDRO 

O Aviário é composto por três painéis evaporativos, localizados na 
extremidade oposta aos evaporadores (Figura 04). Estes Painéis Evaporativos 
possuem cabeceira, fechamentos laterais e defletor de água em aço inox ou 
galvanizado, sistema de distribuição de água “topo aberto”, para melhor 
funcionamento, uniformidade de umidificação das placas e um acesso facilitado para 
limpeza e manutenção, possui um exclusivo sistema integrado para limpeza, um 
opcional que oferece praticidade para o processo de higienização do produto. Calha 
inferior com alta capacidade de armazenamento de água: 44,8 l/m.  
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Figura 04 – Painel Evaporativo Lateral. 
 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

5.2 CONTROLADOR SMAAI 03 NO AVIÁRIO SÃO PEDRO 

O controlador SMAAI 03 (Figura 05) é um dispositivo permite o controle e 
monitoramento da temperatura e umidade no interior do galpão, tem acionamento 
por alarme de alta e baixa temperatura, assim como alarme de falta de energia, 
acionamento de ventilação em três modos diferentes (túnel, teto ou livre), também 
conta com sistema de acionamento de um grupo de nebulização interna, um grupo 
de nebulização externa e dois grupos de aquecimento, utiliza temporizador digital 
para controle da iluminação e sistema de desarme de cortina inteligente, conta com 
um registro de mínima/máxima temperatura e umidade diária, registro de 
temperatura, umidade programáveis e  dos alarmes ocorridos durante todo o lote. 
Dispõe de um sistema independente para cada acionamento, sistema de 
alimentação com carregador para bateria. 
 
FIGURA 05 – SMAAI 03 

 
Fonte: https://www.inobram.com.br/smaai-03 

 

5.3 EXAUSTORES NO AVIÁRIO SÃO PEDRO 

O aviário conta com 10 exaustores por galpão com 50’’ cada exaustor (Figura 
06),  localizados na parte oposta à dos painéis evaporativos, são estrutura em aço 
galvanizado com revestimento de zinco e aço inox 304, que conferem uma ótima 
resistência à corrosão, possuem três hélices balanceadas confeccionadas em aço 
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galvanizado, altamente resistente aos esforços mecânicos, à radiação UV e 
intempéries da aplicação. Possui mancais com rolamentos blindados e auto 
compensadores com bico de engraxe. Não há a necessidade de remover as grades 
de proteção para a lubrificação, possui um sistema de tensionamento automático e 
permanente da correia de transmissão, que aumentam o desempenho do conjunto, 
possui cone recuperador de pressão confeccionado em quatro partes, motores 
blindados com proteção IP55 disponível em diversas tensões, sendo os modelos 
trifásicos de alto rendimento produzindo uma maior eficiência energética. 

Na Figura 07, podemos ver o arranjo de oito exaustores posicionados na 
parte oposta aos painéis evaporativos.  
 
Figura 06 – Arranjo dos exaustores. 
 

 
Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 07 – Oito exaustores. 
 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
5.4 JANELAS ADMISSÃO DE AR NO AVIÁRIO SÃO PEDRO 

O aviário São Pedro possui 41 janelas de admissão (Figura 08), as quais 
ajudam no conforto térmico das aves, possuem cortinas para favorecer o equilíbrio 
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térmico, essas cortinas podem permanecer fechadas ou abertas, para proteger as 
aves dos eventos climáticos ou manter a temperatura no ambiente aviário. Essas 
janelas possuem a medida de 3,85 m de comprimento e 1,85 m de altura. 
 
Figura 08 – Janela de admissão. 
 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
6 RESULTADOS 

Para a confecção dos resultados foi imposta algumas condições de contorno 
para efetuar as simulações. 

 Temperatura do Ar Externo: 30°C; 

 Temperatura do piso do aviário (cama das aves): 23°C; 

 Vazão máxima de entrada de ar: 114 m³/s; 

Foram realizadas 4 simulações com tamanhos diferentes de largura para o 
painel evaporativo frontal, visto que o largura dos painéis evaporativos influência no 
fluxo de entrada de partículas dentro de um aviário.  

Neste gráfico vemos um fluxo contracorrente. Esse fluxo é decorrente da 
largura do painel evaporativo frontal (PEF), conforme é aumentado essa largura do 
PEF vemos que o fluxo vai se estabilizando.  
 

7,8 m 9m 

  
10m 11m 
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Temperatura 7,8 m. Temperatura 9 m. 

  
Temperatura 10 m. Temperatura 11 m. 

  
Velocidade no interior do aviário 7,8 m. Velocidade no interior do aviário 9 m. 

 
 

Velocidade no interior do aviário 10  m. Velocidade no interior do aviário 11 m. 

 
 

Pressão no interior do aviário 7,8 m. Pressão no interior do aviário 9 m. 

  
Pressão no interior do aviário 10 m. Pressão no interior do aviário 11 m. 
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Para a relação de pressão entre as simulações, notamos que conforme 
aumentarmos o PEF, a pressão imposta no PEF ficará menos concentrada, está 
pressão possui uma variação ao longo do aviário, sendo que próximo aos 
exaustores possuem uma pressão menor, configurando a pressão negativa imposta 
pelos exaustores.  

Em relação a temperatura, foi notado que a temperatura teve variações ao 
longo do aviário, a temperatura é menor próximo ao PEF e há um aumento de 
temperatura próximo aos exaustores. O gráfico de temperatura do aviário com PEF 
7,8m (tamanho real), 9m e 10m, são semelhantes com pequena diferenças de 
gradiente de temperatura. Note que o gráfico de temperatura do aviário com PEF 
11m obteve um melhor resultado, pois foi considerado que a temperatura foi 
espalhada como um todo, não se mantendo mais concentrada em um local, como 
nos gráficos anteriores. 

O gráfico do fluxo de corrente do aviário com PEF 7,8m, 9m e 10m, são 
semelhantes, porém nota-se que o fluxo contracorrente vai diminuindo conforme 
aumentamos a largura do PEF. 

A velocidade da corrente está entre 1 e 5 m/s, a corrente entra a 5 m/s no 
aviário e ao chegar próximo aos 30m do comprimento do aviário, se estabiliza em 
3,5 m/s. Essa velocidade é utilizada como referência para a idade de abate dos 
frangos de corte. 
 
7 CONCLUSÃO 

 Nesta simulação foi concluído que com uma pequena modificação na 
geometria, conseguimos um fluxo mais homogêneo em todo aviário.  
 Durante as simulações foram feitas diversas modificações, ao longo dessas 
modificações ficou evidente que a velocidade do ar no aviário é proveniente da 
potência dos exaustores, quanto maior a potência, maior será a quantidade de ar 
succionado pelos exaustores, modificando assim a velocidade do ar. 
 Analisando a temperatura, percebemos que ela sofre uma pequena variação 
entre alguns pontos no aviário. A pressão, assim como a temperatura, sofre algumas 
variações, ficando mais homogênea com um PEF maior do que o utilizado no 
momento.  
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A UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS FLORESTAIS PARA A FABRICAÇÃO 
DE BRIQUETES 

 
Greiciane dos Santos Ribas1 

 
RESUMO 

 
O setor florestal gera um volume significativo de resíduos, fato que vai contra ao 
novo contexto mundial de produção sustentável. Para minimizar os danos 
ambientais causados pelo setor florestal novos produtos devem ser desenvolvidos. 
Outro fato importante no contexto da sustentabilidade é o aumento do uso de 
combustíveis renováveis como fonte de energia. O objetivo deste trabalho foi estudar 
a utilização resíduos florestais (cascas e lascas) e serragem de eucalipto (madeira 
limpa), para a confecção de briquetes ecológicos, realizando a caracterização 
química e mecânica destas matérias-primas. Neste trabalho, variou-se as 
composições dos briquetes a partir dos resíduos florestais e da serragem de 
eucalipto. Para isso, foram caracterizados os resíduos a partir das variáveis 
umidade, teor de cinzas, densidade, durabilidade e poder calorífico superior.Com o 
presente trabalho pode-se concluir que os resíduos utilizados têm grandes 
potenciais para geração de energia, pois as matérias-primas apresentaram teor de 
umidade de 12,46% para a serragem de eucalipto e 12,77% para os resíduos 
florestais, já nos briquetes formados, os melhores foram que apresentaram a 
umidade a uma porcentagem de 0,30% para os briquetes da receita testemunha 2 e 
0,38% para a mescla 5;e poder calorífico superior de respectivamente, para a receita 
Testemunha 2 de 4608,27 Kcal/Kg e 4586,29 Kcal/Kg para a mescla 5. 
Palavras-chave: Briquete; madeira; resíduo. 
 

ABSTRACT 
 
The forestry sector generates a significant volume of waste, a fact that goes against 
the new global context of sustainable production. To minimize the environmental 
damage caused by the forestry sector new products should be developed. Another 
important fact in the context of sustainability is the increased use of renewable fuels 
as an energy source. The objective of this work was to study the use of forest 
residues (bark and chips) and eucalyptus sawdust (clean wood), for the manufacture 
of ecological briquets, performing the chemical and mechanical characterization of 
these raw materials. In this work, the compositions of briquets were varied from forest 
residues and eucalyptus sawdust. For this, the residues were characterized from the 
variables moisture, ash content, density, durability and superior calorific value. With 
the present work it can be concluded that the residues used have great potential for 
energy generation, because the raw materials presented moisture content of 12.46% 
for eucalyptus sawdust and 12.77% for forest residues, in the briquets formed, the 
best ones presented the humidity at a percentage of 0.30% for the briquets of the 
recipe control 2 and 0.38% for the mixture 5;and calorific value higher than, 
respectively, for the recipe Witness 2 of 4608.27 Kcal/Kg and 4586.29 Kcal/Kg for the 
mixture 5. 
Key-words: Briquet; wood; Residue. 

                                                 
1
 Acadêmica do curso de Engenharia química da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: 

<anneh_santos@hotmail.com>. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Dentro dos processos industriais madeireiros, gera-se grande quantidade de 
resíduos e diante dessa situação, a sustentabilidade é de fundamental importância 
em meio a esse setor, fazendo com que seja necessário o desenvolvimento de 
estudos para reaproveitar de forma correta os resíduos gerados no processo, pode-
se gerar produtos de valor agregado a partir das sobras desse processo, podendo 
este, ser útil e ou comercializável, com maior valor agregado e para fins energéticos 
(TAKAHASHI, 2019).  

Uma alternativa para integrar o valor e reduzir os impactos ambientais 
causados pelos resíduos é a sua utilização como fonte energética, podendo 
substituir combustíveis não renováveis (QUIRINO, 2003) 

De acordo com Quirino (1991), a briquetagem é:  

Um método que concentra a energia da biomassa, sendo que, em 1,00 m
3
 

de briquetes contêm pelo menos 5 vezes mais energia que 1,00 m
3
 de 

resíduos, levando em consideração a densidade a granel e o poder 
calorifico médio destes materiais. 

Algumas vantagens da briquetagem são: facilitação no transporte, no 
manuseio, na estocagem e redução de área para estocagem, diminuição no volume 
físico do material devido à compactação, alto potencial calorífico por volume. 

Este trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade de produção de 
briquetes utilizando resíduos florestais (cascas e lascas) e serragem de eucalipto 
(madeira limpa), gerando um produto de maior valor agregado. 

 
2. METODOLOGIA 
 

2.1 MATERIAIS 
 

As matérias-primas utilizadas na produção dos briquetes foram resíduos de 
colheita florestal (cascas e lascas) e serragem de eucalipto (madeira limpa). E para a 
realização dos testes, foram cedidos os equipamentos pelo Centro de Tecnologia e 
Inovação do SENAI de Telêmaco Borba – PR.  

Figura 1- Matérias-primas utilizadas na produção dos briquetes - (A) madeira limpa 
in natura, (B) casca e lasca in natura. 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

A B 
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2.2 MÉTODOS 
 

As matérias-primas foram submetidas ao um processo de caracterização de 
umidade, poder calorifico superior, e análise de cinzas.  

Para a fabricação dos briquetes, ambas matérias-primas e mesclas, foram 
previamente analisadas em questão de umidade através da norma ABNT NBR 
14929:2017 - Madeira – Determinação do teor de umidade cavacos – Método por 
secagem em estufa,  sendo secas em estufa a 105± 2ºC, e trituradas em moinho do 
tipo Willye da marca Tecnal, conforme a Figura 2, para uma melhor mistura das 
amostras. 

 
Figura 2- Moinho do tipo Willye - Tecnal 

 
Fonte: O autor (2020). 
 

Para a formação dos briquetes, foi utilizada pressão de 1500 PSI a 
temperatura de 160°C com 5 minutos de compactação e 3 min de resfriamento, em 
uma briquetadeira laboratorial marca Lippel conforme a Figura 3. A briquetadeira, é 
um equipamento provido de um punção que é acionado dentro de uma matriz de 
compactação à qual é fechada pelo cilindro superior promovendo assim uma câmara 
de compactação, essa câmara é aquecida através de uma resistência que permite a 
regulagem da temperatura necessária da temperatura ambiente até 200ºC. O 
material a ser briquetado é introduzido na máquina através da abertura superior da 
matriz. (MANUAL BRIQUETADEIRA DE LABORATÓRIO LB-32 LIPPEL) 

 Foram produzidos briquetes com diferentes misturas de cascas e lascas e 
madeira limpa de eucalipto de acordo com o Quadro 1. 
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Figura 3 – Briquetadeira laboratorial Lippel. 
 

 

Fonte: O autor (2020). 
 

Quadro 1 – Delineamento experimental para briquetagem 
 

Mistura Casca e lasca Madeira limpa 

Testemunha 1 0% 100% 

Testemunha 2 100% 0% 

Mescla 1 10% 90% 

Mescla 2 20% 80% 

Mescla 3 30% 70% 

Mescla 4 40% 60% 

Mescla 5 50% 50% 
Fonte: O autor (2020). 
 

Na Figura 4, mostra-se as mesclas das amostras moídas em moinho e secas 
em estufa 105± 2ºC, para a confecção dos briquetes. 
Figura 4 – Mesclas das amostras moídas. Na figura denotamos (A) Testemunha 1, 
(B) Testemunha 2, (C) Mescla 1, (D) Mescla 2, (E) Mescla 3, (F) Mescla 4, (G) 
Mescla 5. 
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Fonte: O autor (2020). 

A Figura 5 mostra que em cada tratamento foram fabricados 5 briquetes para 
realização de testes. Em seguida, as amostras foram ensaiadas conforme normas 
técnicas específicas, sendo umidade, poder calorífico, cinzas, densidade e 
durabilidade. 

As amostras foram ensaiadas conforme as normas do Quadro 2. 
 

Figura 5- Briquetes formados. Na figura denotamos (A) Testemunha 1, (B) 
Testemunha 2, (C) Mescla 1, (D) Mescla 2, (E) Mescla 3, (F) Mescla 4, (G) Mescla 5 
 

 

Fonte: O autor (2020). 

Quadro 2 – Ensaios e normas utilizadas 

Norma Utilizada Análise 

Procedimento interno SENAI Poder calorífico superior 

Procedimento interno SENAI Produção de briquetes 

TAPPI – 211 Cinzas da madeira 

 
ABNT NBR 14929:2017 

Madeira – Determinação do teor de umidade 
cavacos – Método por secagem em estufa 

Procedimento interno SENAI Densidade relativa aparente  

Procedimento interno SENAI Durabilidade 
Fonte: O autor (2020). 

A B 
C D 

F 
E 

G 

A B C D E F G 
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Os briquetes foram analisados quanto a durabilidade mecânica e densidade 
relativa aparente. O teste de durabilidade mecânica é responsável por determinar a 
friabilidade do briquete. Os briquetes foram sujeitos à ação do atrito ou choques 
mecânicos. O experimento foi realizado através de um durabilímetro em adaptação 
da norma de durabilidade mecânica de pellets – CEN/TS 15210-1 de 2005. O 
briquete é pesado inicialmente e em seguida depositado dentro do durabilímetro, por 
um ciclo de 10 minutos a 50 rpm como mostra a Figura 6.  

 
Figura 6 – Durabilímetro 
 

 
Fonte: O autor (2020). 

 
Em seguida, o material foi retirado do tambor e peneirado com peneira de 

3,15mm e o material retido na peneira foi pesado. A percentagem de durabilidade 
mecânica é calculada pela Equação (1). 

 

    
  

  
      (1) 

 
Em que:  
 
Dm representa a durabilidade mecânica (%), Pf define a massa final retida na 

peneira (g) e Pi define a massa inicial do briquete (g)  
O teste de densidade relativa aparente dos briquetes foi determinada por 

meio do método estequiométrico, o qual consistiu em obter o volume a partir de 
medições, utilizando-se um paquímetro (Figura 7), e a massa do briquete foi obtida 
em uma balança com precisão de 0,001g (Figura 8). A densidade foi obtida por meio 
da relação da massa pelo volume. 
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Figura 7 - Obtenção das medidas do diâmetro e comprimento dos briquetes 
 

 
Fonte: Marozzi (2012) 

 
 
Figura 8 – Balança analítica utilizada para a obtenção da massa dos briquetes 
 

 
Fonte: O autor (2020). 
 
 

2.3 ANÁLISE DE RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS 
MATÉRIAS-PRIMAS 
 
2.3.1 Análise da umidade 
 

O teor de umidade influencia no processo de briquetagem, o indicado são 
valores entre 8 a 12% de umidade da matéria-prima. O teor de umidade elevado 
pode provocar explosões devido à formação de vapor de água no interior da 
biomassa e que produz briquetes instáveis (TAKAHASHI, 2019). A análise foi 
baseada na norma ABNT NBR 14929:2017 – Madeira – Determinação do teor de 
umidade cavacos – Método por secagem em estufa.  

Os resultados mostraram que a as duas matérias-primas tinham um teor de 
umidade de 12,46% (madeira limpa) e 12,77% (casca e lasca) conforme a Tabela 1, 
sendo necessária a secagem e ajuste de umidade antes da moldagem para os 
briquetes.  
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Tabela 1 - Resultados teor de umidade 

Amostra Média umidade (%) 

Madeira limpa 12,46 

Casca e lasca 12,77 

Fonte: O autor (2020). 
 
 

2.3.2 Análise do poder calorífico superior 
 

O poder calorífico superior indica a quantidade de energia liberada durante a 
combustão por unidade de massa, ou seja, melhor será o combustível quanto maior 
o poder calorífico. Verifica-se na Tabela 2 os valores do poder calorífico obtidos das 
matérias-primas.  
 
Tabela 2 - Resultados poder calorífico superior. 

Amostra Média (Kcal/Kg) 

Madeira limpa 4640,68 

Casca e lasca 4732,01 

Fonte: O autor (2020). 
 
 

2.3.3 Teor de cinzas 
 

As cinzas é a massa do resíduo obtido após incineração, determinada de 
acordo com a norma TAPPI- 211 – Cinzas da madeira. O teor de cinzas obtido da 
casca e lasca é relativamente maior, em relação a madeira limpa, em ambas 
temperaturas testadas (550ºC e 950ºC), pois expressa uma taxa maior de teor de 
inorgânicos podendo ser analisadas na Tabela 3.O teor de cinzas corresponde à 
parte inorgânica do material e não produz energia, influenciando negativamente o 
poder calorífico dos materiais. 

 
Tabela 3 - Resultados cinzas 

Amostra Cinzas 550ºC (%) Cinzas 950ºC (%) 

Madeira limpa 0,2 0,15 

Casca e lasca 3,56 3,13 

 Fonte: O autor (2020). 
 
 

2.4 RESULTADOS DOS ENSAIOS NOS BRIQUETES 
 
2.4.1 Umidade 
 

O teor de umidade foi determinado conforme a norma ABNT NBR 14929:2017 
– Madeira – Determinação do teor de umidade cavacos – Método por secagem em 
estufa.  

Os briquetes analisados, mostraram um baixo teor de umidade, e o melhor 
dentre eles, nesse aspecto, foi o Testemunha 2, que é formado de 100% de cascas 
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e lascas. Todas as amostras, se enquadram no padrão de qualidade da ENplus do 
tipo A1, pois as amostras mostraram uma porcentagem de umidade menor do que 
12%. Os valores obtidos podem ser analisados na Tabela 4 (ENPLUS - SISTEMA 
DE CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE PARA PELLETS DE MADEIRA, 2015). 

 
Tabela 4 - Resultados teor de umidade 
 

Amostra Média umidade (%) 

Testemunha 1 0,76 

Testemunha 2 0,30 

Mescla 1 0,82 

Mescla 2 0,45 

Mescla 3 0,37 

Mescla 4 0,63 

Mescla 5 0,38 

Fonte: O autor (2020). 

 O alto teor de umidade é indesejável, visto que os custos de secagem em 
escala industrial são muito altos, devido a isso deve-se manter a umidade do produto 
final em uma faixa controlada de acordo com a norma Enplus. Portanto, em termos 
de umidade, os briquetes analisados apresentam boas características para a sua 
produção. 
 
2.4.2 Análise do poder calorífico superior 
 

Os briquetes formados das matérias-primas in natura, Testemunha 1 e 
testemunha 2, mostraram consequentemente o poder calorífico de 3736,41 Kcal/Kg 
e 4068,27 Kcal/Kg, tendo uma diferença de 871,86 Kcal/Kg, devido a uma taxa 
maior de teor de material inorgânicos. Em relação as mesclas, a que chegou mais 
próxima da média das amostras in natura foi a mescla 5, pois apresenta uma maior 
quantidade de cascas e lascas em sua composição. Os tratamentos não obtiveram 
grande variância, sendo que os valores ficaram próximo ao que foi constatado na 
Tabela 5.  

 
Tabela 5 - Resultados poder calorífico superior. 

Amostra Média (Kcal/Kg) 

Testemunha 1 3736,41 

Testemunha 2 4608,27 

Mescla 1 4581,71 

Mescla 2 4121,89 

Mescla 3 4470,91 

Mescla 4 4133,82 

Mescla 5 4586,29 
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Fonte: O autor (2020). 
 

2.4.3 Teor de cinzas 
 

Na Tabela 6, é possível analisar o teor de cinzas obtido dos briquetes, 
percebe-se que os que tiveram melhores resultados foram os das mescla 1 (0,70%) 
e testemunha 1 (0,36%), devido à grande concentração de serragem (madeira 
limpa), sendo possível se enquadrar nos parâmetros da ENplus A1. A mescla 2, 
obteve teor de cinzas (1,17%), sendo possível se encaixar nos parâmetros da 
ENplus A2. As outras mesclas, apresentaram um teor de cinzas maior do que 1,5%, 
sendo impossibilitados de se adequar a certificação de qualidade estabelecidos pela 
ENplus (Quadro explicativo da norma ENplus A1 e A2 consta na página 16 desse 
artigo). 

 
Tabela 6 - Resultados teor de cinzas 

Amostra Cinzas 550ºC (%) Cinzas 950ºC (%) 

Testemunha 1 0,43 0,36 

Testemunha 2 5,52 5,07 

Mescla 1 0,84 0,70 

Mescla 2 1,34 1,17 

Mescla 3 1,88 1,71 

Mescla 4 2,38 2,10 

Mescla 5 2,41 2,12 

Fonte: O autor (2020). 
 

2.4.4 Densidade relativa aparente 
 

O resultado da análise de densidade relativa aparente dos briquetes (vide a 
página 6), é apresentado na Tabela 7. Não houve grande variação entre as mesclas, 
todas, podem ser analisadas dentro do parâmetro da ENplus A1, pois apresentaram 
uma densidade aparente maior do que 1,0 g/cm3.  

 
Tabela 7 - Resultados densidade. 

Amostra Densidade (g/cm3) 

Testemunha 1 1,18 

Testemunha 2 1,21 

Mescla 1 1,18 

Mescla 2 1,20 

Mescla 3 1,19 

Mescla 4 1,17 

Mescla 5 1,18 

Fonte: O autor (2020). 
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Todas as mesclas estudadas demonstraram um bom grau de compactação 
das partículas após a moldagem. Quanto maior esta compactação, maior a 
quantidade de resíduo presente no briquete em um menor volume, aumentando o 
seu tempo de combustão. 

 
2.4.5 Durabilidade 
 

Na Tabela 8 é possível observar os resultados obtidos. O briquete, que 
apresentou a melhor resultado durabilidade mecânica foi da Mescla 2 (20% casca e 
lasca e 80% madeira limpa) com 95,51% , os outros tratamentos obtiveram uma 
porcentagem menor, fato que pode conferir instabilidade estrutural do briquete 
durante o transporte do produto e o não enquadramento do produto na norma de 
qualidade ENplus. 

 

 

Tabela 8 - Resultados durabilidade 
Amostra Durabilidade (%) 

Testemunha 1 89,70 

Testemunha 2 93,88 

Mescla 1 90,90 

Mescla 2 94,51 

Mescla 3 89,46 

Mescla 4 91,68 

Mescla 5 85,50 

Fonte: O autor (2020). 
 

3. DESENVOLVIMENTO 
 

3.1 RESÍDUOS FLORESTAIS 
 

A produção florestal provoca dentro do processo, além de material para fins 
madeireiros ou papeis; serragem, cascas, lenhas e galhos. Este material pode ser 
reutilizado como subproduto com potencial de uso para outros fins (OHANA, 2012). 

De acordo com Quirino (2003):  
  Pode ser considerado como rejeito de madeira, a madeira de demolição, 

restos de indústria moveleira, móveis velhos, sobras do processo de 
beneficiamento da madeira, postes, estacas, dormentes e paletes. 
exploração florestal também é uma grande fonte de resíduos ligno-
celulósicos.  

O controle dos resíduos acontece a partir da sua caracterização, definição de 
origem e fluxo dos produtos. Esta análise servirá para avaliar a melhor destinação 
para o resíduo gerado no processo (QUIRINO,2003). 

As opções de uso destes resíduos são as mais variadas possíveis como: 
confecção de pequenos objetos de madeira e outros produtos como caixotes e 
cabos de vassoura. Também existem finalidades mais complexas, como a utilização 
do rolo-resto de processos de laminação, para construção de casas e de serragem 
para a confecção de painéis. A potencialidade energética desses materiais também 
entra nesse contexto, com o desenvolvimento de produtos alternativos para este fim 
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como pellets e briquetes. Na Figura 9, demonstra-se as etapas da industrialização e 
resíduos de madeira. 
 

Figura 9 - Etapas da industrialização e resíduos de madeira 

 

Fonte: Schneider et al. (2012) 
 

3.2 BRIQUETAGEM 
 
3.2.1 História da briquetagem 
 

Na China e no Reino Unido, os aglomerados artificiais de alguns materiais já 
eram conhecidos desde a antiguidade, quando se utilizavam ligantes minerais, 
vegetais e até animais para formar os briquetes (FONTES et al., 1989). 

A produção comercial e mecanizada de briquetes começou na França em 
1842, onde era utilizado o carvão fino como matéria-prima. Antes da Segunda 
Guerra Mundial, um grande número desses produtos era produzido principalmente 
na Europa. Os briquetes eram usados como combustível para fornos e caldeiras. À 
medida que a produção de petróleo aumentou, os preços caíram, fazendo com que 
essa atividade diminuísse com o uso de combustíveis sólidos (FONTES et al., 1989). 

Conforme descrição de Carvalho e Brinck (2004): 
  Nos Estados Unidos em 1848, William Easby obteve a patente do método 

de conversão de carvão triturado em blocos sólidos por pressão. Quatorze 
anos após a obtenção da patente de Easyby, o termo "briquette" apareceu 
em Paris, França, como uma mistura de turfa, água e argila plástica. 

 Na década de 1960, a Siderúrgica Belgo Mineiro de Minas Gerais adotou 
esse processo pela primeira vez e instalou equipamentos vindos da Alemanha, da 
empresa Humboldt. (CARVALHO E BRINK,2004). 

O Brasil estuda atualmente um cenário em que diversos processos 
tecnológicos de produção de energias estão sendo realizados a fim de atender à 
demanda crescente. Nesse caso, um papel importante é atribuído às energias 
renováveis, que deve enfatizar o reaproveitamento da biomassa vegetal (resíduos 
lignocelulósicos) durante o processo de briquetagem (ZORZAN et al.,2011).  

O Brasil possui cerca de 60 indústrias de briquetagem de grande, médio e 
pequeno porte, com uma produção mensal de 51,7 mil toneladas de briquetes. 
Cerca de 70% da indústria de briquetagem atua de forma independente, comprando 
resíduos de terceiros, industrializando esse material e vendendo seus produtos para 
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mercados industriais ou de serviços como agricultura, padarias, pizzarias e 
restaurantes (SOUZA; PANDOLFI; COIMBRA, 2017)  

É notável o aumento potencial do consumo de briquetes, principalmente 
norteados pelas mudanças comportamentais dos consumidores brasileiros e pela 
abundância de matéria-prima e benefícios que o briquete pode oferecer. Além disso, 
o mercado consumidor potencial dos briquetes abre espaço para a implantação de 
mais fábricas deste segmento (PANCIERI,2009). 

 É importante destacar que as perspectivas de mercado para o uso de 
briquetes pode melhorar, pois são cada vez maiores as exigências ambientais por 
parte de órgãos nacionais e internacionais no que diz respeito ao uso de 
combustíveis. 
 
3.2.2 Conceito de briquetagem 
 

A briquetagem é uma das técnicas empregadas para o aproveitamento de 
resíduos de madeira na forma de combustível (ZORZAN et al ,2011). 

A briquetagem inclui o processo de compactação de resíduos, que podem ser 
plantas, fontes minerais, metais remanescentes e diversos produtos químicos. Esses 
resíduos costumam ter baixa densidade, o que torna o transporte difícil e caro. Para 
melhorar o transporte e armazenamento desses resíduos, é necessário concentrá-
los por briquetagem para aumentar seu valor e homogeneização em termos de 
umidade, granulometria e densidade (QUIRINO; BRITO, 1991). 

Os briquetes são muito eficazes em concentrar a energia disponível na 
biomassa. Levando em consideração a densidade e o poder calorífico do material, a 
energia de 1,0 metro cúbico de briquetes é 2 a 5 vezes a de 1,0 metro cúbico de 
resíduos (QUIRINO E BRITO, 1991).  

Para Oshiro (2016): 
A densificação do resíduo de madeira através do processo de briquetagem 
consiste na compactação a elevadas pressões, elevando assim a 
temperatura do processo da ordem de 100°C, que em seguida provocará a 
plastificação da lignina, substância que atua como elemento aglomerante 
das partículas de madeira, justificando a não utilização de produtos 
aglomerantes (resinas, ceras, etc) (apud LIPPEL, ND, 2016). 

A lenha ecológica é um briquete geralmente produzido a partir de serragem e 
cavacos descartados pela indústria (como pode ser observado na Figura 10), sendo 
reconhecidamente um bom substituto para a produção de energia e um meio 
adequado de processamento de resíduos vegetais (PAULA, 2006).  

 
Figura 10- Briquetes 

 
Fonte: E paletes bioenergeia (2020). 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

 

De acordo com Oshiro (2016), os briquetes podem ser utilizados em pizzarias, 
padarias, hotéis, olarias, laticínios, indústria de gesso, entre outras instalações 
comerciais e industriais que usam fornos.  

Paula (2006), também cita que, com o reaproveitamento dos resíduos como 
matéria-prima na produção dos briquetes, o que era resíduo se transformará em 
energia, ajudando assim na preservação da natureza e na economia de energia. 

 
3.2.3 O processo de briquetagem 
 

O processo de briquetagem envolve a aplicação de pressão a uma grande 
quantidade de matéria-prima por meio de uma prensa mecânica e, em seguida, sua 
transformação em um sólido cilíndrico compacto com alta densidade e poder 
calorífico (FILIPPETTO, 2008). Podendo ser, com ou sem aglutinante, de baixo teor 
de umidade, e granulometria de diferentes biomassas vegetais. (QUIRINO, 2012). 

Segundo Silva (2007), para que a compactação seja eficaz, as matérias-
primas devem passar por determinadas etapas. De acordo com o tipo de material, 
pode-se escolher triturar, peneirar, secar, moer, etc. 

Inúmeras variáveis podem afetar a compactação dos resíduos, nesse sentido, 
têm-se as propriedades do próprio resíduo, tais como massa específica, tamanho 
das partículas, teor de umidade, teor de voláteis, teor de cinzas; carbono fixo, 
pressão e temperatura (GINÂNI, 2013). 

De acordo com Moro (1987), para o processo de briquetagem acontecer 
deve-se reproduzir as seguintes etapas: 

 Escolha do material: esta etapa refere-se ao tipo de matéria-prima que se 
deseja utilizar, do tipo de briquete que se pretende produzir e das 
características do material a ser utilizado (tamanho de partículas, densidade 
e umidade);  

 Secagem: tem por finalidade retirar a umidade dos resíduos, a fim de deixar 
o material com a umidade necessária para a realização do processo;  

 Moagem dos resíduos: tem por objetivo triturar os resíduos, formando 
partículas menores. Desse modo facilitando o processo e a ação de 
aglutinantes se estes forem necessários; 

 Peneiramento: promove a separação das partículas geradas na moagem 
em granulometrias diferentes, tendo por finalidade uma seleção das 
partículas a serem utilizadas, e eliminação das indesejadas no processo; 

 Mistura com aglutinante: o aglutinante é responsável pela aderência dos 
resíduos. Durante esta etapa deve-se levar em consideração a escolha do 
tipo e da qualidade do aglutinante, pois estas estão diretamente 
relacionadas ao custo do processo. Esta etapa nem sempre ocorre, pois, 
alguns resíduos são capazes de se aglutinar apenas com a plastificação da 
lignina em ambiente de alta pressão e temperatura;  

 Prensagem: a prensagem proporciona resistência aos briquetes. É realizada 
por meio da ação de prensas que aplicam altas pressões e temperaturas a 
massa de resíduos e ao ligante. Esta etapa define a forma final do briquete, 
de acordo com a presa utilizada;  

 Estocagem e embalagem: os briquetes devem ser armazenados em silos de 
estocagem a fim de manter um estoque intermediário entre a produção e a 
distribuição. Posteriormente são embalados para o consumo.  
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3.2.4 Principais vantagens dos briquetes 
 
 A produção de briquete é destinada a estabelecimentos e indústrias que 
possuem fornos e caldeiras que utilizam lenha para geração de energia. 

De acordo com Silveira (2008), as principais vantagens do uso de briquetes 
são: 

 

 devido à baixa umidade e rápido aumento da temperatura, a fumaça, cinzas e 
fumaça geradas são reduzidas; 

 maior temperatura da chama e queima regular; 

 o forno não será danificado durante o manuseio de consumíveis; 

 reduz a manutenção das grelhas e fornalhas; 

 custo mais baixo; 

 são fornecidos em embalagem padrão; 

 produtos 100% reciclados e ecológicos; 

 como o produto está seco e utilizável, a necessidade de estoque é reduzida; 

 forma geométrica que facilitam o transporte, manuseio e armazenamento; 

 reduzir o impacto da extração de lenha, principalmente na floresta original; 

 menor índice de poluição por ser um combustível renovável; 

 não exige regulamentação ambiental de órgãos federais, estaduais e 
municipais; 

 menor espaço de armazenamento; 

 permite a utilização de resíduos de florestas, agricultura, agricultura, 
alimentos e outras indústrias, bem como resíduos de outras fontes vegetais; 

 maior densidade; 

 maior geração de calor. 
 

3.3 ANALOGIA: BRIQUETE X LENHA 

 
 São inúmeras as vantagens do briquete sobre a lenha, como apresentado no 
Quadro 3. Com dados obtidos de setores como usineiros, revendedores e 
especialistas, afirmam que existem em torno de 60 usinas de briquetagem no Brasil, 
tanto para uso próprio na geração de energia como para comércio atacadista ou 
varejista, produzindo anualmente 450 mil toneladas de briquete de madeira e com 
preços variáveis de R$ 150,00/ton a R$ 400,00/ton.(VALE e GENTIL,2008), assim, é 
possível perceber que a briquetagem está ganhando mais espaço no mercado 
nacional. 
 
 Uma comparação entre as duas biomassas mostra que os briquetes se 
sobrepõem à lenha em termos de eficácia e eficiência em todos os aspectos 
analisados. Desta forma, vale ressaltar a viabilidade de utilização deste produto para 
empresas que dependem de lenha ou carvão para geração de energia (como 
padarias, pizzarias, ou quaisquer outras empresas que utilizem caldeiras ou fornos 
no processo produtivo) (PANCIERI, 2009). 
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Quadro 3- Comparação Briquete X Lenha 
 

 
Fonte: Abreu (2005) e Brinop (2009). 
 

 

3.4 PARÂMETROS DE QUALIDADE SEGUNDO A ENPLUS 
 

A normatização é aplicada como um meio para conseguir a qualidade exigida 
pelo cliente, mantendo ou melhorando a qualidade dos produtos oferecidos.  

No Brasil, não existe normas para caracterização e padronização de pellets 
de madeira ou demais resíduos, com isso, é necessário adaptar as normas de uso 
de pellets, para o carvão vegetal e briquetes. Portanto, os padrões europeus e 
americanos são usados como padrões e referências TAKAHASHI (2019). 

O sistema de certificação ENplus para briquetes foi desenvolvido pela 
European Biomass Association, para assegurar a qualidade do biocombustível. 
Baseia-se na norma ISO 17225-3 de biocombustiveis sólidos – especificações e 
classificação de combustíveis. Segundo a norma os briquetes são classificados em 
duas classes de qualidade (ENplus A1 e ENplus A2) de acordo com a matéria prima 
utilizada, mostrado na Tabela 9. 

 
Tabela 9 – Matérias-primas de cada classe de qualidade dos briquetes segundo a 
norma ENplus 

 

Fonte: TAKAHASHI (2019), apud adaptado de ENplus handbook for the quality certification of wood 
briquettes. 
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Cada nível de qualidade deve cumprir parâmetros estritos para obter a 
certificação de qualidade ENplus (TAKAHASHI, 2019). Alguns dos parâmetros de 
qualidade são apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10 - Parâmetros de qualidade segundo ENplus 

 
Fonte: TAKAHASHI (2019), apud adaptado de ENplus handbook for the quality certification of wood 
briquettes. 
 

4. CONCLUSÃO 
 

Os briquetes de resíduos florestais são combustíveis renováveis que 
apresentam um potencial energético relevante. 

Com o presente trabalho pode-se concluir que os resíduos utilizados têm 
grandes potenciais para geração de energia, pois as matérias-primas apresentaram 
teor de umidade de 12,46% para a serragem de eucalipto e 12,77% para os 
resíduos florestais, já nos briquetes formados, os melhores foram que apresentaram 
a umidade a uma porcentagem de 0,30% para os briquetes da receita testemunha 2 
e 0,38% para a mescla 5;e poder calorífico superior respectivamente, para a receita 
Testemunha 2 foi de 4608,27 Kcal/Kg e 4586,29 Kcal/Kg para a mescla 5. Os 
melhores teores de cinzas obtidos foram os das mescla 1 (0,70%) e testemunha 1 
(0,36%), devido à grande concentração de serragem (madeira limpa), sendo 
possível se enquadrar nos parâmetros da ENplus A1. A mescla 2, obteve teor de 
cinzas (1,17%), sendo possível se encaixar nos parâmetros da ENplus A2. As outras 
mesclas, apresentaram um teor de cinzas maior do que 1,5%, sendo 
impossibilitados de se adequar a certificação de qualidade estabelecidos pela 
ENplus. A análise de densidade relativa aparente dos briquetes apresentaram a 
densidade aparente maior que 1,0 g/cm3 em em todos os tratamentos, podendo se 
enquadrar no parâmetro da ENplus A1. Todas as mesclas estudadas demonstraram 
um bom grau de compactação das partículas após a moldagem. Quanto maior esta 
compactação, maior a quantidade de resíduo presente no briquete em um menor 
volume, aumentando o seu tempo de combustão. 

A produção de briquetes é uma alternativa viavelmente econômica e 
ambiental, pois auxilia na maximização da utilização dos mais diversos resíduos 
(principalmente de madeira) e na diminuição do impacto do uso de florestas nativas 
na produção de lenhas. 
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APLICAÇÃO DE AMIDO COMO REVESTIMENTO PARA AUMENTAR 

A RESISTÊNCIA DO PAPEL MIOLO 

Fernanda de Oliveira; Ingrid Louise Ferreira da Silva; Gilson de Alexandre 

 

RESUMO 

Os revestimentos são aplicados de diversas maneiras, como por exemplo, em 
formas de soluções ou de emulsões de polímeros, aplicadas na superfície do papel, 
conferindo assim diferentes propriedades às embalagens celulósicas. São 
largamente usados na indústria papeleira, buscando assim melhores propriedades 
físicas do papel. Destaca-se com o uso do amido a melhora na retenção e drenagem 
do sistema de produção, por conseguinte um aumento de produção. O presente 
estudo apresenta aplicação de amido interno e superficial em papel miolo como 
potencial para melhoria da resistência. Com os resultados de ensaios feitos em 
laboratório das folhas usando a Size Press (aplicação superficial), comparou-se com 
a aplicação interna de amido. Os testes físicos laboratoriais, foram resistência ao 
esmagamento do anel (RCT), de esmagamento de onda (CMT), espessura e 
arrebentamento, seguidas as normas como ABNT e TAPPI utilizadas pelo Centro de 
Tecnologia e Inovação do SENAI – Telêmaco Borba – PR que também cedeu os 
materiais utilizados. Os resultados do revestimento não foram promissores, foram 
menores em relação a aplicação interna de amido em todos os testes. 
Palavras-chave: Revestimento; Amido; RCT; CMT; 
 
 

ABSTRACT 

Coatings are applied in several ways, such as in forms of solutions or polymer 
emulsions, applied on the surface of the paper, thus conferring different properties to 
cellulosic packaging. They are widely used in the paper industry, thus seeking better 
physical properties of paper. It is highlighted with the use of starch the improvement 
in retention and drainage of the production system, therefore an increase in 
production. The present study presents application of internal and superficial starch 
in core paper as a potential for resistance improvement. With the results of tests 
done in laboratory of the leaves using the size press (surface application), it was 
compared with the internal application of starch. The physical laboratory tests were 
resistance to ring crushing (RCT), wave crushing (CMT), thickness and bursting, 
followed by standards such as ABNT and TAPPI used by the Senai Technology and 
Innovation Center – Telemaco Borba - PR, which also gave the materials used. The 
coating results were not promising, they were lower in relation to the internal 
application of starch in all tests. 
Keywords: Coating; Starch; RCT; CMT; 
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1. INTRODUÇÃO 

A madeira é a principal matéria prima para produção de papel, onde é 
formada por aproximadamente 50% celulose, 25% lignina, 20% hemiceluloses e 
outros componentes como por exemplo, resinas, matéria graxa e cinzas. Na 
produção de papel o processo pode ser sem tratamento, resultando numa matéria 
prima com baixa resistência mecânica, pois sem tratamento não é possível se ter um 
entrelaçamento bom entre as fibras. Porém, se há tratamento químico no processo, 
removendo a lignina e outros componentes solúveis indesejáveis, as fibras ficam 
mais livres. A adição de cargas e aditivos ao processo traz benefícios, ocasionando 
forte ligação fibra-fibra, por consequência um papel com propriedades físico-
mecânicas adequadas. Vários aditivos são adicionados ao processo, dentre os 
aditivos que se destacam são, os agentes de retenção, agentes de drenagem, os 
aditivos para demanda iônica, os agentes colagem e resistência a seco, como por 
exemplo, o amido catiônico (FELTRIN, 2012). 

A aplicação de amido na fabricação de papel é uma técnica muito antiga, 
que mostram as vantagens obtidas através do seu uso. São largamente usados na 
indústria papeleira, buscando assim melhores propriedades físicas do papel. O 
amido pode ser utilizado na parte úmida da máquina de papel, na colagem 
superficial, revestimento, entre outros. A resistência do papel devido à aplicação do 
amido se dá pela relação da quantidade de substância aplicada em relação à fibra 
(FELTRIN, 2012). 

Os revestimentos são aplicados de diversas maneiras, como por exemplo, 
em formas de soluções ou de emulsões de polímeros, aplicadas na superfície do 
papel, conferindo assim diferentes propriedades às embalagens celulósicas. O 
revestimento permite melhor qualidade de impressão e aparência (DANTAS, 2000).  

No revestimento o equipamento de aplicação de amido é realizado através 
da máquina Size Press, tendo como objetivo a prevenção do arranchamento da 
superfície do papel, essa etapa conhecida como colagem superficial. A tinta aplicada 
em revestimento, na superfície de papel ou papel cartão, dispõe ao papel melhor 
imprimibilidade (melhor aparência) e melhor qualidade por aumentar a quantidade de 
poros no papel. Sendo o amido um composto muito usado nos revestimentos, 
obtendo vantagens como propriedades óticas, seu uso como ligante ou coligante em 
tintas (FELTRIN, 2012). 

Visando a excelência na qualidade do produto final, quando se aplica amido 
no papel é necessário realizar testes para verificar qualidade do papel, para garantia 
de que as características mecânicas do papel, como resistência do papel a 
compressão (RCT), resistência ao esmagamento da onda (CMT), espessura e 
arrebentamento sejam satisfatórias. No presente estudo avaliou-se o potencial de 
utilização de amido como revestimento em papéis produzidos de aparas de papelão. 
E comparou-se as propriedades físicas do papel revestido com amido, em relação 
ao papel com adição de amido convencional realizada na polpa. 

 
2 METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e 
quantitativa, de caráter exploratório e de cunho experimental, desenvolvido com 
parceria do laboratório Instituto de Pesquisa Tecnológica Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) de Telêmaco Borba- Paraná, no laboratório do 
Instituto de Serviço Tecnológico (IST) de celulose e papel. 
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2.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para realização do trabalho foi utilizada como matéria-prima aparas de 
papelão, proveniente de caixas recicladas. 

 

2.1.1 Seleção e Preparo da Matéria Prima  

A seleção da matéria-prima foi realizada procedendo os seguintes critérios, 
caixas limpas, partes sem escritas impressas. Foi separado o miolo da cobertura do 
papelão, utilizando-se a parte do miolo, pois é o reciclado mais usado quando 
comparado aos papeis semiquímicos. Para a confecção das folhas foi utilizado 
somente o papel miolo, que foi cortado, reduzindo à um tamanho de 
aproximadamente 8 cm, em seguida foram colocados submersos em água durante 
um período de 24 horas (Figura 1), para facilitar a individualização das fibras 
durante a desagregação. 

  
Figura 1- Seleção e Preparo da matéria-prima 

 

 
 
Fonte: O autor, 2020. 

 

2.1.1.1 Desagregação e Refino 

O processo de desagregação foi realizado em um desagregador da marca 
Regmed, modelo DSG-2, com duração de 10 rotações por minuto, até que todas as 
fibras estivessem individualizadas. Posterior à desagregação foi realizado o refino 
da polpa obtida, com a intenção de desfibrilar e aumentar o entrelaçamento das 
fibras, esta operação foi feita em um refinador do tipo Bauer da marca Regmed, 
modelo MD3000 (Figura 2), até atingir o grau de refino de 35°SR. O Grau Schopper 
Riegler de refino determina a resistência à drenabilidade da suspensão aquosa de 
polpa. A análise foi feita conforme a Norma ABNT NBR 14031:2004, no 
equipamento Schopper Riegler, marca Regmed, onde foram adicionados 100 mL da 
amostra de polpa refinada no recipiente e completou-se com água até a metade do 
recipiente do desagregador, aproximadamente 400 mL. 
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Figura 2- Desagregador e Refinador Bauer 
 

 
Fonte: O autor, 2020. 

 

2.1.1.2 Consistência da polpa  

A consistência é a quantidade de polpa absolutamente seca por volume de 
solução, a polpa desagregada e refina foi diluída à 0,5%, conforme a norma ABNT 
NBR 14003:1997 Versão Corrigida:2003, na qual pesou-se 166,2g de polpa em 
uma balança analítica, marca Shimadzu, modelo UX8200S. 

 A polpa foi encaminhada para filtração à vácuo, na qual utilizou-se um funil 
de Buchner em conjunto com um kitasato, conectado à uma linha ligada a um 
compressor alternativo Schulz, modelo MSV 12, até que a maior parte da água 
fosse removida. Na sequência a polpa filtrada foi encaminhada a um cilindro rotativo 
secador, durante 10 minutos para garantir a remoção total de água. Após seco, 
pesou-se e calculou-se o volume necessário para cada folha, através da Equação 1, 
conforme a norma ABNT NBR 14003:1997 Versão Corrigida:2003. 

  
 

 
                                          

 

2.1.2 Confecção das Folhas  

Foram confeccionadas 30 folhas, com gramatura de aproximadamente 
120g/m2. Dez folhas tiveram a aplicação de amido convencional interna, com 
dosagem na proporção de 25 kg/ton, outras 10 folhas o amido foi aplicado como 
revestimento, com dosagem na proporção de 25 kg/ton e 10 folhas sem aplicação de 
amido. As folhas foram confeccionadas em um formador de folhas automático da 
marca Regmed, modelo FF/S-2, mostrado na Figura 3, após sua formação foram 
secas em cilindro rotativo.  

 

2.1.2.1 Preparo do amido 

Neste trabalho utilizou-se amido de milho comercial, oriundo da empresa 
Cevale. O amido foi preparado com concentração de 1% para aplicação interna e 
1,5% para aplicação externa, para aplicação como revestimento, o amido foi 
preparado com maior concentração, devido à maior viscosidade e facilidade de 
aplicação, porém a dosagem em proporção permaneceu em 25 kg/ton. O amido 
cozido em uma chapa aquecedora por aproximadamente 30 minutos, para 
posteriormente ser utilizado na aplicação. 
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Figura 3- Formador de folhas 
 

 
Fonte: O autor, 2020. 
 

 

2.1.2.2 Confecção de folhas sem dosagem de amido 

Foram confeccionadas dez folhas sem aplicação de amido, com gramatura 
de aproximadamente 120g/m2 para cada folha. As folhas foram confeccionadas em 
um formador de folhas automático da marca Regmed, modelo FF/S-2, mostrado na 
Figura 3, as folhas não foram prensadas, após sua formação foram secas em 
cilindro rotativo.  

 

2.1.2.3 Confecção de folhas com aplicação interna de amido 

Para a aplicação interna de amido os cálculos foram baseados com as 
formulações usadas na indústria, com dosagem de 25 kg/ton. Aplicou-se 125 ml de 
amido para 50 gramas secas de polpa para cada folha. Para a homogeneização e 
mistura do amido na polpa foi utilizado um agitador mecânico da marca Regmed, 
modelo D-150, durante 5 minutos. Após a dosagem de amido foram utilizados 
2512,7 ml de polpa e formou-se as folhas, conforme mencionado na seção 2.1.2. As 
folhas confeccionadas foram encaminhadas à um secador do tipo cilindro rotativo, a 
uma temperatura de aproximadamente 175°C e permaneceram em repouso por 24 
h, para posteriormente serem submetidas aos testes físicos.  

 

2.1.2.4 Confecção de folhas com aplicação de amido como revestimento 

A confecção das folhas com revestimento de amido foi realizada com 282,4 
ml de polpa, e formou-se as folhas, conforme as condições mencionadas na seção 
3.1.2. As folhas confeccionadas foram encaminhadas à um secador do tipo cilindro 
rotativo, a uma temperatura de aproximadamente 175°C. As folhas secas foram 
encaminhadas para a etapa de revestimento com o amido, na qual foi realizado no 
equipamento Size Press, marca Mathis, modelo SP-B (Figura 4). O amido foi 
adicionado na parte superior da máquina onde foram ajustadas a o nip dos rolos, a 
velocidade. 
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Figura 4- Equipamento de Revestimento Size Press 
 

 
Fonte: o autor, 2020. 

 

Na Figura 5 estão apresentadas as folhas sem adição de amido (a), as 
folhas com adição interna (b) e as folhas com revestimento de amido (c). 

 
 

Figura 5 - Folhas confeccionadas em a: sem adição, em b: com adição interna de  

                amido e em c: com revestimento de amido. 

 
Fonte: O autor, 2020. 
 

2.1.3 Análises das propriedades físicas do papel 

Neste trabalho foram avaliadas as propriedades físicas do papel, como: 
espessura, gramatura, Resistência ao Arrebentamento (estouro), resistência ao 
esmagamento de anel (RCT), resistência ao esmagamento da onda (CMT), todos 
em ambiente de clima controlado, com umidade relativa 50 +- 2%, temperatura 25 
C° +- 1 C°. Após a secagem das folhas e o repouso de 24 h, as folhas foram 
submetidas aos testes físicos. As normas utilizadas para realização dos testes 
físicos estão listadas no Quadro 1. 

 
 

2.1.3.1 Determinação de Gramatura  

A determinação da gramatura foi realizada de acordo com a norma ABNT 
NBR NM ISO 536:2000, para papel e cartão e papel ondulado. Foram utilizados 
nesta análise uma balança analítica da marca Shimadzu, modelo ATX224. 
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Quadro 1- Normas utilizadas para realização dos testes físicos. 
 

Análise Norma Utilizada 

Papel e cartão - Determinação da gramatura ABNT NBR NM ISO 536:2000 

Papel - Determinação da resistência ao arrebentamento ABNT NBR NM ISO 2758:2007 

Papel-miolo - Determinação da resistência ao 
esmagamento após ser ondulado em laboratório 

ABNT NBR ISO 7263:2009 

Papel e cartão - Determinação da espessura, densidade e 
volume específico 

ABNT NBR ISO 534:2006 

Papel e cartão — Determinação da resistência à 
compressão — Método do esmagamento do anel 

 ABNT NBR 12192 

Fonte: O autor, 2020. 

 

2.1.3.2 Determinação de espessura 

A determinação de espessura foi feita de acordo com a norma ABNT NBR 
ISO 534:2006 para papéis cartões e ondulados, utilizou-se um micrômetro da marca 
Regmed, as medições foram realizadas em diferentes locais da folha de papel, 
sendo assim expressa em milímetros, utilizando o equipamento demonstrado na 
Figura 6. 

 

Figura 6- Espessura 

 
Fonte: O autor, 2020. 

 

2.1.3.3 Determinação de resistência ao arrebentamento 

              A determinação da resistência ao arrebentamento foi feita conforme a 
norma ABNT NBR NM ISO 2758:2007, equipamento Regmed (Figura 7). 

Figura 7- Resistência ao Arrebentamento 
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Fonte: O autor, 2020. 
 

2.1.3.4 Determinação de resistência ao esmagamento da onda 

Ambos testes realizados na prensa Crush test, marca Regmed (Figura 8). 
 
Figura 8- Prensa Crush Tester 

 
Fonte: O autor, 2020. 

 

2.1.3.5 Determinação de resistência ao esmagamento do anel 

          A resistência ao esmagamento do anel foi feita conforme a norma ABNT NBR 
12192, equipamento marca Regmed (Figura 8). 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

A história do papel se inicia na corte imperial chinesa pelo Ts’ ai Lun 
misturando cascas de árvores e trapos de tecidos em 105 a.C. desta época até 
1798, ano que surgiu a primeira máquina de papel, sendo todo papel do mundo 
produzido manualmente. A máquina de papel foi inventada pelo francês Nicholas 
Louis Robert e sendo aprimorado pelos ingleses Bryan Donkin e John Gamble, o 
trabalho desses homens foi financiada pelo Fourdrinier, com isso a máquina foi 
nomeada de Fourdrinier (FARDIM, 2002). Numa indústria para chegar ao produto 
final há etapas complexas sendo necessário várias etapas como, por exemplo, 
colheita da madeira, descascamento, picagem, classificação, digestor, depuração e 
lavagem, branqueamento, lavagem, refino, fabricação do papel (CAMPOS, 2009). 
Nas etapas de produção de papel podem-se produzir diferentes matérias primas 
como: pastas de alto rendimento e as de baixo rendimento (ou químicas) que são 
largamente usadas (CAMPOS, 2009). 

 

3.2 PAPEL MIOLO E APLICAÇÃO DE AMIDO 

O papel miolo pode ser fabricado no processo semiquímico (fibras virgens) e 
também pode ser reciclado. O papel miolo reciclado é o mais usado em comparação 
ao semiquímico que é mais específico para papéis de embalagens especiais 
(PEREIRA, 2017). 

Na matéria prima reciclada usa-se aparas de diversas procedências 
recolhidas no mercado, podendo conter uma quantidade de material Kraft (aparas 
selecionadas a priori). O resultado do produto final reciclado dependerá do material 
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escolhido para compô-lo, no caso as aparas que serão usadas, podendo ser em 
termos de resistência, melhor ou pior (PEREIRA, 2017). 

O amido é muito usado na indústria, considerado uma matéria prima de 
grande importância, dentre as várias vantagens do amido, destaca-se que quando 
se utiliza amido é possível economizar nas fibras do papel, por exemplo, se 
aumentar o nível de carga, ou aumento de uso de fibras recicladas e de alto 
rendimento. O amido compensa a perda de resistência, provocada por matérias 
primas menos nobres. O amido mais indicado é aquele que deve possibilitar o 
máximo de resistência no produto final, melhor aparência, máxima retenção e menor 
custo. Não são todos os amidos que cumprem esses requisitos, contudo a maioria 
atende as necessidades pertinentes do processo (FELTRIN, 2012).  

Contudo os principais amidos usados na fabricação de papel são o amido de 
milho, batata, milho ceroso, trigo e mandioca (CLARINDO, 2013). A adição de amido 
normalmente é adicionada durante a refinação ou no tanque de mistura na 
preparação da massa. O ponto de aplicação de amido e a concentração são fatores 
que influenciam nos resultados finais. Sugere-se usar um ponto com baixa 
consistência e concentração aproximada de 1%, com objetivo de melhorar a 
retenção, se o caso for a resistência, aplica-se após a refinação, no tanque de 
massa, com concentração de 2 a 3% (FELTRIN, 2012). 

Entre os procedimentos relacionados a tratamentos superficiais, destaca-se 
a colagem superficial, calandragem em máquina, revestimento e supercaladragem. 
Utiliza-se uma prensa de colagem para aplicação de amido, que se compõem de 
dois rolos, onde as folhas já formadas com umidade de aproximadamente 5 a 15%, 
a solução de amido é retida no ‘’nip’’ da prensa de colagem e é aplicado sobre a 
folha de papel, de maneira a cobrir toda a superfície da folha, como um filme 
contínuo (FELTRIN, 2012). 

 
3.3 REVESTIMENTO  

Os revestimentos são aplicados de diversas maneiras, como por exemplo, 
em formas de soluções ou de emulsões de polímeros, aplicadas na superfície do 
papel, conferindo assim diferentes propriedades às embalagens celulósicas. O 
revestimento permite melhor qualidade de impressão, aparência, ou também alguma 
vantagem particular ao produto final. O revestimento em papel embalagem vem 
sendo largamente utilizado, pois conferem ao papel altas propriedades de 
resistência (a óleos e gorduras, a absorção de água, a umidade, á abrasão), os 
antiaderentes, antideslizantes e os específicos para embalagens tipo skin (DANTAS, 
2000). 

O equipamento de aplicação de amido é através da máquina Size Press, 
tendo como objetivo a prevenção do arranchamento da superfície do papel, essa 
etapa conhecida como colagem superficial. Há sobretudo duas maneiras de 
aplicação de amido, como por exemplo, umas delas: na prensa de colagem por 
imersão, onde a folha é passada por um banho do agente de colagem posicionada 
acima do ‘’nip’’ dos rolos aplicadores. Contudo a velocidade é de aproximadamente 
1000 m/min (FELTRIN, 2012). 

Na indústria papeleira usa-se em torno de 70 e 75% de amido na colagem 
superficial ou como ligantes para pigmentos em aplicações pré-coating. Dentre as 
vantagens da colagem superficial encontra-se a printabilidade, resistência 
superficial, controle de absorção de tintas e solventes em geral, podendo melhorar 
também as características mecânicas do papel. Como desvantagem encontra-se 
dificuldades na secagem do papel, o amido é mais difícil de secar que a fibra e a 
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quantidade de amido aplicada pode ter influência sobre a opacidade da folha de 
papel (FELTRIN, 2012). 

 
Figura 10- Máquina de revestimento Size Press 

 
Fonte: Mathis, 2019. 

 
A Size Press é uma máquina tipo prensa, de tingimento e acabamento do 

papel, usada em laboratório, com banho localizado entre os rolos, possui controle de 
pressão e controle de velocidade variável. As amostras de papel são passadas de 
cima para baixo entre os rolos, com velocidades similares ao processo real 
(MATHIS, 2019). 

 
3.4 ANÁLISES DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DO PAPEL 

O papel deve reunir uma série de propriedades que garantam a qualidade e 
resistência, de acordo com sua finalidade (TRAMONTINA, 2008) 

3.4.1 Gramatura 

A gramatura por definição é a massa por unidade de área do papel, a área 
da folha de papel ou cartão é determinado a partir de medições lineares e a massa é 
determinado por pesagem. A gramatura é calculada a partir da razão entre a massa 
pela área, após a conversão de unidades, sendo expressa em gramas (g) por metro 
quadrado (m²). Os valores de muitas propriedades físicas, como a resistência ao 
arrebentamento e a espessura, são interpretados e especificados no que diz 
respeito a gramatura. A gramatura é também utilizada para calcular o índice de 
muitas propriedades de resistência (TAPPI, 2013). 
 
3.4.2 Espessura 

A espessura é a distância entre as duas faces do papel ou cartão, quando 
uma folha é colocada entre duas superfícies planas, circulares e sujeitas a uma 
carga estática aplicada. A espessura pode ser afetada pela composição fibrosa, grau 
de refino e, principalmente pela calandragem e prensagem que por sua vez, afeta as 
propriedades mecânicas e ópticas do papel (ABNT, 2006). 

 
3.4.3 Resistência ao arrebentamento 

O papel quando submetido à pressão hidráulica crescente. É aplicável a 
papéis com resistências ao esmagamento dentro da faixa de 700 kPa a 1200 kPa. 
Não se recomenda usar para componentes (tal como miolo ou capa) de um papelão 
combinado (ABNT, 2007). 
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3.4.4 Determinação de resistência ao esmagamento da onda 

A Resistência ao Esmagamento das ondas do papelão ondulado é medida 
quando submete um corpo de prova à compressão em uma prensa apropriada. Os 
procedimentos de um ensaio conhecido como Resistência do Papelão Ondulado ao 
Esmagamento estão descritos em norma da ABNT (ABNT, 2009). É importante para 
os fabricantes medirem uma propriedade que permite prever a resistência ao 
esmagamento das ondas na chapa de papelão ondulado, o ensaio Concora Medium 
Test (CMT) possibilita determinar essa propriedade.  

  

3.4.5 Determinação de resistência ao esmagamento do anel 

A determinação da resistência à compressão, método do esmagamento do 
anel, usada em papel e cartão, também conhecido como Ring Crush test (RCT) 
(ABNT, 2007) 

 
3.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram realizados diversos ensaios para analisar as propriedades de 
resistência física do papel, dentre eles, espessura, RCT, CMT e resistência ao 
arrebentamento. Os resultados referentes aos testes de resistência, são 
apresentados com os valores médios, desvio padrão (DV) e a coeficiente de 
variância (CV). 

 
3.5.1 Espessura 

No Gráfico 1 apresenta os valores médios obtidos de espessura e o erro 
padrão para as folhas confeccionadas, pode-se notar que as folhas que tiveram a 
dosagem interna de amido têm maior espessura, em comparação com as folhas sem 
adição de amido e com amido revestido. O desvio padrão para ambas as folhas foi 
de 0,01 mm, o valor de variância para as folhas sem aplicação de amido foi de 
4,52%, já para as folhas com aplicação interna de amido 3,10% e para folhas 
revestidas 6,37%. 

 
Gráfico 1- Espessura das folhas confeccionadas 

 
Fonte: o autor, 2020. 
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3.5.2 Gramatura  

O Gráfico 2 apresenta os resultados médios obtidos para a gramatura das 
folhas confeccionadas e seus respectivos erros padrões. 

 
Gráfico 2- Gramatura das folhas confeccionadas 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

 
A gramatura das folhas revestidas com amido foi maior, devido a camada de 

amido ser aplicada na folha já seca. O DV e a variância das folhas sem aplicação de 
amido teve os seguintes valores 1,98 g/m² e 1,79% respectivamente, para as folhas 
com aplicação interna obteve-se o DP igual 1,92 g/m² e CV 1,64% e para as folhas 
revestidas o DP de 6,72 g/m² e CV 5,85%. 

 
3.5.3 Densidade  

Os valores médios e erro padrão para a densidade são mostrados no 
Gráfico 3, as folhas com amido revestido tiveram maior densidade, devido absorção 
maior durante a aplicação na máquina Size Press. 

Gráfico 3- Densidade das folhas confeccionadas 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

 
As folhas que não tiveram aplicação de amido o DP foi de 0,02 g/m² e CV de 

3,45%, as folhas com aplicação interna de amido o DP 0,01 g/m² e CV de 3,19%, já 
para as folhas revestidas o DP 0,05 g/m² e CV 10,03%.  
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3.5.4 Índice de arrebentamento  

O índice de arrebentamento foi calculado dividindo a resistência ao 
arrebentamento pela gramatura. O Gráfico 4 apresenta os resultados médios obtidos 
para o índice de resistência arrebentamento e o erro padrão das folhas 
confeccionadas. 

 
Gráfico 4- Índice de arrebentamento das folhas confeccionadas 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

 
O índice de arrebentamento teve melhor resultado para as folhas com a 

aplicação de amido interno, com índice de 1,63 KPa.m²/g, essa é uma técnica muito 
usada na indústria e se mostra muito eficiente para melhoria da resistência física do 
papel. 

A aplicação de amido no revestimento, embora com resultado inferior à 
aplicação de amido interno, mostrou superior as folhas que não contém aplicação de 
amido, o que indica que esta aplicação ainda é benéfica, principalmente pelo fato de 
o papel miolo fabricado contará com dois lado extremamente diferentes (um com 
amido e outro sem amido) o que é interessante na aplicação de caixas de papelão 
onde um lado terá um maior absorção que o outro favorecendo a aderência do papel 
kraft que compõe a capa. 

 
3.5.5 Resistência ao esmagamento do anel (RCT) 

A resistência ao esmagamento do anel (RCT), apresentou melhores 
resultados para as folhas com adição de amido interno, conforme ilustra o Gráfico 5, 
evidenciando que é um método eficaz e de uso no mercado atual de celulose e 
papel, pois se mostra melhor performance às propriedades físicas do papel. Além 
disso, nota-se que as folhas revestidas alcançaram resultados superiores de RCT, 
comparadas as folhas sem aplicação de amido, demonstrando que a aplicação de 
amido como revestimento aumenta essa propriedade física. O Gráfico 5 mostra os 
valores médios de RCT e o erro padrão das folhas confeccionadas. 
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Gráfico 5 - Resistência ao esmagamento do anel 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

 
 O DP e CV resultantes das folhas sem aplicação de amido são 

respectivamente 3,38 N e 2,30%, paras folhas com aplicação interna o DP e CV 
foram iguais à 5,25N e 2,91% e para as folhas revestidas com amido o DP foi de 
4,25N e 2,58%. 

 
3.5.6 Resistência ao esmagamento da onda (CMT) 

O Gráfico 6 mostra os valores médios obtidos da resistência ao 
esmagamento da onda (CMT) para folhas confeccionadas e o erro padrão. 

 
Gráfico 6 - Resistência ao esmagamento da onda (CMT) 
 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

 
Pode-se notar que as folhas com adição interna de amido tiveram maior 

resistência ao esmagamento da onda, forma convencional no meio industrial de 
aplicação de amido, que confere maior resistência às propriedades físicas do papel. 

Assim como o RCT, os resultados para o CMT foram superiores para as 
folhas revestidas em relação as folhas sem adição de amido. Esse aumento de 
resistência, aliado à grande diferença de lados (um com amido e outro sem amido) 
em papel miolo fabricado, acaba que viabilizando o processo de aplicação de amido 
como revestimento. 

As folhas confeccionadas sem adição de amido apresentaram DP de 1,33 N 
e CV1,14%, já as folhas com aplicação interna de amido o DV foi de 2,84 N e CV de 
2,01% e as folhas revestidas com amido o DV foi de 1,61N e o CV 1,22%. Mas o 
processo se torna inviável, comparando os resultados, causando até mesmo um 
desperdício de produto nas condições usadas neste trabalho. 
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4  CONCLUSÃO E SUSGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Neste trabalho apresentou-se conteúdos práticos e teóricos referentes a 
aplicação de amido na indústria de papel, um importante aditivo que confere 
inúmeros benefícios de resistência ao papel.  

Os objetivos do trabalho foram alcançados, uma vez que, a ideia principal 
era a comparação dos métodos de aplicação, interna e externa (revestimento). 
Porém, o resultado entre essas comparações não foi o esperado, pois a expectativa 
seria aplicação de amido como revestimento com valores mais altos de RCT e CMT 
relacionados à aplicação interna no papel miolo, porém tanto o RCT quanto o CMT 
tiveram resultados superiores ao papel com aplicação de amido interna. Entretanto 
os papeis com revestimento teve 12,33 % maior para o RCT, 12,36% para o CMT e 
11,19% para o índice de arrebentamento comparados as folhas sem adição de 
amido. Esse aumento aliado à grande diferença de lados (um com amido e outro 
sem amido) em papel miolo fabricado, acaba viabilizando o processo de aplicação 
de amido como revestimento, que é uma maneira de inovação para as indústrias se 
os resultados fossem tão bons quanto os resultados de amido na aplicação interna 
da polpa (método atual).  

Estudos sobre o uso de amido como revestimento no papel, são escassos 
na literatura, os trabalhos mostram a aplicação convencional de amido na polpa. A 
utilização da máquina Size Press na indústria, com a mesma metodologia utilizada 
neste trabalho, seria inviável, como mostrou os resultados de RCT e CMT, pois os 
valores encontrados foram inferiores da aplicação interna do amido. Com base nisto, 
o melhor método ainda é a aplicação interna de amido em polpas recicladas tipo 
miolo. 

Para complementar ou aprimorar os resultados obtidos no presente estudo, 
sugerem-se, como trabalhos futuros: aplicação de amido como revestimento com 
diferentes dosagens, aplicação de diferentes tipos de amido para revestimento, 
aplicação de amido em ambas as faces das folhas, aplicação mista de amido 
interna e amido externo. 
 

5. AGRADECIMENTOS 

 Á Deus por, ao longo deste processo complicado e desgastante, me ter feito ver o 
caminho, nos momentos em que pensei em desistir; Ao meu esposo Sadrak pela 
paciência, por acreditar em mim e motivação; À Prof. Ms. Fernanda de Oliveira 
Orientadora pelo apoio no desenvolvimento do trabalho; Ao Coorientador, Ms. 
Gilson Alexandre pela sugestão do tema, e orientações que foram fundamentais 
para o desenvolvimento e conclusão do trabalho; Ao Centro de Tecnologia e 
Inovação do SENAI, Telêmaco Borba, PR pelos materiais e equipamentos cedidos 
para análises; Á minha mãe, Ivete, pelo apoio INCONDICIONAL e incentivo para 
seguir em frente, com ela ao meu lado tudo ficou mais leve; Aos meus familiares, 
minha irmã, Rafaela, e sobrinha Gabriely, pela compreensão dos afastamentos 
temporários; Aos amigos e colegas, citando a Evelin Caroline que me auxiliou numa 
etapa deste trabalho, a todos que de alguma forma colaboraram fazendo dessa fase 
uma das melhores da minha vida; Aos professores deste curso, que através desses 
ensinamentos permitiram que eu pudesse hoje estar concluindo este trabalho. 
Gratidão! 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

 
REFERÊNCIAS 

ABTCP. Introdução aos Processos de Obtenção de Celulose e Fabricação de 
Papel. 2001. Acesso em: 31 mar. 2019.  

ABCTP. Pasta celulósicas - Determinação da consistência. 2019. Acesso em: 09 
set. 2020. 

ABCTP. Pasta celulósica - Determinação da resistência à drenagem pelo aparelho 
Schopper-Riegler. 2019. Acesso em: 09 set. 2020. 

ABNT. Papel e cartão - Determinação da gramatura. ABNT NBR NM ISO 
536:2000. 

 ABNT. Papel - Determinação da resistência ao arrebentamento. ABNT NBR NM 
ISO 2758:2007. 

ABNT. Papel-miolo - Determinação da resistência ao esmagamento após ser 
ondulado em laboratório. ABNT NBR ISO 7263:2009. 

ABNT. Papel e cartão - Determinação da espessura, densidade e volume 
específico. ABNT NBR ISO 534:2006. 

ABNT. Papel e cartão — Determinação da resistência à compressão — Método 
do esmagamento do anel. ABNT NBR 12192. 

ABNT. Papel e cartão - Determinação da capacidade de absorção de água -
Método de Cobb. NBR NM-ISO 535. 

BRACELPA. Avaliação do Setor de Celulose e Papel. 2000. Acesso em: 31 mar. 
2019. BRACELPA. Relatório Estatístico. São Paulo: Bracelpa, vários números. 
BRACELPA. Relatório Social. São Paulo: Bracelpa, vários números. 

CAMPOS, E. da S. Curso Básico de Fabricação de Papel, Apostila revisão 07. 
Disponível em:< 
https://www.academia.edu/17626950/APOSTILA_COMPLETA_CELULOSE_E_PAP
EL>. Acesso em: 31/03/2019. 

DANTAS, M. L. S. Degradabilldade De Embalagens Compostas De Laminados 
De Papel Revestido, Plástico E Alumínio E Sua Interação Com O Meio 
Ambiente. Dissertação (Mestrado em Ciências) -Ciência e Tecnologia de Madeiras, 
Universidade de São Paulo. Piracicaba, SP, 2000. 

DINIZ, G. de O. R. Padrões de Qualidade No Desenvolvimento De Embalagens 
De Papelão Ondulado Em Uma Empresa de Médio Porte. Trabalho de Conclusão 
de Curso-TCC. Faculdade De Ciências Gerenciais Alves Fortes-Paraíba, 2014. 

FARDIM, P. Papel e Química de Superfície-Parte I-A Superfície da Fibra e a 
Química da Parte Úmida. Artigo técnico. Disponível 
em:<http://www.universidadenova.ufba.br/twiki/pub/ICI010/WebHome/PAPEL_SUPE
RFICIE_Fardim1_Port_(1).pdf>. Acesso em: 17/03/2019. 

FELTRIN, B. S. Aplicação de Amido na fabricação de papel: Vantagens e 
Variáveis da Aplicação de Amido na produção de papel. Trabalho de Conclusão 
de Curso, Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2012. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

JORDAN, J. R. Capacitação Tecnológica e Desempenho Competitivo na 
Indústria de Papel de Embalagem em Santa Catarina. 2001. 171 p. Dissertação 
(Mestrado em Economia). – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

MATHIS, Máquinas de Revestimentos Coating e Laminados. Manual. Disponível 
em:< http://www.mathis.com.br/arquivos/PDF/port/COATING-GERAL-Mathis.pdf >. 
Acesso em: 29/05/2019. São Paulo SP. 

PEREIRA, J. Miolo (do Papelão Ondulado). Revista O Papel, 2017. 

ROBERT, Noely T. Forlin. Produção de Embalagem de Papel. Rede de Tecnologia 
e Inovação do Rio de Janeiro – REDETEC 1/10/2007. 

TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY (TAPPI). 
Grammage of paper and paperboard (weight per unit area). TAPPI Test Methods 
T 410 om-13. (2013). 

 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIESEL ATRAVÉS DE ÓLEO 
VIRGEM E RESIDUAL DE COZINHA  

 
Julio Marcos Gomes Ribeiro1, Thomas Ricardo Wolski2, Maicon Ramon Bueno3 e 

Kelly Cristiane Iarosz4. 
 
 

RESUMO 
 
O trabalho é apresentado como uma alternativa viavelmente sustentável e ecológica 
cujo objetivo é simular o processo de fabricação do biodiesel a escala laboratorial, 
que possui como benefício minimizar os impactos ambientais causados pelo 
descarte incorreto de óleo residual de fritura em rios e solos. O óleo de soja possui 
características interessantes, pois possui uma maior porcentagem de 
triacilglicerídeos na sua composição química, que são moléculas na forma 
combinada de derivados de ácidos graxos com gliceróis e relevante quanto ao 
processo de transformação em um biocombustível, sendo está uma alternativa 
ecologicamente correta quanto ao seu reaproveitamento por reciclagem ao invés do 
seu descarte indevido e incorreto ao meio ambiente. Aplicando conceitos de 
pesquisas já existentes e empregando uma metodologia prática para incentivar a 
reciclagem do óleo residual através do processo de transesterificação, processo 
químico que ocorre entre um éster e um álcool como reagentes na presença de um 
catalisador gerando como produto um outro éster e um outro álcool. É uma das 
alternativas para seu fim além da transformação em sabão, pois se trata de um 
combustível alternativo ao diesel, que é um derivado do petróleo sendo este de 
origem fóssil, ou seja, apresenta maior teor de componentes de enxofre e outros 
contribuintes do efeito estufa. Considerado sustentável por não ser necessário sua 
extração direta de uma fonte natural, antes trata o resíduo já extraído, mantendo o 
recurso natural para geração futura e ecológica devido não mais emiti-lo ao meio 
ambiente, mas sim transformá-lo em um combustível alternativo e renovável devido 
ao circuito fechado do carbono, onde o mesmo é absorvido pelas plantas durante 
etapa de fotossíntese. 
Palavras-chave: Biodiesel; combustível alternativo; sustentável. 
 
 

ABSTRACT 
 
The work is presented as a viable sustainable and ecological alternative whose 
objective is to simulate the biodiesel manufacturing process on a laboratory scale, 
which has the benefit of minimizing the impacts caused by incorrect disposal of 
residual frying oil in rivers and soils. Soybean oil has interesting characteristics, as it 
has a higher percentage of triacylglycerides in its chemical composition, that is, it is 
abundant of molecules in the combined form of fatty acid derivatives with glycerol 
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and relevant to the process of transformation into a biofuel, being an ecologically 
correct alternative regarding its reuse by recycling by optimizing its improper and 
incorrect disposal to the environment. Applying existing research concepts and 
employing a practice to encourage the recycling of residual oil through the 
transesterification process, a chemical process that occurs between an ester and an 
alcohol as reactants in the presence of a catalyst generating another ester and 
another alcohol as a product. It is one of the alternatives for its end in addition to the 
transformation into soap, since it is an alternative fuel to diesel, which is a petroleum 
derivative and this is of fossil origin, that is, it has a higher content of sulfur 
components and other contributors of the effect greenhouse. Considered sustainable 
because it is not necessary to directly extract it from a natural source, it treats the 
waste already extracted, maintaining the natural resource for future and ecological 
generation, because it no longer emits it into the environment, but instead turns it into 
an alternative fuel and renewable due to the closed carbon circuit, where it is 
absorbed by plants during the photosynthesis stage. 
Key-words: Biodiesel; alternative fuel; sustainable. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Devido à preocupação mundial com o meio ambiente, uma série de ações 
foram e estão sendo tomadas todos os dias a fim de minimizar os efeitos negativos 
sobre a natureza. Empresas estão sempre atentas e em busca de desenvolver um 
produto novo com inovações no processo de produção, e também meios de reutilizar 
o que já foi produzido, dando assim, mais uma função ao que já existe e foi 
descartado, diminuindo a poluição ao meio ambiente (CARVALHO e FERREIRA, 
2014). Por exemplo, em 2000, Neto et al, já haviam notado que a reciclagem de 
resíduos agrícolas e agroindustriais vinha ganhando espaço cada vez maior, não 
simplesmente porque os resíduos representam “matérias primas” de baixo custo, 
mas, principalmente, porque os efeitos da degradação ambiental decorrente de 
atividades industriais e urbanas estão até hoje atingindo níveis cada vez mais 
alarmantes.  

Há vários estudos realizados desde o século passado com o intuito de 
buscar uma alternativa para os combustíveis fósseis, que são derivados do petróleo 
sendo esse altamente tóxico e poluidor. Segundo o Ministério de Minas e Energia 
(2015), uma válvula de escape encontrada é a produção de biocombustíveis que são 
produzidos a partir de matéria-prima totalmente agrícola e que no Brasil, as 
chamadas oleaginosas; que possuem um alto teor de óleo; e existem diferentes 
espécies que podem ser usadas para produzir o biodiesel. Entre elas estão à 
mamona, dendê, canola, girassol, amendoim, soja e algodão, café (CARVALHO e 
FERREIRA, 2014). Esse produto consegue dar ao motor praticamente o mesmo 
rendimento que um combustível fóssil, no que diz respeito à potência e torque, 
mesmo fornecendo uma quantidade de energia em torno de 10% menor em relação 
ao diesel convencional, com a vantagem de agredir menos a natureza, ajudando no 
desenvolvimento socioambiental (LÔBO et al, 2009).  

Com essa abordagem teórica pretende-se sintetizar o biocombustível 
(biodiesel) a nível laboratorial a partir do óleo residual de frituras e também a partir 
do óleo de soja virgem, para efeito de comparação entre os dois, e entender suas 
propriedades tanto físicas quanto químicas, que o fazem ser o grande diferencial 
em um mundo que cada vez mais luta contra os males da sociedade moderna. 
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1.1 A HISTÓRIA DO BIODIESEL 
 

Os primeiros a realizarem o processo de transesterificação de óleos vegetais, 
foram E. Duffy e J. Patrick, em 1853. Este evento ocorreu décadas antes do 
desenvolvimento do primeiro motor ciclo diesel em 1893. Em 1898, o motor foi 
apresentado oficialmente em Paris e o combustível então utilizado era o óleo de 
amendoim (KNOTHE et al, 2006). Ou seja, o primeiro motor de Rudolf Diesel não foi 
a diesel. Durante a Exposição Mundial de Paris, em 1898, utilizou óleo vegetal para 
demonstração de seu novo motor com ignição por compressão, afirmando que "O 
motor a diesel pode ser alimentado com óleos vegetais e ajudar o desenvolvimento 
dos países que os utilizam" (GUERRA e FUCHS, 2010). Desde o surgimento do 
motor já se falava em utilizar como combustível matéria prima agrícola, coisa que só 
evoluiu décadas após, com os problemas de abastecimento de petróleo, gerados 
pelos conflitos armados que aconteceram no início daquele século, aliados à 
tentativa de países europeus de desenvolverem alternativas energéticas para as 
suas colônias tropicais, levaram à busca por soluções viáveis para a substituição do 
combustível fóssil (SUAREZ e MENEGHETTI, 2007). 

 
1.2 COMPOSIÇÃO DO ÓLEO VEGETAL 
 

Em 2000, Neto et al, caracterizaram o óleo vegetal de soja comercial. E 
notaram que há uma composição média centrada em cinco ácidos graxos principais: 
palmítico (16:0), esteárico (18:0), oléico (18:1), linoléico (18:2) e linolênico (18:3) 
(Tabela 1). São responsáveis por mais de 95% do teor de ácidos graxos do óleo, e 
mantém-se a proporção mesmo após a reação de transesterificação, essa 
característica é relativamente constante para a grande maioria dos óleos comerciais 
disponíveis no mercado. 

 
Tabela 1 - Composição de ácidos graxos do óleo de soja 

Número de 
Carbonos 

Ácidos Graxos 
Concentração 

(%) 

C12:0 Láurico 0,1 (máx) 

C14:0 Mirístico 0,2 (máx) 

C16:0 Palmítico 9,9 - 12,2 

C16:1 (9) Palmitoléico traços- 0,2 

C18:0 Esteárico 3 - 5,4 

C18:1 (9) Oléico 17,7 - 26 

C18:2 (9,12) Linoléico 49,7 - 56,9 

C18:3 (9,12,15) Linolênico 5,5 - 9,5 

C20:0 Araquídico 0,2 - 0,5 

C20:1 (5) Gadolêico 0,1 - 0,3 

C22:0 Behênico 0,3 - 0,7 

C22:1 Erúcico 0,3 (máx) 

C24:0 Lignocérico 0,4 (máx) 

FONTE: Neto et al, 2000. 
 

Mas isso, não quer dizer que todo e qualquer tipo de óleo vegetal tenha as 
mesmas características, como Beltrão et al em 2008, concluíram. Cada óleo possui 
características peculiares, as quais muitas vezes são favoráveis como matéria prima 
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para produção de biodiesel, e outras não tanto. Por exemplo, o óleo da mamona é 
muito denso e viscoso, o de soja oxida com muita facilidade, o óleo do dendê 
congela em temperatura ambiente e frequentemente tem alto índice de acidez, já o 
óleo de girassol contém ceras e baixa estabilidade de oxidação, o de algodão 
contém gossipol que ocasiona problemas no processo de transesterificação, 
enquanto o óleo de pinhão contém ésteres de forbol (BELTRÃO e OLIVEIRA, 2008). 

No entanto, todos os óleos apresentam alta viscosidade, o que impossibilita o 
bom desempenho nos motores, mas quando convertidos em ésteres tornam-se 
viáveis como combustíveis. O biodiesel apresenta menor ponto de névoa, densidade 
e viscosidade que o óleo utilizado como matéria-prima, sendo que o poder calorífico 
permanece constante (LÔBO et al, 2009). 

 
1.3 O QUE É O BIODIESEL 
 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por 
meio do Regulamento Técnico n°04/2004 publicado na Medida Provisória nº. 214, 
de 13 de setembro de 2004, define o biodiesel como sendo um “combustível 
composto de alquil ésteres de ácidos graxos oriundos de óleos vegetais ou 
gorduras animais, designado por B100” (BRANDÃO et al, 2006) ou seja, é um 
biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão 
interna com ignição por compressão ou para outro tipo de geração de energia, que 
possa substituir combustíveis de origem fóssil (TAPANES et al, 2013; ROSA, 2006).         

LÔBO et al (2009) e QUESSADA et al (2010) afirmam que biodiesel é uma 
denominação genérica para combustíveis derivados de fontes renováveis, tais como 
óleos vegetais (soja, milho, dendê, mamona, palma, etc.) e gordura animal (sebo 
bovino, gordura de frango). Como sendo uma mistura de alquil ésteres de cadeia 
linear, obtida através da transesterificação dos triglicerídeos de óleos e gorduras 
com álcoois de cadeia curta (Figura 1), esta reação tem como subproduto o glicerol. 
Os maiores componentes do óleo vegetal e gordura animal são os triacilgliceróis 
(TAG, conhecido também como triglicerídeos). 

 
FIGURA 1 – Mecânismo da reação de transesterificação 

 
FONTE: Lobo, 2009. 
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1.4 O QUE SÃO LIPÍDEOS 
 

Segundo RAMALHO et al 2012, os lipídeos são uma classe de substâncias 
químicas que cuja principal característica é serem hidrofóbicas, ou seja, não serem 
solúveis em água. Os exemplos mais conhecidos de lipídeos são os ácidos graxos e 
seus derivados, esteróis, ceras e carotenoides. Os lipídeos, são grupos conhecido 
como óleos e gorduras e seus derivados Este grupo se caracteriza por ter como 
principais componentes ácidos graxos e seus derivados. Nos óleos e gorduras, os 
ácidos graxos podem ser encontrados livres ou, preferencialmente, combinados. Na 
forma combinada, seus derivados são normalmente encontrados como 
monoacilglicerídeos, diacilglicerídeos e triacilglicerídeos, os principais compostos 
dos óleos e gorduras. 
 
1.5 BIODIESEL VERSUS DIESEL 
 

O mercado de biodiesel cresce devido, em primeiro lugar, a sua enorme 
contribuição ao meio ambiente, com a redução da poluição ambiental. Em segundo 
lugar, como fonte estratégica de energia renovável em substituição ao óleo diesel e 
outros derivados do petróleo. Segundo Ferrari et al (2004), países como Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Estados Unidos, França, Finlândia, Holanda, Itália, Japão, Reino 
Unido e Suécia investiram fortemente na produção e viabilização comercial do 
biodiesel, através de unidades com diferentes capacidades de produções. Para o 
Brasil esta é uma tecnologia bastante adequada, devido à disponibilidade de óleo de 
soja e de álcool etílico derivado da cana-de-açúcar. Mas que esbarra no preço da 
matéria-prima e custos operacionais (GOMES et al, 2008) 

No estudo realizado por Beltrão e Oliveira (2008) sobre óleos vegetais, os 
autores concluíram que esses óleos não possuem enxofre, consequentemente o 
biodiesel que é resultado da reação com um álcool, é então isento desse elemento, 
sendo um combustível limpo, diferenciando-se do diesel, que possui enxofre na sua 
composição. Em 2000, Monyem, também afirmou que o biodiesel possui 
características como sendo livre de enxofre e foi além acrescentando que também é 
livre de compostos aromáticos, tem grandes quantidades de cetano, teor de oxigênio 
em torno de 11%, uma maior viscosidade, e possui também um maior ponto de 
fulgor em relação ao diesel convencional, e atinge um mercado específico, 
diretamente associado a atividades agrícolas.  

Reforçando que a menor emissão de gases poluentes é uma das principais 
vantagens do uso de biodiesel. Barnwal & Sharma em 2005, analisaram os gases 
emitidos através da queima de biodiesel e de diesel, e puderam notar que os 
resultados favoreceram o biocombustível, sendo que o dióxido de enxofre é 
totalmente eliminado, a fuligem diminui em 60%, o monóxido de carbono e os 
hidrocarbonetos diminuem em 50%, os hidrocarbonetos poliaromáticos são 
reduzidos em mais de 70% e os gases aromáticos diminuem em 15%. 

No entanto, com o crescimento do mercado de biocombustíveis surge um 
dos principais problemas ambientais, o desmatamento. Devido ao avanço da 
fronteira agrícola sobre áreas de floresta nativa (AZEREDO 2012). E com a maior 
demanda por óleos vegetais acarretará em um aumento nos preços dos óleos 
vegetais alimentares, caso não haja uma oferta para atender a demanda do 
mercado de alimentos e combustível (MENDES & COSTA 2009). 
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1.6 COMPARAÇÕES ENTRE OS ALCÓOIS METANOL E ETANOL 
 

O metanol e o etanol são os álcoois mais comumente usados no processo 
de produção de biodiesel. No entanto, o álcool metílico é mais reativo, o que faz dele 
o mais utilizado na produção do biocombustível, implicando em menor temperatura e 
tempo de reação. Já o álcool etílico é consideravelmente menos tóxico, é renovável 
e produz biodiesel com maior número de cetano e lubricidade. A desvantagem do 
etanol é a de promover uma maior dispersão da glicerina no biodiesel, o que dificulta 
a sua separação. Para o metanol, a razão molar empregada é de 6:1, enquanto que 
para o etanol, a razão é de 9:1 a 12:1(LOBO et al, 2009). 

Normalmente a reação de transesterificação dos triacilglicerídeos é 
realizada em presença de metanol como agente de alcoólise/transesterificação, pois 
a reação ocorre com maior eficácia na presença desse álcool. Por outro lado, o uso 
do etanol, apesar das taxas de reação mais lentas (quando comparado ao metanol) 
torna-se atrativo sob o ponto de vista estratégico e ambiental. (MENEGHETTI et al, 
2013). 

 

2. METODOLOGIA 

Os procedimentos adotados neste estudo são de fácil acesso via internet, 
cujo vários autores seguiram, com a diferença que cada um adotou uma proporção 
mais satisfatória para seus objetivos.  Deve-se atentar ao que Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustível determina para uma ótima qualidade do 
biocombustível, o estudo foi realizado seguindo o que a ANP especifica, sendo esse 
o maior desafio, encaixar o produto final dentro das especificações para que seja 
taxado como de qualidade, já que sua produção é de certa forma fácil (SILVA et 
al,2010). 

 
2.1 PARAMETROS PARA AVALIAR A QUALIDADE DO BIOCOMBUSTIVEL 
 

Para garantir a qualidade do biodiesel produzido é necessário seguir 
padrões de qualidade, como os determinados pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustível (ANP). Parâmetros como densidade, viscosidade, 
índice de saponificação, índice de acidez, índice de cetano e ponto de fulgor, 
fornecem resultados bastante esclarecedores quanto à qualidade do biodiesel 
(SCAMILHE et al, 2016) 

 
2.1.1 Densidade 
 

Segundo Lobo et al (2009), a densidade do biodiesel está diretamente ligada 
com a estrutura molecular das suas moléculas. Quanto maior for a cadeia carbônica 
do alquil éster, maior será a densidade, porém, este valor decrescerá caso o valor de 
insaturações na molécula seja grande. Comparado com o diesel convencional, o 
biodiesel apresenta maior densidade. A norma ASTM não considera relevante a 
densidade do biodiesel como parâmetro de qualidade. Mas mesmo assim, a 
densidade deve estar dentro do intervalo aceitável pela ANP, que é a agência que 
regulamenta os biocombustíveis no território nacional. Segundo a agência, a 
densidade do biodiesel deve estar entre 0,85~0,9 g/cm³. 
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2.1.2 Índice de Acidez 
 

É importante fazer a análise do índice de acidez tanto no óleo quanto no 
biodiesel, sabendo que um elevado índice dificulta a reação de transesterificação do 
produto, enquanto que um biodiesel ácido pode provocar corrosão do motor, ou 
deterioração do biocombustível (SILVA et al, 2010). De acordo com a análise dos 
resultados de Neto et al (2003), um alto índice de acidez pode ser um fator limitante 
no processo de produção. A acidez elevada inviabiliza o uso do resíduo como 
matéria-prima para produção de biodiesel, pois em reações de alcoolize com 
catalisador básico, a transesterificação alcalina necessita que o óleo vegetal esteja 
livre de umidade e com teor de ácidos graxos livres menor que 1%. Isto devido à alta 
capacidade da base em reagir com os ácidos graxos livres, formando sabão e água, 
o que dificulta a separação e purificação do biodiesel (OLIVEIRA et al, 2014). 
Seguindo o que ANP determina, o índice de acidez não deverá ultrapassar o valor 
de 0,5 mg KOH/g. 

 
2.1.3 Índice de Cetano 

 
O número adequado de cetano no combustível favorece o bom 

funcionamento do motor. Justamente porque está relacionado com a velocidade de 
ignição do combustível, que corresponde ao período entre o início da injeção de 
combustível e início da combustão. A combustão de boa qualidade ocorre com 
ignição rápida, seguida de combustão suave e completa do combustível (SOUZA, 
2008). Índices de cetano muito alto ou baixo causam problemas operacionais no 
motor. Em países como os Estados Unidos, a maioria dos fabricantes de motores 
recomenda que o índice se encontre entre 40 e 50 para seus motores (KNOTHE, 
1998). 
 
2.1.4 Viscosidade 
 

A medida de resistência interna ao escoamento de um líquido é denominada 
viscosidade, que faz parte do grupo de propriedades intrínsecas dos óleos vegetais. 
É de grande influência no funcionamento do sistema de injeção dos motores de ciclo 
diesel. Esta propriedade também está ligada ao processo de combustão, cuja 
eficiência dependerá da potência máxima desenvolvida pelo motor. Em relação ao 
diesel convencional, os óleos vegetais apresentam valores de viscosidade bastante 
elevados, podendo excedê-lo em até 100 vezes, como no caso do óleo de mamona 
(SCAMILHE et al, 2016; NETO et al, 1999). Seguindo o que ANP determina, a 
viscosidade cinemática do biodiesel deverá compor algum valor entre 3,0 e 6,0 
mm²/s. 

 

2.1.5 Ponto de Fulgor 
 

Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um líquido combustível ou 
inflamável desprende vapores em quantidade suficiente para que a mistura, 
propague chama a partir de fonte de ignição. A pressão atmosférica influi 
diretamente nesse quesito (JUNIOR, 2016). De acordo com a ANP, o ponto de fulgor 
do biodiesel deve ser de 100 ºC. 

 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

A parte prática consistiu em dois experimentos, sendo o primeiro a partir do 
óleo de soja residual, denominado como experimento I, e o segundo a partir de óleo 
de soja virgem, o experimento II. 

A reação de transesterificação dos ácidos graxos em éster ocorreu em meio 
alcalino. O catalisador utilizado foi o Hidróxido de Sódio (NaOH), dissolvido em 
álcool Metanol (CH3OH), dando origem ao Metóxido de Sódio (CH3ONa) e água 
(H2O). 
 
3.1 EXPERIMENTO I – BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO DE SOJA RESIDUAL 

 
3.1.1 Tratamento do Óleo Residual para a Síntese em Biodiesel 

 
Transferiu-se o óleo de fritura reciclado para um becker de 800 mL para 

aquecimento antes da filtração, em um aquecedor com agitador magnético para 
diminuir a viscosidade e evaporar a umidade contida no óleo. Aqueceu-se até 80 ºC 
para facilitar a filtragem acompanhando a temperatura com um termômetro de 
mercúrio. Forrou-se um funil de vidro com papel filtro e algodão no seu interior para 
reter a sujeira e assim obter o óleo filtrado.  

Coletou-se a quantidade de 500 mL do óleo filtrado em um Becker de 800 mL e 
colocado para aquecer e agitar em um aquecedor agitador, com um termômetro de 
mercúrio em seu interior para acompanhar a temperatura não excedendo o limite de 
temperatura, afinal, segundo (PEREIRA et al,1998), o ponto de ebulição do metanol 
é 64,7º C e do etanol 78,3º C, (FERRARI et al, 2004) diz que normalmente a 
alcoólise alcalina de óleos vegetais é conduzida a temperatura próxima do ponto de 
ebulição do álcool e a temperatura está correlacionada com o tempo de reação. 
Porém, alguns autores afirmam que temperatura de reação acima de 60º C deve ser 
evitada, pois esta tende a acelerar a saponificação dos glicerídeos pelo catalisador 
alcalino antes da completa alcoólise, manteve-se a temperatura do óleo limitada a 
essa referência também quanto a volatilidade e ponto de ebulição do álcool optou-
se manter 50º C com agitação. 

  
3.1.2 Preparação do Metóxido de Sódio 

  
Conforme experimentos realizados por (CARNEIRO, 2012) mediu-se 100 mL 

de metanol em uma proveta de 250 mL, onde este foi transferido para um Becker. 
Isolou-se totalmente a boca do becker com plástico de papel filme PVC, para evitar 
evaporação devido caráter volátil do álcool.  

Por causa do caráter higroscópico do hidróxido de sódio com a água 
presente na umidade do ar e nas vidrarias, levou-se para estufa um vidro relógio e 
após 30 minutos retirado e levado para um dessecador. Em um almoxarife, foi 
esmagado a soda granulada com um pistilo. Com uma espátula pequena, foi 
transferido a quantidade de 1,75 g de soda para pesagem no vidro relógio na 
balança. Transferiu-se a soda para o becker com metanol, mantido agitação até 
dissociação completa do soluto aproximadamente 30 minutos de dissolução para 
formação do metóxido de sódio, com a boca do becker tampada com papel filme. 

  
 
 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

3.1.3 Reação de Transesterificação 
  

Aqueceu-se o óleo residual filtrado até 100ºC para remoção da umidade. 
Regulou-se a temperatura do óleo para 50ºC, afim de evitar a evaporação 
instantânea do álcool metanol utilizado. Adicionou-se de modo devagar e continuo a 
solução de métoxido de sódio sobre o óleo aquecido sob agitação para evitar a 
evaporação do álcool e reação incompleta devido o álcool se tornar reagente 
limitante, tampa-se novamente a boca do becker com plástico PVC. Deixado reagir 
por 30 minutos, com boca tampada, sob agitação máxima do equipamento, com um 
termômetro interno. Após essa sequência, transferiu-se a solução para um funil 
decantador de 1000 mL, onde foi deixada a solução em repouso para separação de 
fases com a decantação da glicerina, subproduto gerado na reação de 
transesterificação. 

  
3.1.4 Processo de Lavagem do Biodiesel para Remoção de Residuais 

  
Após 24 horas, foi retirado a tampa do funil e extraído a glicerina que se 

separou por diferença de densidade e precipitou para o fundo. Em seguida, foi 
aquecido 500 mL água desmineralizada até 50ºC e adicionado junto a solução no 
funil separador, promovendo agitação para contato entre a água e o biodiesel, 
dissolvendo o excesso de álcool que não reagiu, o sabão formado devido a hidrólise 
entre o hidróxido de sódio e os ácidos graxos livres glicerina residual, medindo o pH 
da água de entrada e a de saída. Repetiu-se o procedimento até atingir a coloração 
transparente e pH de entrada igual ao de saída.  

 
3.1.5 Purificação do Biodiesel 

  
Após a etapa de lavagem de biodiesel, foi retirada a solução do balão 

separador e levada para estufa a 100ºC, para uma remoção efetiva de umidade e 
álcool residual. Após a secagem, foi verificado que a coloração da solução ficou com 
um aspecto visual brilhante, medido o pH do biodiesel e densidade. 

 

3.1.6 Produto Final 
 

Comparou-se os valores obtidos de densidade e pH, segundo o regulamento 
de especificações e características do biodiesel da ANP para utilização.  

 
3.2 EXPERIMENTO II – BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO VIRGEM 

 
Utilizado os mesmos métodos para o experimento I, não sendo necessária a 

etapa de filtração do óleo. 
A amostra I de biodiesel, realizada com óleo residual de cozinha, apresentou 

um volume de 538 mL ficando com densidade equivalente a 0,8819 g/cm³, cuja 
medida em triplicata através de um picnômetro, e pH final de 6,68 após várias 
lavagens utilizando água desmineralizada e secagem em estufa a 100 ºC. A 
densidade da glicerina formada nesse experimento foi de 1,05 g/cm³ e um volume de 
62 mL. Ou seja, em relação ao volume total do experimento I, a glicerina formada 
representa 10,33 % do volume e os outros 89,66 % sendo biodiesel.  

Os resultados obtidos a partir dos métodos executados no experimento I 
foram tabelados conforme abaixo. 
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Tabela 2 – Reação de Transesterificação a partir de óleo residual 
Temperatura 
do óleo sob 
agitação 
  (ºC) 

RPM 
Agitação 
antes 
mistura 
  (%) 

Temperatura 
após adição 
mistura 
metóxido 
  (ºC) 

RPM 
Agitação 
  após 
 mistura 
  (%) 

Tempo de 
reação 
  (min) 

Tempo 
Decantação 
balão 
  (h) 

65 30 50 100 30 24 

Fonte: Autores (2020). 
 

Tabela 3 – Etapa de Lavagem 

Lavagem 

pH 
biodiesel 
 pré-
lavagem 

Água 
destilada 
adicionada 
  (mL) 

Temperatura 
  (ºC) 

pH água 
 de 
saída 

pH do 
biodiesel 
 pós 
lavagem 

Característica 
  da água de saída 

1ª 11,53 500 70 10,48 8,62 Espuma dissolvida, 
coloração fosca 

2ª  8,62 500 70 7,7 5,8 Espuma dissolvida, 
coloração fosca. 

3ª 5,8 500 70 5,7 5,62 Pouca espuma 
dissolvida, coloração 
fosca. 

4ª  5,62 500 70 5,5 5,49 Pouca espuma. 

5ª  5,49 500 70 5,8 5,42 Incolor 

Fonte: Autores (2020). 
 

A amostra II de biodiesel, realizada com óleo de cozinha virgem (densidade 
igual a 0,93 g/m³ e pH 5,28) apresentou um volume de 540 mL ficando com 
densidade equivalente a 0,8828 g/cm³, medida também em triplicata e através de um 
picnômetro, e pH final de 4,55. A densidade da glicerina formada nesse experimento 
foi de 1,11 g/cm³, volume de 60 mL e pH de 12,68. Ou seja, em relação ao volume 
total do experimento II, a glicerina formada representa 10 % do volume, e outros 90 
% sendo biodiesel. 

Os resultados obtidos a partir dos métodos executados no experimento I 
foram tabelados conforme abaixo. 

 
Tabela 4 - Reação de Transesterificação a partir de óleo virgem 

Temperatura 
do óleo sob 
agitação 
  (ºC) 

RPM 
Agitação 
antes 
mistura 
  (%) 

Temperatura 
após adição 
mistura 
metóxido 
  (ºC) 

RPM 
Agitação 
  após 
  mistura 
  (%) 

Tempo de 
reação 
  (min) 

Tempo 
Decantação 
balão 
  (h) 

60 30 50 100 30 24 

Fonte: Autores (2020). 
 

Tabela 5 – Etapa de Lavagem 

Lavagem 

pH 
biodiesel 
antes 
lavagem 

Água 
destilada 
adicionada 
(mL) 

Temperatura 
  (ºC) 

pH 
água 
   de 
saída 

pH do 
biodiesel 
  após 
lavagem 

Característica 
  da água de saída 

1ª  11,8 500 60 11,2  8,65 
Bastante espuma 
dissolvida, coloração 
fosca. 

2ª   8,7 500 60 10,59  5,8 Bastante espuma. 

3ª   5,8 500 60 8,57  5,63 
Coloração começa a ficar 
transparente 

4ª   5,67 500 60 6,37  5,5 Quase incolor 
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5ª   5,51 500 60 6,48  5,44 Quase incolor 

6ª   5,49 500 60 5,83  5,4 Incolor 

Fonte: Autores (2020). 
 

Nota-se uma proximidade dos valores de rendimento, sendo 90 % do volume 
total da mistura transformada em biocombustível pela reação de transesterificação. 

Com o processo de sintetização do produto completa, foi retirado pequenas 
quantidades de volume para servir como amostras, de cada tipo de biodiesel e 
encaminhada para análise por um Espectrofotômetro de Infravermelho por 
Transformada de Fourier, FTIR. A seguir se encontra os resultados e os principais 
componentes encontrados em cada amostra. 

 
FIGURA 2 – Resultado da amostra de biodiesel de óleo residual 

 
Fonte: Autores (2020). 
 

Os espectros obtidos a partir do material lipídico extraído com etanol 
apresentam-se na faixa de 2923,845 e 678,987 cm-1 onde se encontra a identidade 
da amostra, ou seja, onde há maior frequência de bandas na faixa espectral. Os 
dados da interpretação das principais bandas dos espectros de FTIR estão 
mostrados na Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Principais bandas no espectro do infravermelho FTIR do biodiesel feito de 

óleo residual. 

Regiões (cm
-1) Grupo Funcional Comentários 

2923,845 C-H (alifáticos) Carbonos primários e secundários 
2853,558 C-H (alifáticos) Carbonos primários e secundários 
1742,442 C=O (ésteres) Absorção sujeita a efeitos 

conjugação e de efeito indutivo 
1462,072 CH2 Deformação angular de (CH2)n 
1170,833 C-O (ésteres) Ésteres saturados: Deformação 

axial simétrica 
Fonte: PERIOTTO (2012); NUNES (2009). 
  

Para as regiões de 2923,845 e 2853,558 cm-1, tem-se os grupos C-H 
alifáticos, com a presença de carbonos primários e secundários, principalmente 
grupos metil. Para regiões de 1742,442 cm-1, nota-se a presença de ésteres, mas a 
absorção nessa região está sujeita a efeitos conjugação e de efeito indutivo 
(PERIOTTO, 2012). Nas regiões na faixa de 1462,072 cm-1, tem-se a deformação 
angular do grupo (CH2)n. As interpretações realizadas para as regiões entre 1140 e 
1200 cm-1 onde se encontra o pico 1170,833 cm-1 indicam a presença de SO2, essa 
é uma região de deformação axial simétrica (PERIOTO, 2012). 
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FIGURA 3 – Resultado da amostra de biodiesel de óleo virgem. 

 
Fonte: Autores (2020). 
 

Os espectros obtidos a partir do material lipídico extraído com etanol 
apresentam-se na faixa de 2923,845 e 1169,797 cm-1 onde se encontra a identidade 
da amostra, ou seja, onde há maior frequência de bandas na faixa espectral. Os 
dados da interpretação das principais bandas dos espectros de FTIR estão 
mostrados na Tabela 7 

 
Tabela 7 - Principais bandas no espectro do infravermelho FTIR do biodiesel feito de 

óleo virgem. 

Regiões (cm
-1) Grupo Funcional Comentários 

2924,470 C-H (alifáticos) Carbonos primários e secundários 
2853,812 C-H (alifáticos) Carbonos primários e secundários 
1742,351 C=O (ésteres) Absorção sujeita a efeitos conjugação 

e de efeito indutivo 
1460,877 CH2 Deformação angular de (CH2)n 
1169,797 C-O (ésteres) Ésteres saturados: Deformação axial 

simétrica 

      
Fonte: PERIOTTO (2012); NUNES (2009). 

 

Para as regiões de 2924,470 e 2853,812 cm-1, tem-se os grupos C-H 
alifáticos, com a presença de carbonos primários e secundários, principalmente 
grupos metil. Para regiões de 1742,351 cm-1, nota-se a presença de ésteres, mas a 
absorção nessa região está sujeita a efeitos conjugação e de efeito indutivo 
(PERIOTTO, 2012). Nas regiões na faixa de 1460,877 cm-1, tem-se a deformação 
angular do grupo (CH2)n. As interpretações realizadas para as regiões entre 1140 e 
1200 cm-1 onde se encontra o pico 1169,797 cm-1 indicam a presença de SO2, essa 
é uma região de deformação axial simétrica. (PERIOTO, 2012). 
 
 
4. CONCLUSÃO 

Um dos fatores que influenciaram na reação foi o índice de acidez, todavia 
este determina a quantidade de ácidos graxos livres, que quando interagem com o 
metóxido tendem a emulsificar e formar sabão, influencia diretamente no pH do 
produto final o biodiesel. 

Ao preparar-se o metóxido de sódio é importante manter a tampa do becker 
vedada devido caráter volátil. Não se recomenda adicionar o métoxido de sódio no 
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óleo com temperatura maior a 60º C, temperatura elevada a essa causa 
evaporação imediata do metanol quando faz contato com óleo quente contido na 
solução, causando uma reação incompleta devido a ausência do composto 
alcoólico volatizado. Quanto a volatização, torna-se extremamente importante o fato 
de se tampar a boca do recipiente onde está ocorrendo a reação de 
transesterificação, devido caráter alto de volatilidade do álcool utilizado, o metanol; 

As características visuais das cores da glicerina gerada diferem pelo tipo de 
óleo empregado, sendo glicerina com tonalidade mais clara para óleo virgem e com 
tonalidade mais escura para óleo residual de fritura. 

Na reação de lavagem, um fator coerente de indicação de total remoção de 
catalizador residual, é o acompanhamento da medição de pH de entrada e de saída 
da água de lavagem. Um fator de acompanhamento é a adição de 2 a 3 gotas do 
indicador fenolftaleina 1% na agua de lavagem de saída, alterando a cor da solução 
para um rosa choque indicando alcalinidade na solução. Sendo necessária mais 
lavagens para remoção efetiva do catalizador básico. Outro fator importante, é 
durante a agitação da primeira água de lavagem adicionada ao biodiesel separado 
da glicerina, se agitar muito forte ele tende a ficar com característica coloidal, ou 
seja, forma como uma maionese, demora mais o tempo de separação das fases. 

Quanto as análises obtidas dos compostos presentes nas amostras de 
biodiesel a partir de óleo residual de fritura e óleo virgem de soja, as bandas nos 
espectros mostram presença de ésteres, que é a molécula do biodiesel. Todavia, o 
pH após estabilização pós lavagem manteve em 5,4, acreditamos que é necessário 
neutralizar a acidez do óleo de soja e iremos investigar os métodos e resultados. 

Em trabalho realizado por FERRARI et al, 2005 constata que a reação de 
transesterificação gera como sub produto a glicerina que sua porcentagem em 
relação a massa total de óleo é igual a 10%, resultado igual ao que se chegou neste 
experimento. Também ressaltam que a conversão de ácidos graxos (óleos) em 
ésteres (molécula do biodiesel) condiz com os resultados deste trabalho. 
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UTILIZAÇÃO DA FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA PARA 
DESCOLORAÇÃO DE EFLUENTE 

 
Ingrid Louise Ferreira da Silva1 Otávio Farias2 Rubia Maria Betim dos Santos3 e 

Shellem Lorena Santos de Mello4 
 

RESUMO 
 
O tratamento de efluentes é uma etapa de grande relevância dentro da indústria, 
pois podem provocam alterações ao meio ambiente. Os resíduos das indústrias 
têxteis possuem os corantes como principal resíduo desses efluentes. O azul de 
metileno é muito usado em indústrias têxteis, na produção de papel e outros 
materiais como poliésteres e nylons. A fotocatálise heterogênea é uma tecnologia 
com base na irradiação de um catalisador, que é geralmente um semicondutor, 
dentre vários semicondutores, o dióxido de titânio (na forma anatase) é o mais 
adequado para aplicações ambientais, por ter baixo custo, elevada atividade e 
estabilidade a irradiação e a toxicidade. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é 
analisar a remoção de concentração do corante azul de metileno por fotocatálise 
heterogênea utilizando uma fonte de radiação ultravioleta artificial e dióxido de titânio 
como catalisador em quantidades diferentes. Foram testados os volumes totais de 
50, 40, 30, 20 e 10 mL de TiO2 de 0,5 g/L em uma solução de azul de metileno de 
concentração inicial de 3 ppm. A melhor eficiência foi encontrada utilizando os 
volumes de 30 e 20 mL de TiO2 de 0,5 g/L, alcançando a eficiência de 94,13%. 
Palavras-chave: Azul de metileno; Radiação UV artificial; catalisador. 
 

ABSTRACT 
 
Effluent treatment is a highly relevant step within the industry, as it can cause 
changes in the environment. Waste from the textile industries has the dyes as the 
main residue of this effluent. Methylene blue is widely used in textile industries, in the 
production of paper and other materials such as polyesters and nylons. 
Heterogeneous photocatalysis is a technology based on the irradiation of a catalyst, 
which is usually a semiconductor, among several semiconductors, titanium dioxide 
(in anatase form) is the most suitable for environmental applications, for low cost, 
high activity and stability of irradiation and toxicity. Thus, the objective of this study is 
to analyze the concentration removal of the methylene blue dye by heterogeneous 
photocatalysis using an artificial ultraviolet radiation source and titanium dioxide as 
catalyst in different concentrations. Total volumes of 50, 40, 30, 20 and 10 mL TiO2 of 
0,5 g/L were tested in a methylene blue solution of initial concentration of 3 ppm. The 
best efficiency was found using the 30 and 20 mL TiO2 volumes of 0.5 g/L, reaching 
the 94.13% efficiency. 
Key-words: Methylene blue; UV artificial radiation; Catalyst. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os resíduos industriais causam grandes prejuízos ao meio ambiente, 
especialmente aos rios, afetando a fauna e a flora. Entre esses resíduos, os 
resíduos das indústrias têxteis causam um enorme impacto, sendo os corantes o 
principal resíduo desses efluentes. Esses compostos possuem degradação 
dificultosa, além de serem tóxicos para o meio ambiente (ALMEIDA et al., 2016). 

Segundo Horvat et al. (2012) apud Almeida et al. (2016) os corantes sintéticos 
situam-se na categoria de poluentes emergentes, estipulados como qualquer 
substância química não inclusa em programas de monitoração e também em 
legislação apropriada a qualidade do meio ambiente, porém estão sendo 
frequentemente descartadas no meio ambiente por causa de atividades antrópicas. 

O descarte desses efluentes sem tratamento em ambientes aquáticos possui 
a capacidade de esgotar rapidamente o oxigênio dissolvido e como consequência 
pode causar o desequilíbrio desse ecossistema. A presença de corantes impede a 
passagem da luz solar nas camadas mais profundas dos rios e com isso ocorre a 
alteração da atividade fotossintética do meio, que resulta na deterioração da 
qualidade dessa água, causando a diminuição da solubilidade de oxigênio, e 
revertendo tudo isso em efeitos tóxicos sobre os seres aquáticos (LALNUNHLIMI; 
KRISHNASWAMY, 2016 apud ALMEIDA et al., 2016). 

Dentre vários corantes utilizados na indústria têxtil, o corante azul de metileno 
foi escolhido para ser analisado nesse trabalho, por ser amplamente utilizado 
industrialmente e por sua decomposição gerar contaminantes que podem ser 
altamente tóxicos, contaminando o meio em que estiverem em contato (BALBINO, 
2015). 

O azul de metileno é um corante catiônico que pertence à classe das 
fenotiazinas. Ele é solúvel em água ou álcool, composto orgânico, aromático e 
heterocíclico. Pouco tóxico, que absorve intensamente na região do UV-visível 
(λmáx = 664nm em água) (BALBINO, 2015 apud LIMA, 2004). Pode ser usado de 
várias maneiras, como por exemplo, no tingimento de algodão, lãs e papel, tinturas 
temporárias para cabelo, entre outras aplicações (OLIVEIRA et. al, 2013). 

Sua estrutura está representada na Figura 1. 
 

Figura 1 - Estrutura molecular do Azul de Metileno 

 
Fonte: (BALBINO, 2015 apud DUTRA, 2013). 

  
Preocupando-se com o meio ambiente e com o objetivo de evitar esse tipo de 

poluição, pode-se empregar um método conhecido como fotocatálise heterogênea, 
que possui como princípio acelerar uma fotorreação com a presença de um 
catalisador. A fotocatálise inclui a interação de luz com as moléculas, provocando 
assim a sua dissociação. A energia que é fornecida para as moléculas vem da 
radiação ultravioleta, gerando espécies eletronicamente agitadas, transferindo 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

   

 

radicais para o meio, formando os radicais livres, que degradam o composto 
orgânico (BORGES, 2014). 

É uma tecnologia com base na irradiação de um catalisador, que é 
geralmente um semicondutor, dentre vários semicondutores, o dióxido de titânio (na 
forma anatase) é o mais adequado para aplicações ambientais, por ter baixo custo, 
elevada atividade e estabilidade a irradiação e a toxicidade. A principal espécie 
oxidante responsável pela fotoxidação é o radical hidroxila (•OH), o processo pode 
ser mais bem representado na Figura 2 (BORGES, 2014 apud ANDREOZZI, 1999; 
OPPENLANDER, 2003).  

 

Figura 2 - Exemplificação esquemática dos princípios da fotocatálise heterogênea. 

 
Fonte: (BORGES, 2014 apud AHMED, 2010). 
 

A concentração de dióxido de titânio é importante, pois se for alta irá conferir 
ao material alta turbidez, impedindo a passagem, dificultando assim a filtragem da 
solução, impossibilitando assim o uso desse sistema no tratamento de grandes 
volumes de água (BORGES, 2014). 

O objetivo desse trabalho é analisar a remoção de concentração do corante 
azul de metileno por fotocatálise heterogênea utilizando uma fonte de radiação 
ultravioleta artificial e dióxido de titânio como catalisador em variadas concentrações. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 MATERIAIS 

 

2.1.1 Vidrarias 

 Béqueres; 

 Proveta; 

 Espátula; 

 Pissete; 

 Balões volumétricos; 

 Tubos de ensaio; 

 Frascos de vidro; 
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2.1.2 Reagentes 

 Azul de metileno - 50 mg/L; 

 Dióxido de titânio; 
 

2.1.3 Equipamentos 

 Espectrofotômetro;  

 Balança analítica;  

 Lâmpada de Luz (UV-A (λ=365nm) de 20 W de 127 V);  

 Agitadores magnéticos; 

 Centrífuga laboratorial; 
 

2.1.4 Outros 

 Caixa de Papelão para construção de um reator. 
 
2.2 MÉTODOS 

 
2.2.1 Curva de calibração do azul de metileno 

 Preparou-se uma solução “mãe” de 50 ppm de azul de metileno; 

 Fez-se 10 diluições a partir da solução de 50 ppm de azul de metileno, 
sendo as concentrações de: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 e 5 ppm; 

 Utilizou-se o comprimento de onda de 664 nm e fazer a leitura no 
espectrofotômetro da absorbância de cada solução diluída; 

 Construiu-se a curva de calibração.   
 
2.2.2 Procedimento experimental 

 Da solução de 50 ppm fez-se uma diluição para uma concentração que 
esteja dentro do range da calibração;  

 Em um béquer de 500 mL colocar 400 mL da solução diluída; 

 Adicionou-se 50 mL da solução de dióxido de titânio e homogeneizou-se 
(solução de 0,5 g/L de TiO2); 

 Montou-se o reator com a lâmpada de radiação artificial UV e um agitador 
magnético para manter a solução em constante agitação para obter uma 
reação homogênea; 

 Iniciar a fotocatálise heterogênea; 

 A cada meia hora retirou-se uma alíquota da solução, até um total de duas 
horas e meia de reação, centrifuga-la e fazer a leitura da sua absorbância 
no espectrofotômetro;   

 Realizou-se o mesmo procedimento para outras concentrações de dióxido 
de titânio no efluente; 

 Determinou-se as concentrações das alíquotas através da curva de 
calibração; 

 Determinou-se a eficiência da remoção do corante na solução através da 
equação (Figura 3): 

 
 
 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

   

 

Figura 3 - Equação para determinar a eficiência do processo 

 
Fonte: (BALBINO, 2015). 

 
Onde, E(t) é a eficiência da remoção da concentração no tempo t; Co é a 

concentração de Azul de Metileno inicial e C(t) é a concentração de Azul de Metileno 
no tempo t. 
 
1.2.3 Equipamentos e Procedimento do Experimento 

O espectrofotômetro utilizado para construção da curva de calibração para 
determinação da concentração do azul de metileno está exposto na Figura 4. 

 
Figura 4 - Espectrofotômetro 
 

 
 

Para realização dos experimentos de fotocatálise foi utilizado reator 
fotocatalítico. O reator foi montado utilizando um armário de caixa de papelão com 
uma porta dobrável, onde foi utilizada a lâmpada de Luz (UV-A (λ=365nm), como na 
Figura 5. 
 
Figura 5 - Reator Fotocatalítico com Lâmpada de Luz (UV-A (λ=365nm) 
 

 
 

Foi utilizado 50 mg/L de azul de metileno como concentração inicial seguida 
das diluições para estabelecimento da curva de calibração.  Utilizaram-se balões 
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volumétricos com capacidade de 100 mL para preparar as diluições conforme 
apresentado na Figura 6: 
 
Figura 6 - Balões Volumétricos para Calibração 
 

 
 

 

Neste experimento foi utilizado como catalisador o TiO₂ , pó sólido branco e 
inodoro, onde foram testados os volumes totais de 50, 40, 30, 20 e 10 mL de TiO2 de 
0,5 g/L. E o peso foi determinado em uma balança analítica, como pode ser 
observado na Figura 7: 
 
Figura 7 - Catalisador TiO₂  - Balança Analítica 
 

 
 

O tempo deixado para cada experimento foi de 150 minutos, as amostras 
foram coletadas a cada 30 minutos com uma pipeta e colocadas em tubos de 
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ensaio. Após a retirada de todas as amostras, transferiu-se em outros tubos de 
ensaio e as amostras foram centrifugados por 10 minutos.  

Ao término da centrifugação, foram retiradas as amostras dos tubos de ensaio 
e colocados em outros tubos para realizar a leitura de absorbância no 
espectrofotômetro no comprimento de onda de 664 nm para determinar-se a 
concentração das amostras. Pode-se observar os passos acima nas Figuras 8 e 9. 

 
Figura 8 - Amostras coletadas com intervalo de 30 minutos. 
 

 
 
Figura 9 - Tubos de ensaio-Centrifugação das Amostras 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 CURVA DE CALIBRAÇÃO 

Com a variação de concentração de 0,5 ppm à 5 ppm, foram determinadas as 
absorbâncias para a variação de concentração a cada 0,5 ppm. A Figura 10 mostra 
as leituras de absorbância de cada concentração de azul de metileno para a 
construção da curva de calibração. 

 
Figura 10 – Leitura de absorbância para a curva de calibração. 
 

 
 
A partir desses dados, realizou-se a interpolação dos dados de concentração 

e absorbância para determinação da curva de calibração do azul de metileno de 
forma linear com os pontos obtidos das concentrações das soluções. O coeficiente 
de determinação ao quadrado (R2) encontrado foi igual a 0.9969 (Figura 11). Este 
valor, muito próximo ao unitário, indica uma boa aproximação dos pontos à equação 
linear. Com a equação obtida para a curva, foi possível medir os valores das 
concentrações das amostras dos experimentos. 
 
Figura 11 – Curva de calibração. 
 

 

ppm Abs

0,5 0,061

1 0,178

1,5 0,2775

2 0,396

2,5 0,4395

3 0,6025

3,5 0,6965

4 0,817

4,5 0,9215

5 1,0285
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3.2 FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA 

No experimento de fotocatálise heterogênea, o efluente inicial de azul de 
metileno tinha uma concentração de 3 ppm. As amostras foram submetidas a 
radiação para o tempo total do processo de 150 minutos. As leituras no 
espectrofotômetro foram realizadas a cada 30 minutos, para determinação dos 
níveis de absorbância e convertidos para concentração pela curva de concentração. 
Verificou-se, nos resultados encontrados no gráfico da Figura 12, uma concentração 
final menor em 30 e 20 mL de TiO2, sendo 50 mL a concentração final maior. 

 
Figura 12 – Concentração de azul de metileno em função do tempo 
 

 

 
3.3.1 Eficiência de remoção do azul de metileno 

Comparando a eficiência de cada quantidade de catalisador utilizado na 
fotocálise (Figura 13), verificou-se uma maior eficiência no experimento com 30 e 20 

mL de TiO₂ (0,5 g/L), apresentando uma eficiência de remoção do corante em 
94,13% em 150 minutos. A menor eficiência, foi verificada com 50 mL de TiO₂ (0,5 
g/L), tendo apresentado 87,92% de eficiência após o mesmo período de tempo. No 

experimento com 40 mL de TiO₂ (0,5 g/L) a eficiência também foi menor em relação 
a de 10, 20 e 30 mL de TiO₂ (0,5 g/L), com 93,51%. 

Isso mostra como a concentração de dióxido de titânio é importante, pois se 
for alta irá conferir ao material alta turbidez, impedindo a passagem, dificultando 
assim a filtragem da solução, impossibilitando assim o uso desse sistema no 
tratamento de grandes volumes de água (BORGES, 2014). 
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Figura 13 – Eficiência de remoção 
 

 

 

4. CONCLUSÃO 

Os resíduos industriais geram enormes prejuízos ambientais, principalmente 
os resíduos das indústrias têxteis, sendo os corantes o principal efluente dessas 
industrias causando grande contaminação ao meio ambiente. O descarte 
inadequado desses efluentes é extremamente perigoso para a vida marinha e com 
isso o tratamento é de suma importância dentro das indústrias.  

Após realizar o tratamento do efluente selecionado para o estudo, pode-se 
comparar os resultados obtidos posterior a fotocatálise com diferentes 
concentrações de catalisador e constatou-se que a remoção da concentração do 
corante azul de metileno foi mais eficiente utilizando os volumes de 30 e 20 mL de 
TiO2 de 0,5 g/L, atingindo a eficiência de 94,13%. 

Observou-se ainda no experimento que a quantidade de catalizador 
influência na velocidade da reação. Isto porque a quantidade de catalisador quando 
maior, maior é o número de partículas de TiO2, aumentando o número de moléculas 
adsorvidas como a quantidade de fótons absorvidos, resultando em maior 
degradação. No entanto, quando a quantidade do catalisador é muito alta, ocorre o 
fenômeno de reflexão de luz incidente, resultando em menos luz penetrada na 
solução, consequentemente diminuindo a eficiência fotônica.  
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CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDEDORES SOCIAIS  
  

Greiciane dos Santos Ribas1, Leticia Rodrigues2, Nayara Amany Dobzinski3,  

Ricardo da Costa Brizola4, Tatiane Teixeira5,  

  
  

RESUMO  
 
No presente trabalho foi abordado o empreendedorismo social, que é uma forma de 
empreendedorismo que tem como objetivo principal produzir bens e serviços que 
beneficiem a sociedade, diminuindo situações de risco dos cidadãos. Apresentando 
um exemplo de empreendedor social, foi escolhido Muhammad Yunus, um dos 
maiores empreendedores sociais da história, ele conquistou o prêmio Nobel da paz 
em 2006, após criar um sistema bancário, que através dele, pretende acabar com a 
pobreza, ao oferecer ativamente microcrédito para milhares de famílias, o que 
ajudou milhões de pessoas a escapar da pobreza. O trabalho se caracteriza como 
uma pesquisa bibliográfica, onde busca-se apenas um levantamento teórico sobre o 
assunto. Também se classifica como uma pesquisa qualitativa, já que responde a 
questões muito particulares, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Através da pesquisa, foi possível analisar e pontuar as características 
empreendedoras presentes em Muhammad Yunus, de acordo com os atributos 
estabelecidos pelo SEBRAE e por Dornelas, bem como identificar as principais 
características que fazem de Yunus um empreendedor social. 
Palavras-chave: Empreendedorismo social; Muhammad Yunus; microcrédito.  

  
  

ABSTRACT  
  
In this work, social entrepreneurship was approached, which is a form of 
entrepreneurship whose main objective is to produce goods and services that benefit 
society, reducing risk situations for citizens. Presenting an example of a social 
entrepreneur, Muhammad Yunus, one of the greatest social entrepreneurs in history, 
was chosen. He won the Nobel Peace Prize in 2006, after creating a banking system 
that, through him, aims to end poverty by actively offering microcredit for thousands 
of families, which helped millions of people escape poverty. The work is 
characterized as a bibliographic research, where only a theoretical survey on the 
subject is sought. It is also classified as a qualitative research, since it answers very 
particular questions, with a level of reality that cannot be quantified. Through the 
research, it was possible to analyze and score the entrepreneurial characteristics 
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present in Muhammad Yunus, according to the attributes established by SEBRAE 
and Dornelas, as well as to identify the main characteristics that make Yunus a social 
entrepreneur.  
Keywords: Social entrepreneurship; Muhammad Yunus; microcredit.  
  
  
1. INTRODUÇÃO  

De acordo com Silva et.al (2012) o empreendedorismo social engloba os 
trabalhos realizados com o objetivo de minimizar os problemas sociais e tenta utilizar 
meios para resolução deles. Busca a maximização dos retornos sociais e não o lucro 
pelo qual visa o empreendedorismo tradicional. O capital arrecadado através de 
empresas sociais empreendedoras, busca realizar iniciativas, programas e ações 
que concedem para a população um desenvolvimento sustentável.   

Conforme o sistema do SEBRAE, um empreendedor deve ter características 
de comportamento, que o ajude a se desenvolver. Deve analisar e identificar essas 
características e depois apoderar-se delas da maneira mais correta (SEBRAE, 
2018).   

Segundo Dornelas (2015), “empreender é a capacidade de inovar mesmo em 
situações caóticas no âmbito empresarial, criando ideias e/ou novos produtos. 
Envolvendo pessoas e processos na transformação de uma ideia em 
oportunidades”.  

Com isso, para exemplificar um empreendedor social, foi escolhido 
Muhammad Yunus, que é um empreendedor e economista, conhecido como o 
banqueiro dos pobres, pois através de seu empenho no combate à pobreza, realizou 
uma “intervenção psicossocial” utilizando conceitos e ações que podem ser 
analisados sob a ótica da psicologia comunitária (OLIVEIRA, 2018). 

Em 2006, recebeu o prêmio Nobel da paz, sendo que o comitê do Nobel 
considerou que o esforço de Yunus para eliminar a pobreza pode resultar em paz 
duradoura, que “não pode ser alcançada a menos que grandes grupos da população 
encontrem meios de sair da pobreza”, sendo o microcrédito um desses meios 
(OLIVEIRA, 2018). 

  
2. METODOLOGIA  

Este trabalho é classificado como uma pesquisa bibliográfica, pois conta com 
levantamento de referências já publicadas, em forma de artigos científicos 
(impressos ou virtuais), livros, teses de doutorado, dissertações de mestrado. Sua 
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com o que foi escrito sobre 
determinado assunto (MARCONI, 2017).  

Também se classifica como uma pesquisa qualitativa, já que responde a 
questões muito particulares. Este tipo de pesquisa se ocupa, nas Ciências Sociais, 
com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 
crenças, dos valores e das atitudes (MARCONI, 2017).  

A pesquisa sobre Muhammed Yunus foi realizada a partir de sites e artigos 
que contam sua trajetória e detalhes de seus projetos sociais, sites disponíveis 
online, livros de sua autoria e documentários de sua história. A equipe elaborou 12 
(doze) questões sobre a trajetória de vida de Muhammad Yunus, cujas respostas 
encontram-se nos Resultados deste trabalho. Para responder estas questões, foram 
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consideradas três entrevistas, entre elas estão a entrevista no Jô Soares, Luciano 
Hulk e por fim uma entrevista realizada por um canal no Youtube – nova 
comunidade. 

As questões são:  
1. Como teve ideia de criar o banco e quantas pessoas te consideraram 

louco?  
2. Você realmente acredita que teremos um mundo sem pobreza algum dia?  
3. Pensou em desistir ou foi desmotivado em algum momento?  
4. Pessoas tentaram te prejudicar criando boatos ou algo similar para que seu 

negócio não desse certo?  
5. O microcrédito é subestimado?  
6. Na sua opinião por que ganhou o prêmio Nobel da paz e não o Nobel de 

economia?  
7. Qual a porcentagem de juros cobradas pelos agiotas e qual é a cobrada por 

você?  
8. Depois do seu sucesso o que aconteceu com os agiotas?  
9. O que você falaria para um jovem que está começando empreender agora 

que não tenha muita estrutura, mas tenha determinação?  
10. Você acredita que uma empresa que atua como ONG pode atuar como 

uma empresa social?  
11. Você tem algum interesse em continuar vindo para o Brasil, e qual seria 

seu objetivo com o país?  
12. O que significa a teoria dos três zeros?  
Baseado em todo o referencial teórico apresentado neste trabalho, juntamente 

com a resolução dessas 12 questões, nos Resultados também se encontram os 
quadros com as avaliações das características empreendedoras apontadas pelo 
Sebrae e pelo Dornelas, que foram observadas em Muhammad Yunus, bem como o 
quadro com a avaliação das características de empreendedor social observadas em 
Muhammad Yunus.  
  
3. REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1. CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS: SEBRAE  

Nas décadas de 1950/1960, alguns cientistas estudaram o comportamento 
empreendedor e perceberam que empresários bem-sucedidos apresentavam certas 
características de personalidade parecidas, tais como autoconfiança, motivação e 
iniciativa (SEBRAE, 2018).  

Em 1966, o cientista Julian Rotter, chamou de lócus de controle interno ou 
externo as seguintes características:   

Lócus de controle interno: “quem tende a atribuir a si mesmo o controle das 
coisas e a responsabilidade por seus próprios resultados (estes são os mais bem 
sucedidos)” (SEBRAE, 2018).  

Lócus de controle externo: “Quem costuma localizar o motivo de sucessos ou 
insucessos nos fatores externos, fora de seu controle, como falta de sorte ou falha 
de outra pessoa” (SEBRAE, 2018).  

Essa teoria faz pensar sobre a importância de construir pessoalmente as 
vitórias, e não ficar buscando justificativas para eventuais falhas. 

Para o sistema do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), características empreendedoras, são características de comportamento 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020  

  

que ajudam todo empreendedor a se desenvolver. E para uma pessoa desenvolver 
essas características é necessário que, antes de tudo, deve-se conhecer e identificar 
as mesmas e depois se apropriar delas da maneira que achar melhor. Cada 
empreendedor tem sua realidade, seus objetivos e desejos. Trazer a informação 
para o seu dia a dia, dando seu toque pessoal e conseguindo, a partir daí, fazer 
novas descobertas e novos usos.  

O SEBRAE (2018), lista 10 características empreendedoras, que são:  

 Busca de oportunidades e iniciativa – Faz as coisas antes de solicitado 
ou antes de forçado pelas circunstâncias. Age para expandir o negócio a 
novas áreas, produtos ou serviços. Aproveita oportunidades fora do comum 
para começar um negócio novo, obter financiamento, equipamentos, 
terrenos, local de trabalho ou assistência; 

 Persistência – Age diante de um obstáculo significativo. Age 
repetidamente ou muda para uma estratégia alternativa a fim de enfrentar 
um desafio ou superar um obstáculo. Faz um sacrifício pessoal ou 
despende um esforço extraordinário para completar uma tarefa; 

 Comprometimento – Assume responsabilidade pessoal por solucionar 
problemas que possam prejudicar a conclusão de um trabalho nas 
condições estipuladas. Colabora com os empregados ou se coloca no lugar 
deles, se necessário, para terminar um trabalho. Esforça-se para manter os 
clientes satisfeitos e coloca em primeiro lugar a boa vontade de longo 
prazo acima do lucro de curto prazo; 

 Exigência de qualidade e eficiência – Encontra maneiras de fazer as 
coisas da melhor forma, mais rápida ou mais barata. Age de maneira a 
fazer coisas que satisfazem ou excedem padrões de excelência. 
Desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja 
terminado a tempo ou que o trabalho atenda a padrões de qualidade 
previamente combinados; 

 Correr riscos calculados – Avalia alternativas e calcula riscos 
deliberadamente. Age para reduzir riscos ou controlar resultados. Coloca-
se em situações que implicam desafios ou riscos moderados; 

 Estabelecimento de metas – Estabelece metas e objetivos que são 
desafiantes e que têm significado pessoal. Tem visão de longo prazo, clara 
e específica. Estabelece objetivos de curto prazo mensuráveis; 

 Busca de informação – Dedica-se pessoalmente a obter informações de 
clientes, fornecedores e concorrentes. Investiga pessoalmente como 
fabricar um produto ou fornecer um serviço. Consulta especialistas para 
obter assessoria técnica ou comercial; 

 Planejamento e monitoramento sistemático – Planeja dividindo tarefas 
de grande porte em subtarefas com prazos definidos. Constantemente 
revisa seus planos, levando em conta os resultados obtidos e as mudanças 
circunstanciais. Mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar 
decisões; 

 Persuasão e rede de contatos – Utiliza estratégias deliberadas para 
influenciar ou persuadir os outros. Utiliza pessoas chave como agentes 
para atingir seus objetivos. Age para desenvolver e manter relações 
comerciais; 

 Independência e autoconfiança – Busca autonomia em relação a normas 
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e controles dos outros. Mantém seu ponto de vista mesmo diante da 
oposição ou de resultados inicialmente desanimadores. Expressa confiança 
na sua própria capacidade de complementar uma tarefa difícil ou de 
enfrentar um desafio. 

  

3.2. CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS: DORNELAS  

Dornelas (2015) diz que o “empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e 
processos que, em conjunto, levam a transformação de ideias em oportunidades” 
ressalta assim de forma mais geral o real objetivo do empreendedorismo, que é 
gerar oportunidades.  

Empreendedorismo é o ato de aproveitar oportunidades, inovar, planejar, 
arriscar, empenhar, ser perseverante, acreditar na ideia e transformar em realidade. 
Este ato se aplica em qualquer área, seja um novo negócio, seja um novo processo 
ou um novo produto, um novo método, tanto faz (GEM, 2012).  

Segundo Dornelas (2015) “o empreendedor é aquele que faz as coisas 
acontecerem, e antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização”. Ele 
também cita que, o empreendedorismo é constituído via um processo em que exige 
diferenciação nas pessoas, as pessoas possuem motivação especial, singular, 
amam as atividades que realizam, buscam deixar o exemplo.  

A seguir estão algumas características empreendedoras apontadas por 

Dornelas (2015):   

 Conhecimento – Empreendedores que conhecem o ramo no qual atuam, 
possuem mais chances de sucesso;  

 Relacionamento (networking) – Ter uma rede de contatos bem 
estabelecida também é um aspecto comumente presente nos 
empreendedores de sucesso;  

 Oportunidade – A percepção e aproveitamento de oportunidades são 
características marcantes do empreendedor de sucesso;  

 Planejamento – Utilizar algum tipo de planejamento, formal ou informal, no 
decorrer da carreira empreendedora auxilia na obtenção de bons 
resultados;  

 Risco – Assumir riscos calculados é característica presente na maior parte 
dos empreendedores de sucesso, que gostam de arriscar, mas buscam 
saber até quanto podem perder na empreitada caso algo não ocorra 
conforme o planejado;  

 Fatores de influência – Alguns fatores são considerados pelos 
empreendedores essenciais para o início de um novo negócio, ou seja, 
definem qual “evento de disparo” os levou a empreender;  

 Dedicação – Os empreendedores de sucesso mostraram-se, de fato, 
pessoas altamente determinadas, comprometidas e dedicadas. Fazem o 
que gostam e consideram-se apaixonados pelo seu negócio;  

 Recursos – Os empreendedores normalmente utilizam recursos próprios, 
advindos principalmente de reservas pessoais dos sócios. Também é 
bastante comum a venda de bens para a capitalização dos novos negócios;  

 Família empreendedora – É comum existir entre os empreendedores de 
sucesso um histórico empreendedor em suas famílias, principalmente 
tratando-se de antepassados diretos. O que se pode inferir é que a vivência 
com outros empreendedores tende a contribuir para a formação 
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profissional dessas pessoas;  

 Modelos de referência – Os principais modelos de referência, ou seja, 
pessoas que representaram fonte de inspiração aos empreendedores 
iniciantes, são familiares ou empreendedores de sucesso amplamente 
reconhecidos;  

 Sócios – Os empreendedores buscam sócios que complementam suas 
habilidades, agregando valor ao negócio, e não apenas para dividir seus 
riscos;  

 Relações com a família – Os empreendedores encaram o apoio da família 
como algo positivo e muitas vezes necessário, principalmente em épocas 
em que o negócio necessita de maior atenção, ou ainda quando se faz 
necessário cortar gastos para sustentar a atividade com mais segurança;  

 Visão – Os empreendedores de sucesso são também pessoas visionárias 
que possuem boa percepção de como será seu negócio no futuro. Estes 
empreendedores consideram-se à frente da concorrência e buscam 
antecipar-se aos fatos;  

 Liderança – Os empreendedores de sucesso consideram-se bons líderes 
e formadores de equipe. Selecionam pessoas chave para o trabalho e 
conseguem motivá-las para atingirem objetivos. Esses empreendedores 
consideram o trabalho em equipe essencial para o sucesso e por isso 
buscam priorizar a formação de suas equipes;  

 Momentos de satisfação – Os momentos de maior satisfação para os 
empreendedores estão mais relacionados com o reconhecimento dado 
pelo mercado. Os empreendedores sentem-se recompensados ao 
perceberem que estão contribuindo de alguma forma para o mercado 
quando oferecem produtos e serviços de qualidade, satisfazendo 
necessidades e/ou desejos. É a autorrealização.;  

 Momento crítico – Entre os momentos mais críticos, destacam-se 
problemas internos, o início do negócio e a vulnerabilidade a questões 
macroeconômicas. Os principais problemas internos estão relacionados 
com questões como falta ou excesso de estoques, descontrole de fluxo de 
caixa e dependência de um único cliente. No início do negócio, as 
dificuldades concentram-se na falta de capital e problemas de penetração 
no mercado;  

 Lado positivo – O lado positivo de ser empreendedor está fortemente 
atrelado a sensações de liberdade, independência e realização pessoal. O 
retorno financeiro também é tido como positivo, mas as recompensas 
intangíveis lideram a lista com grande vantagem;  

 Lado negativo – Entre os pontos negativos do empreendedorismo, 
destacam-se a carga excessiva de trabalho e os riscos envolvidos na 
atividade. Muitos empreendedores trabalham mais de oito horas por dia e 
em finais de semana e, apesar de fazerem o que gostam, reconhecem o 
desgaste físico e mental que esse esforço acarreta. A incerteza de retorno 
dos investimentos feitos também é uma variável incômoda, apesar do 
apetite do empreendedor por tomar riscos calculados.  

A partir dos pontos destacados é possível perceber as características 
necessárias para que uma pessoa possa se tornar em empreendedor. 
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3.3. PERFIL DO EMPREENDEDOR SOCIAL  

Para Silva (2019), o papel do empreendedor social é extremamente 
transformador para a sociedade. Esse profissional se destaca por conseguir criar 
ideias inovadoras e criativas capazes de minimizar os problemas sociais e beneficiar 
uma comunidade local e global. A sua motivação para a criação do empreendimento 
social gera persistência para alcançar seu objetivo social.  

Segundo Abu-Saifan (2012), o empreendedor social é uma pessoa que cria 
iniciativas capazes de solucionar ou minimizar os problemas sociais e, portanto, de 
beneficiar a comunidade local ou global. O Quadro 1 sintetiza os principais autores 
sobre empreendedor social e reúne as características citadas por eles.  

Quadro 1 - Características do Empreendedor Social  

Fonte  Definição  
Principais 

Características  

Leadbeater 
(1997) e 

Nader (2018) 

O empreendedor social é um indivíduo 

empreendedor, inovador e transformador que 

também é: líder, contador de histórias, gestor 

de pessoas, oportunista, visionário e criador 

de alianças. Ele reconhece um problema 

social e organiza, cria e gerencia um negócio 

para realizar mudanças sociais.  

• Líder  

• Gestor  

Bornstein 
(1998)  
 e Silva 

(2019) 

O empreendedor social é um inovador, 

quebra paradigmas com uma nova ideia 

combina solução de problemas sociais, tem 

um forte senso de ética e apresenta visão de 

mudança  

• Líder  

• Persistente  

Thompson et 
al. (2000)  

 e Itelvino et 

al. (2018a) 

O empreendedor social é uma pessoa 

que percebe onde há alguma necessidade 

que o sistema de bem-estar do Estado não 

atenderá e reunirá os recursos necessários 

(geralmente, pessoas, voluntários, dinheiro e 

instalações) para fazer a diferença  

• Emocional  

• Criador de 

valor social  
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Dees (1998) 
e Marins 

(2018) 

Os  empreendedores  sociais 

desempenham  papéis  de  agente 

 de mudança no setor social ao:  

• Adotar uma missão capaz de criar e 
manter um valor social;  

• Reconhecer e buscar novas 
oportunidades para atender essa missão;  

• Envolver-se constantemente no processo 
de inovação, adaptação e aprendizagem;  

• Agir com ousadia, desconsiderando a 
limitação dos recursos disponíveis;  

• Ter senso elevado de responsabilidade e 

transparência com os grupos atendidos e 

os resultados gerados.  

• Agente  de 
mudança  

• Altamente 
responsável  

• Dedicado  

• Alerta social  

(Continua) 

Fonte  Definição  
Principais 

Características  

Brinckerhoff 
(2009) e Abu-
Saifan (2012) 

O empreendedor social é alguém que 

assume risco razoável ou em nome das 

pessoas que sua organização serve.  

• Líder  de 
opinião  

Zahra et al. 
(2008) e 
Carneiro 
(2017) 

Empreendedorismo social engloba as 

atividades e os processos realizados para 

descobrir, definir e explorar oportunidades, a 

fim de aumentar a riqueza social, criando 

empreendimento ou gerenciando 

organizações existentes em um ambiente 

inovador.  

• Inovador  

• Proativo  

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).  

Diante DO Quadro 1, pode-se dizer que o objetivo do empreendedor social é 
priorizar a criação de valor social do seu empreendimento. Esse profissional também 
cria estratégias para geração de riqueza, mas a sua finalidade será alcançar sua 
missão social. Ademais, pode-se afirmar que outras das principais características do 
empreendedor social são liderança, persistência, criação de valor social, ser agente 
de mudança, dedicação, responsabilidade, inovação e gestão. Diante dessas 
características, Abu-Saifan (2012) define empreendedor social como indivíduo que 
apresenta um conjunto de comportamentos, capaz de entregar valor social aos 
desfavorecidos por meio de um empreendimento financeiramente independente, 
autossuficiente e sustentável.  

O empreendedor social atua dentro de uma organização financeiramente 
independente, que planeja e executa estratégias de geração de riqueza. O objetivo é 
entregar valor social e permanecer financeiramente autossuficiente (ABU-SAIFAN, 
2012), o que é alcançado por meio de atividades sociais lucrativas que permitem a 
autossuficiência e menor dependência de doações.  
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O empreendedor social cultiva um propósito de contribuição social positiva e 
de geração de valor, o que o motiva a realizar as tarefas necessárias para alcançar a 
mudança. Normalmente, assume uma postura de inconformismo e indignação que 
proporciona determinação, engajamento, compromisso e paixão pela missão social 
(NADER, 2018).  

De acordo com Marins (2018), a definição do propósito é um trabalho 
constante para o empreendedor social. Por esse motivo, declara-se um propósito 
inicial e, a partir de novos questionamentos, outros propósitos surgem. O que eu 
posso melhorar? O que dá significado para a minha vida? O que mais me inspira? 
Onde eu gostaria de gerar mudança?  

O empreendedor social é uma pessoa inovadora e capaz de buscar novas 
formas de pensar, se relacionar, criar estruturas, padrões e conexões que agreguem 
valor social. Trata-se de um profissional que utiliza os recursos para explorar 
oportunidades capazes de gerar uma mudança social e atender as necessidades 
humanas de maneira sustentável (SILVA, 2019).  

Para Silva (2019), a capacidade de comunicação é uma característica 
fundamental para o empreendedor social, sendo o que lhe permite responder às 
necessidades da sociedade, contribuindo para a eficácia do seu negócio, além de 
desenvolver as atividades relacionadas ao seu negócio e interagir com diversos 
segmentos e interesses de diversos setores da sociedade.  

Assim, o empreendedor social também deve ser destacado como uma figura 
importante em ações que geram o bem-estar de uma sociedade, interferindo 
diretamente por meio de suas propostas, provocando e inspirando mudanças nas 
relações sociais. De acordo com Itelvino et al. (2018a), o empreendedor social 
mobiliza as ideias, as competências e os recursos (físicos e humanos) e, devido a 
seu forte apelo emocional, consegue o engajamento de pessoas para a realização 
dos seus objetivos. Portanto, pode-se dizer que o perfil de liderança forte é uma de 
suas características.  

Devido à escassez de recursos, o empreendedor social precisa se relacionar 
com investidores e colaboradores para o seu fim social, de modo que a capacidade 
de relacionamento é uma característica marcante e fundamental (CARNEIRO, 
2017).  

Conforme Marins (2018), o senso de ética e moral é essencial para o 
empreendedor social, que introduz grandes mudanças estruturais na sociedade e 
precisa mudar a maneira como muitas pessoas fazem suas coisas. Se não 
apresentar ética e moral em suas ações, a probabilidade de sucesso será reduzida 
significativamente.  

O empreendedor social sabe aproveitar as oportunidades, apresenta 
competências gerenciais para resolução de problemas, é uma pessoa pragmática, 
responsável e não desiste diante dos obstáculos. Possui habilidades como visão 
clara, iniciativa, participação, equilíbrio, negociação, perfil estratégico, criatividade, 
crítica, flexibilidade, foco, inteligência, objetividade e trabalho em equipe. Quanto às 
competências, é visionário, sensível com problemas sociais, persistente, consciente, 
líder, competente, sabe improvisar e possui senso de responsabilidade e de 
solidariedade (CARNEIRO, 2017).  

Normalmente, a tendência do empreendedor social é assumir altos riscos, 
pois suas experiências sociais são realizadas com boa fé e, independentemente do 
seu sucesso ou fracasso, ele as considera ricas em aprendizagem. Ao mesmo 
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tempo, o seu comportamento com relação ao risco é fortemente restringido pelos 
objetivos de manter o seu empreendimento sustentável (SILVA, 2019).  

Para Silva (2019), o empreendedor social busca implementar os seus planos 
de ação de maneira rápida, mesmo que sejam necessários ajustes para se adaptar 
às necessidades específicas da sociedade em que está inserido. Ademais, ele 
observa todos os detalhes do negócio, no intuito de obter sucesso, além de partilhar 
esse controle com os seus parceiros, que são considerados atores sociais 
fundamentais para o alcance dos seus objetivos.  

  
4. RESULTADOS  

4.1. BIOGRAFIA DE MUHAMMAD YUNUS  

Muhammad Yunus nasceu em 28 de junho de 1940 em uma aldeia chamada 
Bathua em Chittagong, Bangladesh, um pequeno e extremamente povoado país 
asiático, que ficou independente do Paquistão em 1971. Bangladesh tem cerca de 
1190 habitantes por km², sendo 52% analfabetos que vivem nas ruas sem água, 
comida e casa para servir como abrigo. Portanto Yunus conviveu com a pobreza por 
perto praticamente por toda a sua vida (FERNANDES, 2013).  

Yunus era filho de Hazi Dula Mia Shoudagar e Sofia Khatun, seu pai sempre 
fez de tudo para que seus filhos estudassem e se formassem, ele fez isso vendendo 
joias. Sua mãe era uma pessoa muito bondosa, que ajudava muitos pobres que a 
procuravam com muita atenção e dedicação, Sofia serviu como inspiração para 
Yunus, no sonho de erradicar a pobreza (FERNANDES, 2013).  

Muhammad realizou o sonho de seu pai no ano 1961 se formando em 
economia na Universidade de Daca, sendo que 9 anos mais tarde já obteve o título 
de PhD nos Estados Unidos, na Universidade de Vanderbilt. Nos anos que passou 
nos Estados Unidos, Yunus lecionou algumas matérias na Universidade do Médio 
Tennessee, mas isso não durou muito tempo pois ele voltou ao seu país de origem e 
começou a lecionar na Universidade de Chittagong, em Bangladesh.  

Em 1974, Yunus decidiu fazer algo concreto para ajudar na economia de seu 
país, juntamente com seus alunos, ele estudou uma aldeia perto da faculdade, onde 
conheceu diversas realidades, entre elas Sufia Begum, ela tinha 21 anos e era 
analfabeta. Sufia, como diversos outros artesãos emprestavam dinheiro a juros 
muito altos para comprar bambu, os juros eram tão altos que não obtinham nenhum 
lucro depois de devolver o dinheiro emprestado. Foi perante essa situação que 
Yunus teve uma ideia, ele fez um empréstimo a um grupo de artesãs e pela primeira 
vez elas obtiveram algum lucro. Muhammad viu nesta situação a oportunidade de 
ajudar as pessoas, dando-as a oportunidade de crescer e não ser explorado. 
Concluindo que por meio de pequenos empréstimos ele poderia ajudar a libertar o 
país da pobreza. Estes estudos levaram Muhammad a criar o Banco Grameen, em 
1983. Nos dias atuais o banco tem o título de Banco oficial para fornecer 
empréstimos aos pobres, tendo cerca de 8,4 milhões de mutuários, e um giro de 
empréstimos de 1,5 bilhões de dólares ao ano, apesar de não ser um banco 
exclusivo ao público feminino, cerca 97% dos beneficiados são mulheres. O banco 
está presente por quase todo o mundo, contando com países desenvolvidos e 
industrializados, incluindo o Brasil (UNIDOS PELOS DIREITOS HUMANOS, 2020).  

“Estou profundamente convencido de que podemos livrar o mundo da pobreza 
se estivermos determinados a isso. Essa conclusão não é fruto de uma esperança 
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crédula, mas o resultado concreto da experiência que adquirimos em nossa prática 
do microcrédito” – Muhammad Yunus.  

Yunus tem um livro publicado chamado The Banker of the poor (O banqueiro 
dos pobres), onde relata suas experiencias, entre elas o microcrédito, arma para 
combater a pobreza e acelerar o desenvolvimento social e econômico de seu país. 
Podemos dizer que Muhammad foi responsável por propagar o conceito de 
microcrédito, o que resultou na obtenção do Prêmio Nobel da Paz em 2006 
(ENDEADOR, 2015).  

Muhammad faz parte de diversas fundações como, Fundação das Nações 
Unidas, da Fundação Chirac, da Fundação Schwab, da Fundação Grameen Credit 
Agricole, da Fundação do Príncipe Albert II de Mônaco, ele atua como defensor dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, sendo secretário-geral das Nações 
unidas. Muhammad Yunus tem mais de 50 títulos Honoris, 100 prêmios e honras em 
diversos países, alguns prêmios são o Simon Bolivar International Prize (1996), o 
Prêmio Ramon Magsaysay (1984), World Food Prize (1994), o Prêmio Príncipe de 
Astúrias da Concórdia (1998), Sydney Peace Prize (1998) (YUNUS 
INVESTIMENTOS, 2010).   

Tem seu nome em diversas classificações, entre elas "As 25 Pessoas Mais 
Influentes de negócios dos últimos 25 anos" da Wharton School of Business, "Vinte 
Grande Asiáticos 1975 – 1995” de Asiaweek (Hong Kong) e "Dez Grandes bengalis 
do século (1900 - 1999)" de "Ananda Bazaar Patrika”. Muhammad está na lista dos 
top 100 intelectuais do mundo pela revista britânica Prospect, publicada em 2008. Já 
em 2010 foi colocado na lista das "50 figuras mais influentes do mundo" pela revista 
inglesa The New Statesman (YUNUS INVESTIMENTOS, 2010). 

Para responder as questões apresentadas anteriormente na metodologia 
deste trabalho, foram consideradas três entrevistas com Muhammad Yunus, entre 
elas estão a entrevista no Jô Soares, Luciano Hulk e por fim uma entrevista 
realizada por um canal no Youtube – nova comunidade.  

  
1. Como surgiu a ideia de criar o Grameen Bank?  
“Eu não tive a ideia propriamente. Foi uma situação desesperadora do país na 

época, havia muita fome. Eu dava aula na Universidade local e vi que meu 
conhecimento econômico não ajudava, o que eu ensinava na aula não refletia mais a 
realidade e me senti inútil para a sociedade. Então, em vez de resmungar decidi sair 
a campo e ver se eu conseguiria, como ser humano, ajudar alguém, mesmo que por 
um só dia, para que essa pessoa se sentisse melhor. Comecei a fazer isso e notei 
várias pequenas coisas que eu poderia fazer, assim me aproximei das pessoas do 
vilarejo e elas de mim, e descobri que havia agiotagem naquele meio. Pequenos 
empréstimos eram feitos às pessoas e os agiotas passavam a controlar a vida de 
todos. É terrível perceber como o ser humano pode ser cruel com o semelhante, 
morando no mesmo vilarejo, explorando o outro que é mais fraco, mais pobre. Eu 
ouvia essas histórias e via essas situações e me sentia péssimo. Lá estava eu, 
especialista em economia, e não sabia o que fazer. Aí me dei conta de que podia 
fazer algo, ‘Por que não empresto eu o dinheiro? Se eu emprestar as pessoas 
poderão vir a mim. Não precisarão recorrer a agiotas’. Então comecei a dar dinheiro 
do meu bolso, quantias baixas, mas que faziam a diferença. Fiquei muito popular no 
vilarejo, todos queriam emprestar de mim e logo meu dinheiro começou a acabar e 
comecei a pensar em quando acabasse de verdade, então procurei um banco, mas 
o banco me disse ‘Não’, depois de muitas discussões, eu me ofereci como fiador, se 
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alguém não pagasse eu teria que quitar os empréstimos. Esse foi o começo, em 
1976, eu não tinha ideia do que iria acontecer, mas o processo evoluiu tão bem que 
comecei a achar que daria certo, então o projeto ficou grande e  foi quando pensei 
em criar um banco em vez de continuar fiador em outros bancos. Passaram-se mais 
alguns anos e finalmente em 1983, nos tornamos um banco, e o batizamos de 
Grameen Bank, o Banco do Vilarejo, o banco se espalhou pelo país e a ideia se 
espalhou pelo mundo e recebeu o nome de microcrédito. E hoje, o Grameen Bank 
tem sede em Bangladesh e tem 8,5 milhões de tomadores de crédito, sendo que 
97% são mulheres. Mulheres paupérrimas a quem damos pequenas quantias para 
que iniciem alguma atividade produtiva, ganhem dinheiro e deixem de ser 
dependentes e possam comer e se manter. Elas vendem sementes, hortaliças, 
compram uma vaca para vender leite, começam a costurar e vender roupas, 
qualquer ideia pode ser realizada” – Muhammad Yunus.  

  
2. Você realmente acredita que teremos um mundo sem pobreza algum dia? 
 “Certamente, pois Bangladesh era um país extremamente pobre, e hoje 

atingimos a meta número 1 do milênio, que era reduzir a miséria pela metade até 
2015, na verdade atingimos essa meta em 2013. E agora temos a meta de zerar a 
miséria até 2030. Essa é a meta que estamos seguindo com Bangladesh e para o 
resto do mundo, para isso temos que alcançar os 3 zeros” – Muhammad Yunus. 

  
3. Pensou em desistir ou foi desmotivado em algum momento?  
“Não, nunca! Eu sempre pensei que aconteceria, eu vi acontecer e fui me 

inspirando mais, mas nunca me deixei desmotivar. As pessoas sempre têm que 
fazer mais” – Muhammad Yunus. 

  
4. Pessoas tentaram te prejudicar criando boatos ou algo similar para que seu 

negócio não desse certo?  
“Em Bangladesh, que é um país mulçumano, a agiotagem vai contra a 

religião, então ninguém se apresenta como agiota, é tudo por baixo dos panos. 
Então não me atacam abertamente, porque seriam identificados como agiotas, mas 
espalham boatos para assustar quem tomava dinheiro emprestado de mim. Diziam: 
‘quem pegar dinheiro com ele vai ser preso pela polícia’ ou diziam que éramos 
missionários, e que queríamos convertê-los para outra crença. Então se pegassem o 
dinheiro seriam convertidos” – Muhammad Yunus. 

  
5. O microcrédito é subestimado?  
“A forma tradicional não dá atenção suficiente ao setor informal, o 

microcrédito é uma coisa nova e não se encontra no PIB da forma que devia” – 
Muhammad Yunus. 

  
6. Na sua opinião por que ganhou o prêmio Nobel da paz e não o Nobel de 

economia?  
“Há 15 anos que falavam sobre o prêmio Nobel, alguns diziam que seria da 

paz e outros que seria da economia, quando finalmente o prêmio foi anunciado em 
2006, era o da paz. Fiquei muito feliz, porque paz é uma questão muito importante, 
então é uma mensagem muito poderosa, estou muito feliz por fazer uma ligação 
entre paz e pobreza, sabendo que pobreza é uma ameaça à paz. A paz não pode 
ser vivida na ausência de confrontos militar, é muito mais que isso, é a forma como 
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as pessoas vivem em sociedade. O fato de termos ganho o prêmio Nobel, suponha a 
ideia de que precisamos dar mais atenção a questão da pobreza” – Muhammad 
Yunus. 

  
7. Qual a porcentagem de juros cobradas pelos agiotas?  
“Geralmente, 10% ao dia ou 10% por semana, as pessoas pagam na base do 

desespero, tentando sobreviver e acabam perdendo tudo. Os agiotas estabelecem 
os juros de forma que a pessoa não consiga pagar e quando o devedor não paga 
eles tomam tudo. Essa é a ideia, e não a quantia emprestada” – Muhammad Yunus. 

  
8. Depois do seu sucesso o que aconteceu com os agiotas?  
“Ficaram muito insatisfeitos, e tiveram que procurar outros investimentos, a 

agiotagem já não funciona mais ali. Nós estamos no país todo, então não existe 
mais agiotagem para os pobres, talvez exista para os mais ricos que precisam de 
recursos extras” – Muhammad Yunus.  

  
9. O que você falaria para um jovem que está começando empreender 

socialmente agora que não tenha muito estrutura, mas tenha determinação? 
“Empreendimentos sociais, são desenvolvidos para ajudar o próximo. 

Normalmente a gente acredita que um empreendimento bem-sucedido envolve 
dinheiro e quanto mais dinheiro melhor sucedido será esse investimento, essa é uma 
definição padrão para empreendedorismo. Um empreendedorismo social é outra 
coisa, o fato de você não fazer dinheiro, não fazer lucro, não quer dizer que você 
não tenha sucesso no seu negócio. A questão importante nesse caso é como você 
pode causar impacto na vida de alguém, como você pode solucionar a vida de 
alguém. E como um negócio social é um negócio sem dividendos, ele não te dá 
nenhum retorno financeiro, mas de qualquer forma, empresas sociais tem lucro, o 
seu dinheiro vai retornar de alguma forma” – Muhammad Yunus. 

  
10. Você acredita que uma empresa que atua como ONG pode atuar como 

uma empresa social? 
“Veio em minha cabeça um projeto social com crianças de rua no Camboja. 

Essas crianças eram de rua, cresceram na rua, as vezes roubavam, as vezes 
brigavam, essa era a vida deles. Até alguém ter uma ideia: talvez eu devesse fazer 
um projeto para essas crianças.  Essa pessoa era um acrobata e pensou em fazer 
um pequeno circo com essas crianças. Ela as treinou, com pequenos movimentos e 
performances, e elas começaram a se apresentar na rua. As pessoas passavam e 
davam alguns trocados pelas performances. Hoje em dia eles tem um teatro em 
Camboja e as pessoas pagam por ingressos para vê-los. É algo muito popular hoje 
em dia. As crianças de rua viraram artistas! Bons artistas! São orgulhosas do projeto 
e vivem uma vida boa com os rendimentos desse projeto. Eles se apresentam em 
‘Ocean Trick’, um lugar muito nobre em Camboja, e muitos empresários de outros 
países passam por lá e os assistem. Uma história humana que convida pessoas e as 
inspira. Ou seja, qualquer projeto que ajude as pessoas é um empreendimento 
social” – Muhammad Yunus. 

  
11. Você tem algum interesse em continuar vindo para o Brasil, e qual seria 

seu objetivo com o país?  
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“É muito difícil explicar para as pessoas o que eu faço. Isso é muito 
engraçado, mas quando eu venho para o Brasil, todos entendem. São os mesmos 
problemas e as mesmas atitudes, todos querem ajudar as pessoas, e isso não é 
comum no mundo. Eu fico muito agradecido quando digo algo e isso faz sentido para 
as pessoas, e as inspira a ajudar os terceiros. É isso que me faz voltar sempre para 
o Brasil” – Muhammad Yunus. 

  
12. O que significa a teoria dos três zeros?  
“Primeiro zero: zero pobreza no mundo. Nós criaremos um museu da 

pobreza, pois ninguém mais será pobre. Nós precisaremos de um lugar para mostrar 
para as crianças como a vida era horrível antes. E essa é a vida que queremos, sem 
pobreza, sem sofrimento e com zero desemprego” – Muhammad Yunus.  

“Segundo zero: zero desemprego. Ninguém deve ficar desempregado no 
mundo, não há nada pior do que ficar ocioso, então as pessoas devem ficar ativas, 
produtivas. Nós temos que alcançar isso!” – Muhammad Yunus.   

“Terceiro zero: zero emissão de carbono. Não podemos destruir esse planeta! 
Nós devemos fazer este planeta sustentável para nossas gerações futuras. Nós 
conseguimos conquistar isso mais rápido do que se imagina” – Muhammad Yunus. 

 
O quadro 2 contém as características empreendedoras apontadas pelo 

SEBRAE (2018), que foram observadas em Muhammad Yunus.  
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Quadro 2 - Características empreendedoras do SEBRAE observadas em Muhammad Yunus  

Característica  

Empreendedora  
Atende?  Por quê?  

Busca de 
oportunidades e  

iniciativa   

Tem iniciativa, expande o seu negócio, e aproveitou 

uma oportunidade fora do comum  

Persistência  
 

Age diante de um obstáculo significativo, enfrenta 

um desafio, supera um obstáculo, e despende um 

esforço extraordinário para completar uma tarefa  

Comprometimento  
 

Assume responsabilidade pessoal para solucionar 

problemas, colabora com os empregados, e esforça 

se para manter os clientes satisfeitos  

Exigência de 

qualidade e 

eficiência   

Encontra maneiras de fazer as coisas da melhor 

forma, age de maneira a fazer coisas que o 

satisfazem, assegura que o trabalho seja terminado 

a tempo, e que o trabalho atenda a padrões de 

qualidade previamente combinados  

Correr riscos 

calculados   

Avalia alternativas, calcula riscos deliberadamente; 

age para reduzir riscos, controla resultados e coloca-

se em situações que implicam desafios ou riscos 

moderados  

Estabelecimento 

de metas   

Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e 

que têm significado pessoal, tem visão de longo 

prazo, clara e específica, e estabelece objetivos de 

curto prazo mensuráveis  

Busca de 

informação   

Dedica-se pessoalmente a obter informações de 

clientes, fornecedores e concorrentes, consulta 

especialistas para obter assessoria técnica ou 

comercial  

Planejamento e 

monitoramento 

sistemático   

Planeja dividindo tarefas de grande porte em 

subtarefas com prazos definidos, constantemente 

revisa seus planos, levando em conta os resultados 

obtidos e as mudanças circunstanciais, mantém 

registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões  

Persuasão e rede 

de contatos   

Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou 

persuadir os outros, utiliza pessoas chave como 

agentes para atingir seus objetivos, e age para 

desenvolver e manter relações comerciais  

(Continua)  
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Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

No quadro 3, encontram-se as características empreendedoras apontadas por 
Dornelas (2015), que foram observadas em Muhammad Yunus.  

Quadro 3 - Características empreendedoras do Dornelas observadas em Muhammad Yunus  

Característica  

Empreendedora  
Atende?  Por quê?  

Conhecimento  
 

Possui preparação técnica, profissional e experiência  

Relacionamento  

(networking)   
Possui uma rede de contatos bem estabelecida  

Oportunidade  
 

De uma necessidade gerou oportunidade e a 

aproveitou  

Planejamento  
 

Utiliza algum tipo de planejamento, formal ou 

informal, no decorrer da carreira empreendedora  

Risco  
 

Assume riscos calculados 

Fatores de 

influência  
  

Realização pessoal/sonho  

Dedicação  
  

É determinado, dedicado, apaixonado pelo que faz, 

persistente, não desiste, otimista  

Recursos  
  

Utilizou recursos próprios para iniciar seu negócio  

Família 

empreendedora  
  

Possui família empreendedora  

Modelos de 

referência  
  

Seus familiares  

Sócios  
  

Complementam as habilidades  

Relações com a 

família  
  

Teve apoio da família 

(Continua)   

Característica  

Empreendedora  
Atende?  Por quê?  

Independência e 

autoconfiança   

Busca autonomia em relação a normas e controles 

dos outros, mantém seu ponto de vista mesmo 

diante da oposição ou de resultados inicialmente 

desanimadores, e expressa confiança na sua própria 

capacidade de complementar uma tarefa difícil ou de 

enfrentar um desafio  
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Característica  

Empreendedora  
Atende?  Por quê?  

Visão  
  

Possui visão de negócios  

Liderança  
  

É um bom líder, formador de equipe  

Momentos de 

satisfação  
  

Alcançou suas metas e objetivos  

Momento crítico  
  

Início do negócio  

Lado positivo  
  

Realização, satisfação pessoal, faz o que gosta  

Lado negativo  
 

Possui incertezas e riscos  

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

No quadro 4, encontram-se as características de empreendedor social, 
apontadas por alguns autores, e que foram observadas em Muhammad Yunus. 

Quadro 4 - Características de empreendedor social observadas em Muhammad Yunus 

Autor  
Características  

Empreendedoras  
Atende?  Por quê?  

Leadbeater 

(1997) e 

Nader 

(2018) 

• Líder  

• Gestor   

É um indivíduo empreendedor, inovador 

e transformador que também é: líder, 

contador de histórias, gestor de 

pessoas, oportunista, visionário e 

criador de alianças. Ele reconhece um 

problema social e organiza, cria e 

gerencia um negócio para realizar 

mudanças sociais  

Bornstein 
(1998)  

 e Silva 

(2019) 

• Líder  

• Persistente  
  

É um inovador que quebra paradigmas 

com uma nova ideia e combina solução 

de problemas sociais. Tem um forte 

senso de ética e apresenta visão de 

mudança  

Thompson 
et al. (2000)  
 e Itelvino et 

al. (2018a) 

• Emocional  

• Criador  de 

valor social   

Percebeu onde havia uma necessidade 

que o sistema de bem-estar do Estado 

não atendia e reuniu os recursos 

necessários (pessoas, voluntários, 

dinheiro e instalações) para fazer a 

diferença  

(Continua)   
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Dees (1998) 

e Marins 

(2018) 

• Agente  de 
mudança  

• Altamente 
responsável  

• Dedicado  

• Alerta social  

  

• Adotou uma missão capaz de criar 
e manter um valor social;  

• Reconheceu e buscou novas 
oportunidades para atender essa 
missão;  

• Envolveu-se constantemente no 
processo de inovação, adaptação e 
aprendizagem;  

• Agiu com ousadia, 
desconsiderando a limitação dos 
recursos disponíveis;  

• Tem senso elevado de 

responsabilidade e transparência 

com os grupos atendidos e os 

resultados gerados  

Brinckerhoff 

(2009) e 

Abu-Saifan 

(2012) 

• Líder  de 

opinião  
  

Assume risco razoável em nome das 

pessoas que sua organização serve  

Zahra et al. 

(2008) e 

Carneiro 

(2017) 

• Inovador  

• Proativo   
  

Descobriu, definiu e explorou 

oportunidades, a fim de aumentar a 

riqueza social, criando um 

empreendimento em um ambiente 

inovador  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

SEBRAE (2018) e Dornelas (2015), apresentam características 
empreendedoras de indivíduos que tem como objetivo principal o lucro financeiro, 
mas estas características empreendedoras também podem ser associadas à um 
empreendedor social, conforme foi detalhado neste artigo. 

Além das características do SEBRAE (2018) e Dornelas (2015) apontadas 
nos Quadros 2 e 3, respectivamente, o empreendedor escolhido, Muhammad Yunus, 
também apresenta as características de um empreendedor social, conforme os 
autores apresentados neste artigo, e evidentemente demonstrados no Quadro 4. 

Um empreendedor clássico não pode ser chamado de empreendedor social, 
ou vice-versa. Como visto anteriormente, algumas características comportamentais 
do empreendedor clássico podem ser observadas no empreendedor social, Mas os 
objetivos de um empreendedor tradicional não são os mesmos de um empreendedor 
social (SILVA, 2019). 

O empreendedor tradicional geralmente é aquele indivíduo que abre uma 
empresa ou um negócio, movido por uma necessidade ou por uma oportunidade. 
Quem empreende por necessidade geralmente faz por motivos de sobrevivência 
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visando principalmente o lucro. Já o empreendedor por oportunidade é aquele 
indivíduo que decide abrir um negócio inovador, e está sempre pensando lá na 
frente (SILVA, 2019). 

Por outro lado, o empreendedor social, é o indivíduo com soluções inovadoras 

para os problemas sociais, mais presentes na sociedade. É ambicioso e insistente, 

enfrentando as grandes questões sociais e promovendo novas ideias de mudanças 

em larga escala. Ao invés de suprir as necessidades da sociedade para setores 

públicos e privados, o empreendedor social identifica o que não está funcionando e 

resolve o problema mudando o sistema, disseminando a solução e persuadindo o 

seu meio a seguir um novo rumo. Esse tipo de empreendedor não visa os fins 

lucrativos (SILVA, 2019). 
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REDUÇÃO DE RECLAMAÇÕES DE CLIENTES INTERNOS E 
EXTERNOS DE UMA LINHA DE PRODUÇÃO DE BOBINAS DE 

CELULOSE 
 

Ricardo da Costa Brizola1 e Tatiane Teixeira2 
 
 

RESUMO 
 
Este trabalho apresenta uma pesquisa, onde é abordada a importância de se reduzir 
as reclamações de clientes internos e externos, por meio da utilização de 
ferramentas da qualidade específicas, em conjunto com o método de gerenciamento 
do PDCA (Plan Do Check Action) para implementar ações bem sucedidas na 
redução das reclamações de clientes internos e externos de uma linha  de produção 
de bobinas, de uma grande empresa do segmento de celulose e papel. A 
metodologia utilizada se dá através de uma pesquisa de campo participativa de 
caráter exploratório, com abordagem quantitativa dos dados. Os dados coletados 
foram organizados em planilhas eletrônicas e estratificados para criar gráficos 
informativos. Os resultados adquiridos foram todos satisfatórios, visto que a empresa 
estudada esteve disposta em realizar as ações sugeridas, como investir na 
contratação de novos funcionários e na compra de novos equipamentos, os quais 
trouxeram retornos financeiros e melhoraram a imagem da empresa estudada em 
relação aos seus clientes. Dentre as principais conclusões obtidas vale ressaltar que 
toda e qualquer reclamação de cliente, seja ela interna ou externa, deve ser 
analisada cuidadosamente e solucionada de forma breve, a fim de satisfazer as suas 
necessidades, para tornar o produto mais atrativo comercialmente e evitar que as 
reclamações interfiram na decisão de um consumidor específico em adquirir as 
bobinas de celulose, produzidas pela empresa estudada. 
Palavras-chave: Reclamações de clientes; Ferramentas da Qualidade; PDCA. 
 
 

ABSTRACT 
 
This paper presents a search, where the importance of reducing complaints from 
internal and external customers is addressed, through the use of specific quality 
tools, in conjunction with the PDCA management method (Plan Do Check Action) to 
implement successful actions to reduce complaints from internal and external 
customers of a coil production line, of a large company in the pulp and paper 
segment. The methodology used is through an exploratory participatory field 
research, with a quantitative approach to the data. The collected data were organized 
in electronic spreadsheets and stratified to create informative graphs. The results 
obtained were all satisfactory, since the company studied was willing to carry out the 
suggested actions, such as investing in hiring new employees and purchasing new 
equipment, which brought financial returns and improved the image of the company 
studied in relation to its employees. customers. Among the main conclusions 
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obtained, it is worth mentioning that any and all customer complaints, whether 
internal or external, must be carefully analyzed and solved in a brief way, in order to 
meet your needs, to make the product more commercially attractive and avoid the 
complaints interfere with the decision of a specific consumer to purchase the pulp 
reels, produced by the studied company. 
Keywords: Customer complaints; Quality tools; PDCA. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Cada cliente percebe um serviço ou produto de forma diferente. A qualidade 
precisa ser entendida do ponto de vista do cliente, porque para ele, a qualidade de 
um produto ou serviço é o que ele percebe. A visão da qualidade pela operação 
preocupa-se em como tentar atingir as expectativas do cliente. Se a experiência 
com o produto ou serviço for melhor do que o esperado, o cliente fica satisfeito e a 
qualidade é alta. Se o serviço ou produto for inferior as suas expectativas, a 
qualidade é baixa e o cliente pode ficar insatisfeito (SLACK E COLABORADORES, 
2018). 

A satisfação dos clientes quanto aos atributos de um produto, depende da 
relação entre a expectativa sobre o produto no momento da aquisição e a 
percepção adquirida sobre o produto no momento do consumo (CARPINETTI, 
2016). 

Com a constante mudança na competitividade e no perfil dos consumidores, 
conhecer e cativar seu público é uma questão obrigatória para o sucesso dos 
negócios. Uma organização mostra seu valor de acordo com a satisfação dos seus 
compradores e, para conseguir se destacar e fidelizar clientes, é preciso saber 
como tratá-los (SILVA, 2015). 

A facilidade de comunicação estabelecida pelas redes sociais, faz com que a 
imagem e confiança de uma empresa perante os seus clientes estejam diretamente 
ligadas com a forma que a organização trata as reclamações de seus clientes. 
Problemas podem surgir em qualquer negociação, mas se um cliente divulgar que a 
empresa não está disposta a colaborar, um perfil negativo é criado (SILVA, 2015). 

Para conquistar mercados e se manter competitivo, é preciso atender as 
necessidades e expectativas dos seus consumidores. Diante disso, o objetivo deste 
trabalho é responder a seguinte pergunta: Como reduzir as reclamações de clientes 
internos e externos de uma linha de produção de bobinas de celulose? 

Este trabalho justifica-se pela importância do cliente satisfeito, pois eles 
representam faturamento, boa reputação, novos pedidos, resultados para a 
empresa (fidelização de clientes, redução de perdas, aumento de faturamento), 
empregos e remuneração para os funcionários. Ao contrário, clientes insatisfeitos 
podem resultar em má reputação, dificuldade de conseguir novos pedidos, perda de 
faturamento e dificuldade de se manter no negócio (CARPINETTI, 2016). 
 
2. METODOLOGIA 

2.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Este trabalho é de caráter exploratório. Leva-se em consideração, 
principalmente, a compreensão, como um todo, do assunto investigado. Permite 
uma maior familiaridade entre o pesquisador e o tema pesquisado. Proporciona um 
processo de sondagem, com vistas a aprimorar ideias, descobrir intuições e, 
posteriormente, construir hipóteses.  (FACHIN, 2017).  
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Esta pesquisa de campo (uma das etapas da metodologia científica de 
pesquisa que corresponde à observação, coleta, análise e interpretação de fatos e 
fenômenos que ocorrem dentro de seus nichos, cenários e ambientes naturais de 
vivência) é do tipo participativa, ou seja, tem a participação do pesquisador no 
estudo realizado (MARCONI, 2017). 

A abordagem dos dados foi realizada por método quantitativo usando 
análises exploratórias. A análise exploratória de dados é utilizada para organizar, 
medir, analisar e apresentar os dados referentes às variáveis de uma pesquisa, 
informando sobre sua distribuição, tendências, variabilidade e explicitando 
informações subjacentes ao fenômeno estudado (BAPTISTA, 2018). 
 
2.2. COLETA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

A seguir estão demonstradas as etapas de realização deste trabalho: 
1ª etapa (Levantamento Bibliográfico): inicialmente foram levantados os 

referenciais teóricos (apresentados no decorrer do tópico 3 deste trabalho). Estes 
conceitos foram encontrados por meio de pesquisas bibliográficas em livros, sites 
da internet, revistas, jornais, artigos e relatórios que abordam o tema escolhido. 

2ª etapa (Escolha do Método Gerencial): o PDCA foi o método gerencial 
escolhido para orientar de forma eficiente e eficaz na execução deste trabalho, bem 
como na estruturação da coleta dos dados e resultados obtidos. 

3ª etapa (Plan - Planejamento): conta com o embasamento teórico 
adquirido e o uso das ferramentas da qualidade para identificar as principais 
reclamações de clientes internos e externos da linha de produção de bobinas de 
celulose, da empresa estudada. Em seguida, foram propostas, planejadas e 
projetadas algumas ações com a intenção de reduzir as reclamações de clientes 
internos e externos identificadas. 

4ª etapa (Do - Execução): após a implementação das ações propostas 
foram realizados os devidos treinamentos dos envolvidos, sempre conscientizando-
os sobre a importância da execução das ações indicadas. 

5ª etapa (Check - Verificação): esta é a etapa em que novos dados foram 
coletados após a implementação das soluções propostas, a fim de verificar se os 
resultados obtidos foram efetivos ou não. 

6ª etapa (Action - Ação Corretiva): com a comprovação da efetividade ou 
não das ações realizadas, as devidas correções foram aplicadas nos resultados 
insatisfatórios, e as ações que obtiveram sucesso se tornaram padrão. 

O quadro 1 demonstra as ferramentas da qualidade utilizadas em cada etapa 
deste trabalho, dentro do método gerencial escolhido, o PDCA. 

Quadro 1 - Ferramentas da qualidade utilizadas neste trabalho 

Ferramentas da Qualidade P D C A 

Fluxograma x    

Folha de Verificação x x x x 

Estratificação x    

Gráfico de Pareto x   x 

Histograma x  x x 

Brainstorming x    

5W1H x x   

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

É importante ressaltar que a coleta de dados foi constante e de vital 
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importância em todas as etapas de realização deste trabalho. Os dados foram 
organizados de forma quantitativa em planilhas eletrônicas, e estratificados para 
criar gráficos informativos. 
 
3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

Segundo Ballestero-Alvarez (2019), atualmente as empresas lutam no 
mercado para conquistar e manter seus clientes. A concorrência generalizada, os 
preços cada vez mais competitivos, a oferta de produtos com qualidade cada vez 
mais acentuada, a quantidade de empresas existentes lutando pelo mesmo cliente, 
as informações disponíveis a um simples toque de dedos, fazem as empresas 
competirem entre si de forma assustadora. É imprescindível saber o que o cliente 
pensa do produto ou serviço, quais são suas necessidades, o que espera, o que 
deseja, o que busca. A empresa deve contar com uma estrutura que lhe assegure 
que os erros não ocorrerão em nenhuma das etapas do processo produtivo até 
chegar ao cliente. 

Segundo Dantas (2014), entre os estudos realizados para avaliar a 
importância atribuída à satisfação do cliente, o Instituto TARP verificou que: 

 Em média, as empresas não ficam sabendo de 96% dos clientes 
insatisfeitos; 

 Para cada reclamação recebida, outros 26 clientes tem o mesmo 
problema; 

 Uma pessoa com um problema fala, em média, para 9 ou 10 pessoas. 
13% dos clientes dizem a mais de 20 pessoas; 

 Os clientes que têm seus problemas resolvidos de forma satisfatória 
contam em média a 5 pessoas sobre o tratamento recebido; 

 Os reclamantes têm maior tendência a fazer novos negócios com você do 
que aqueles que não se queixam; 54% a 70%, se o seu problema foi 
totalmente resolvido, e 95%, se foi feito com rapidez; 

 É pelo menos cinco vezes mais barato manter um cliente do que 
conquistar um novo. 

 
3.2. RECLAMAÇÕES DE CLIENTES 

Para Silva (2015), lidar com as reclamações dos clientes é uma tarefa 
complicada. Porém, é essencial estabelecer um bom contato com compradores 
insatisfeitos para evitar que a empresa tenha uma imagem negativa. Além disso, 
esse processo permite identificar erros processuais e corrigi-los. Ao conduzir esses 
momentos de maneira correta, você reverte a situação e pode transformar uma 
pessoa frustrada em um consumidor fiel. Saber como se relacionar com seus 
clientes é primordial para o sucesso. Os novos compradores consideram essas 
questões para recomendar ou falar mal de uma marca. 

Segundo Slack e colaboradores (2018), a análise de reclamações de clientes 
é uma fonte valiosa para detectar as causas das falhas ao servir um cliente. A 
função da análise de reclamações de clientes envolve analisar a quantidade e o 
conteúdo das reclamações com o tempo, a fim de entender melhor a natureza da 
falha, conforme a percepção do cliente. 

O relacionamento com o cliente tem se tornado cada dia mais um aspecto 
importante para um negócio. Para conseguir se destacar e fidelizar seus clientes, é 
primordial saber como tratá-los. Mostrar que se importa com o problema de seu 
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cliente e que não estará satisfeito até que o problema seja resolvido, é uma maneira 
de estabelecer vínculos duradouros (SILVA, 2015). 

Segundo Silva (2015) e Slack e colaboradores (2018), para um gestor, é 
fundamental compreender que uma reclamação de cliente é um problema sério. 
Além da insatisfação do seu cliente, ela diagnostica que, em alguma parte do seu 
processo, um erro foi cometido. Ouvir e lidar com esses problemas é a chave para a 
melhoria contínua. Conhecer as falhas é possível modificá-las e ao corrigi-las é 
possível obter um resultado fantástico. Os clientes fiéis são responsáveis pela maior 
parte do faturamento de qualquer negócio. Uma reclamação de cliente pode ser a 
oportunidade perfeita para criar esse vínculo. Para um cliente, ver a disposição da 
empresa em resolver seu problema, mostra para o consumidor a sua preocupação 
com ele, o que o faz se identificar cada vez mais com a marca. Portanto, as 
reclamações dos clientes são oportunidades para a organização melhorar seus 
produtos e serviços, além de estreitar suas relações com os compradores. 
 
3.3. CUSTOS DA QUALIDADE 

Para Carpinetti (2016), de um modo geral, os custos da qualidade englobam 
os custos provenientes da falta de qualidade, bem como os custos para se obter a 
qualidade. São todos os custos para se evitar que falhas aconteçam (custos 
associados às ações de prevenção, investigação das causas ou redução de 
defeitos e falhas), a fim de controlar a qualidade dos produtos e evitar gastos 
provenientes de erros no sistema produtivo.  

Segundo Carpinetti (2016), Pezzatto (2018) e Robles Jr. (2009), os custos da 
qualidade podem ser classificados em: 

 Custos de prevenção: são aqueles referentes a todas as medidas 
utilizadas para prevenir defeitos, somados a custos de desenvolvimento, 
mão de obra, compras e outros aspectos relacionados ao início e à criação 
de um produto ou serviço. Também são inclusas as medidas preventivas e 
de cálculo, realizadas durante o ciclo de negócio. Dentre os itens 
específicos, é possível citar estudos do design, qualificação do produto, 
verificação dos desenhos, exames de especificações, treinamento para a 
qualidade, entre outros. 

 Custos de avaliação: são os custos que ocorrem na fase de inspeção, 
testes e outras avaliações planejadas, para verificar se o hardware, o 
software ou os serviços estão de acordo com os requisitos, que incluem as 
especificações do marketing e do cliente; documentos de engenharia e 
informações referentes aos procedimentos e processos. Todos os 
documentos que descrevem a conformidade do produto ou serviço são 
relevantes. Neste quesito, destacam-se: a inspeção e o teste do protótipo; 
a análise de conformidade com a especificação da produção; a aceitação 
do produto; a inspeção de embalagens; dentre outros. 

 Custos das falhas internas: são aqueles associados às atividades 
decorrentes de falhas internas, como falhas de projetos, compras, 
suprimentos, programação e controle da produção, além de falhas na 
própria produção. As falhas internas são constatadas antes do envio dos 
produtos aos clientes. Tem-se como exemplos os retrabalhos, redesenho, 
manutenção corretiva, atrasos de produção, refugos e sucatas, etc. 

 Custos das falhas externas: são aqueles associados às atividades 
advindas de falhas externas. Como falhas externas são classificados os 
custos gerados por problemas ocorridos após a entrega do produto ao 
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cliente, ou seja, os associados às devoluções, queixas e reclamações dos 
clientes. Os custos associados podem ser os administrativos, os de 
expedição e recepção, de retrabalho, de garantias, de bem estar do 
cliente, entre outros. 

Na figura 1 é mostrado o somatório dos custos da qualidade. 

Figura 1 - Custos da qualidade 

 

Fonte: Mattos (1998). 

Como observado na figura 1, para Mattos (1998), é possível definir os custos 
da qualidade como todas as despesas de fabricação, ou de serviço que excedam às 
despesas que normalmente se tem ao fabricar um produto, ou ao prestar um 
serviço de forma perfeita na primeira vez. 
 
3.4. DEFEITOS, FALHAS E PERDAS 

Para Paladini (2019), defeito é uma falta de conformidade de um produto 
quando este é comparado com as suas especificações, ou seja, algum desvio entre 
o que foi planejado e o que foi produzido. Portanto, é o efeito de alguma ação 
executada de forma incorreta, como um erro cometido por pessoas ou uma falha 
gerada por equipamentos, decorrente de propriedades inadequadas de materiais ou 
de seu manuseio. Defeitos de processo (causas) sempre são detectados em 
produtos ou partes deles (                                                           
produto com o projeto que serviu de referência para sua fabricação (PALADINI, 
2009). 

Segundo Slack e colaboradores (2018), ocorrem situações na produção, ou 
para a produção, que possuem consequências negativas, isso é uma falha. As 
falhas geralmente são aleatórias, entretanto, a grande maioria das falhas é causada 
por algo que poderia ser evitado. A figura 2 retrata as fontes potenciais de falhas na 
produção. 

Figura 2 - As fontes potenciais de falhas na produção 

 

Fonte: Slack e colaboradores (2018). 
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Slack e colaboradores (2018), classificam as fontes das falhas como: 

 Falhas de suprimento: é qualquer falha que ocorra durante ou na 
qualidade dos bens e serviços entregues em uma operação. Por exemplo, 
fornecedores que entregam componentes errados ou defeituosos; 

 Falhas humanas: há dois tipos de falhas humanas, a primeira é quando a 
pessoa sai da empresa, fica doente, morre ou não pode, de alguma forma 
exercer sua função, e a segunda, é quando as pessoas estão fazendo seu 
trabalho, mas estão cometendo erros ou violações. Os erros são enganos 
de julgamento, em que uma pessoa deveria ter feito algo diferente. Já as 
violações são atos claramente contrários ao procedimento operacional; 

 Falha organizacional: as falhas organizacionais significam falhas de 
procedimentos e processos, ou que derivam da estrutura e da cultura 
organizacional da empresa; 

 Falhas de tecnologia ou instalações: são as falhas decorrentes dos 
sistemas de TI, máquinas, equipamentos e prédios de uma operação. 
Todos estão sujeitos a falhas ou quebras; 

 Falhas no projeto de produtos ou serviços: durante o estágio de 
projeto, um produto ou serviço pode parecer muito bom no papel, mas 
quando precisa lidar com circunstâncias reais, é aí que os problemas 
aparecem e tornam-se evidentes; 

 Falhas de clientes: nem todas as falhas são causadas pela operação ou 
por seus fornecedores. Os clientes podem falhar ao fazer mal uso de um 
produto ou serviço; 

 Perturbação ambiental: inclui todas as causas de falhas que estão fora 
da influência direta da operação. Entre elas estão os alvoroços políticos, 
furacões, inundações, terremotos, temperaturas extremas, incêndios, 
crimes corporativos, roubos, furtos, fraudes, sabotagens, terrorismos, 
ataques a segurança e a contaminação de produtos e processos. 

Estes defeitos e falhas é que causam as perdas do processo produtivo. 
 
3.5. FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

Segundo Carpinetti (2016), o processo de melhoria contínua de produtos e 
processos envolvem basicamente as etapas: 

 Identificar os problemas prioritários; 

 Observar e coletar os dados; 

 Analisar e buscar as causas-raízes; 

 Planejar e implementar ações; 

 Verificar os resultados. 
Para auxiliar o desenvolvimento dessas ações, foram criadas várias 

ferramentas, classificadas como as ferramentas da qualidade. 
 
3.5.1. Fluxograma 

Para Machado (2012), O fluxograma tem como finalidade identificar o 
caminho real e ideal para um produto ou serviço reconhecendo os seus desvios. É 
uma ilustração sequencial de todas as etapas de um processo, mostrando as 
relações entre cada etapa. Utiliza-se símbolos facilmente reconhecidos para 
demonstrar os diferentes tipos de operações em um processo. 
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3.5.2. Folha de Verificação 

Segundo Ballestero-Alvarez (2019) e Carpinetti (2016), a folha de verificação 
é usada para planejar a coleta de dados para análises futuras. Com isso, a coleta 
de dados é simplificada e organizada, eliminando-se a necessidade de rearranjo 
posterior dos dados. Geralmente, a folha de verificação consiste em um formulário 
no qual os itens a serem examinados já estão impressos. Diferentes tipos de folha 
de verificação podem ser desenvolvidos. 

 
3.5.3. Estratificação 

Segundo Carpinetti (2016), Oliveira (2014) e Toledo (2017), a estratificação 
consiste na divisão de um grupo em diversos subgrupos com base em 
características distintivas ou de estratificação. As principais causas de variação que 
atuam nos processos produtivos constituem possíveis fatores de estratificação de 
um conjunto de dados, como: equipamentos, insumos, pessoas, métodos, medidas 
e condições ambientais. Com esta ferramenta é possível identificar como a variação 
de cada um desses fatores interfere no resultado do processo ou problema que se 

deseja investigar. A partir dessa divisão, podem‐se desenhar Histogramas e 
Diagramas de Pareto para cada grupo significativo. 

 
3.5.4. Gráfico de Pareto 

Para Lobo (2020), o princípio de Pareto é demonstrado por meio de um 
gráfico de barras verticais (Gráfico de Pareto) que aponta a informação de forma 
evidente e visual, seguindo a ordem de importância dos problemas, causas e temas 
em geral. Considerando que os recursos são limitados, eles devem ser aplicados 
onde os benefícios trazidos pela eliminação de problemas traga maior impacto, ou 
seja, o gráfico de Pareto é uma ferramenta para priorizar as ações corretivas. 

Segundo Toledo (2017), o gráfico de Pareto também é conhecido como 
diagrama ou gráfico ABC, ou até mesmo como diagrama 20-80. Seu fundamento 
parte da consideração de que uma pequena porcentagem das causas (20%) produz 
a maioria dos defeitos (80%). Trata-se de identificar essa pequena porcentagem de 
  u     h       “v     ” p ra atuar prioritariamente sobre ela. As demais causas 
 ã   h          “   v    ” (esse princípio também é conhecido como regra 80/20). 

Conforme Oliveira (2014) e Santos (2019), um dos objetivos centrais de um 
programa de qualidade é reduzir perdas provocadas por itens defeituosos que não 
atendem às especificações. Existem muitos tipos de defeitos que fazem com que 
um produto não atenda às especificações. Concentrar esforços para eliminar todos 
os tipos de defeitos não é uma política eficaz. Deve-se focar nos tipos de defeitos 
que são responsáveis pela maioria das perdas, sendo mais eficaz atacar os 
causadores desses poucos defeitos mais importantes, daí a necessidade de se 
utilizar o gráfico de Pareto. 

 
3.5.5. Histograma 

Segundo Carpinetti (2016) e Lobo (2020), o histograma é um gráfico de 
barras no qual o eixo horizontal, é subdividido em vários pequenos intervalos, 
apresentando os valores assumidos por uma variável de interesse. Para cada um 
destes intervalos, é construída uma barra vertical, cuja área deve ser proporcional 
ao número de observações na amostra onde os valores pertencem ao intervalo 
correspondente. Assim, o histograma indica as informações para que seja possível 
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a visualização da distribuição de um conjunto de dados em torno deste valor central. 
 

3.5.6. Brainstorming 

Segundo Lobo (2020) e Machado (2012), o brainstorming também é 
conhecido como tempestade de ideias e visa facilitar a produção de soluções 
originais. Possui duas fases principais: a produção de ideias e a avaliação das 
ideias propostas. Tem como princípio básico o julgamento adiado. Contribui para a 
produção de ideias, o uso da imaginação e a quebra de barreiras mentais. É um 
libertador da criatividade por não existirem situações absurdas. O objetivo principal 
é produzir um maior número de ideias possíveis sobre um problema particular e 
necessariamente real. O problema deverá ser simples e, se aplicado a uma questão 
complexa, esta deverá ser decomposta e então aplicado o brainstorming a cada 
uma das partes. Essa técnica é utilizada para identificar possíveis soluções para 
problemas e oportunidades em potencial para a melhoria da qualidade. 

 
3.5.7. 5W1H 

Conforme Lobo (2020) e Machado (2012), uma forma simples de planejar as 
ações operacionais, o 5W1H consiste na formatação de um plano respondendo as 
seguintes questões: O que? (What?), Por quê? (Why?), Onde? (Where?), Quando? 
(When?), Quem? (Who?) e Como? (How?). O plano de ação 5W1H é uma maneira 
simples que contém as informações necessárias para o acompanhamento e a 
execução da ação pretendida. Pode-se complementá-lo com a elaboração de um 
gráfico com prazos e tarefas relacionados entre si. 

 
3.6. MÉTODO PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACTION) 

É uma maneira de se orientar de forma eficiente e eficaz em meio a uma 
execução de uma determinada ação. Também traduz o conceito de melhoramento 
contínuo, implicando literalmente em um processo sem fim. O ciclo PDCA também é 
conhecido como ciclo de Deming, assim chamado em homenagem a esse famoso 
“gu u”    qu        (MACHADO  2012   A   gu   3 identifica o ciclo do PDCA. 

Figura 3 - Ciclo do PDCA 

 

Fonte: Campos (2014). 

Conforme Campos (2014), cada letra do ciclo corresponde a um termo do 
vocabulário americano que se traduz da seguinte forma: 

P – PLAN (Planejar) - antes da execução de qualquer processo as 
atividades devem ser planejadas, com as definições de onde se quer chegar (meta) 
e do caminho a seguir (método); 
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D – DO (Executar) - é a execução do processo com o cuidado no registro de 
dados que permitam o seu controle posterior. Nesta fase é essencial o treinamento; 

C – CHECK (Verificar) - fase de monitoração e avaliação, onde os 
resultados da execução são comparados com o planejamento (metas e métodos) e 
registrados os desvios encontrados (problemas); 

A – ACTION (Atuar Corretivamente) - definição de soluções para os 
problemas encontrados com contínuo aperfeiçoamento do processo, realizando as 
devidas correções para que o problema não volte a ocorrer. 

O método PDCA, inicialmente parece muito simples, e de fato é, porém, 
quanto mais se aplica este método, mais se percebe ao longo dos anos, quanto 
mais o seu uso se aprofunda por toda a empresa, mais se percebe a sua 
complexidade. Campos (2013), diz que este método permite: 

 Participação de todas as pessoas da empresa no gerenciamento efetivo, 
melhorando e estabilizando os resultados; 

 Uniformização da linguagem e a melhoria da comunicação; 

 Entendimento do papel de cada um no esforço empresarial; 

 Aprendizado contínuo; 

 Utilização de várias áreas da ciência para obter resultados extraordinários; 

 Melhoria das práticas empresariais. 
Britto (2016), en       qu               g     u              p      

tratamento de problemas resultantes de falhas no controle de processos, 
largamente utilizada por várias empresas. Na Toyota, o PDCA também é conhecido 
como "Construindo as pessoas antes de construir carros". A Toyota propõe que os 
envolvidos em um grupo de trabalho para resolver problemas, ao utilizar o PDCA, 
são mais capazes de inovar e ficar à frente da concorrência através de um rigoroso 
método de resolução de problemas. Isso também cria uma cultura de 
solucionadores de problemas utilizando PDCA e cria uma cultura de pensadores 
críticos. 

A Falconi, fundada pelo Professor Vicente Falconi, é uma empresa de 
consultoria líder em gestão no Brasil, reconhecida pela capacidade de ajudar as 
organizações a construir resultados excepcionais pelo aperfeiçoamento de seu 
sistema de gestão. Atua em todos os segmentos de mercado, atendendo clientes 
da iniciativa privada e da esfera pública, do Brasil e do exterior. A equipe de 
consultoria Falconi, também utiliza o PDCA na sua base de trabalho. Este método 
focado em resultados, é um método simples e, ao mesmo tempo, eficaz quando 
aplicado à rotina diária (CAMPOS, 2014). 

 
4. ANÁLISE DOS DADOS 

Antes de iniciar os estudos de caso das reclamações de clientes, foi 
primordial ter o conhecimento detalhado do processo produtivo, bem como a 
interação entre cada uma das etapas operativas. O fluxograma é a ferramenta da 
qualidade ideal para este fim. Na figura 4 encontra-se o fluxograma elaborado para 
melhor entendimento do processo produtivo, da linha de bobinas da empresa 
estudada. 

A empresa estudada possui 2 rebobinadeiras, equipamentos estes que 
recebem os jumbos conformes ou desclassificados, após as análises laboratoriais 
para verificar a gramatura, densidade, umidade, sujidade e pH, da folha de celulose 
produzida. No fluxograma da figura 4, estão descritas duas sequências no decorrer 
da linha produtiva, onde a linha tracejada corresponde o fluxo das bobinas 
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decorrentes de jumbos desclassificados e a linha contínua para as bobinas 
decorrentes de jumbos conformes. 

Os jumbos desclassificados são relativamente incomuns, mas quando 
ocorrem, geralmente são desenrolados na própria enroladeira, ou na rebobinadeira 
1, onde existe o pulper da enroladeira e o pulper da rebobinadeira 1, 
respectivamente. O pulper é o equipamento responsável por receber a folha de 
celulose com teor seco em torno de 90%, e desagregar a folha, formando uma 
solução fibrosa com uma consistência em torno de 4%. Esta polpa celulósica segue 
para a torre de quebras, onde é armazenada e posteriormente redirecionada ao 
tanque de mistura da máquina de secagem, para reiniciar o processo de formação 
da folha de celulose. 

Como a empresa estudada possui um estoque de 10 estangas disponíveis 
para produção, dependendo da situação de desclassificação do rolo jumbo, é 
preferível transformá-lo em bobinas na rebobinadeira, para desagregá-las no Roll 
Cutter, em um momento mais oportuno para a operação, de forma que não 
prejudique ou interrompa o processo contínuo de produção. 

Na rebobinadeira é onde ocorre a formação dos sets, um conjunto de 
bobinas com diâmetro, comprimento e largura, conforme especificação e solicitação 
de cada cliente. A seguir, as bobinas passam pela plataforma de inspeção, onde é 
verificada a qualidade da bobina formada. Alguns exemplos de verificação de 
qualidade realizados pela operação são: se a bobina não está grudada uma na 
outra; se não está danificada; se não está com alguma sujeira; se o tubete não está 
danificado ou solto; se a capa da bobina não está rasgada; se o diâmetro, largura e 
comprimento da bobina estão dentro dos parâmetros exigidos pelo cliente. 

Após realizada a inspeção de qualidade pela operação, se a bobina estiver 
aprovada, segue para a linha de embalagem. Caso contrário, é verificado se o 
problema identificado é recuperável ou não. Se for recuperável, o retrabalho de 
recuperação da bobina é realizado e a bobina é então devolvida ao processo. Se a 
bobina não tem recuperação, seu defeito é incluído no sistema e é redirecionada ao 
Roll Cutter, equipamento responsável por cortar as folhas de celulose contidas na 
bobina, em pedaços menores, e direcioná-los ao pulper da enroladeira. 

Ao entrar na linha de embalagem, todas as bobinas recebem uma etiqueta 
com um código barras, um código único e exclusivo para cada bobina, que serve 
para identificação e rastreamento interno da bobina produzida. A seguir, se o 
produto não estiver conforme (bobinas decorrentes de jumbos desclassificados), 
estas bobinas passam pelos transportadores da linha de bobinas, até chegar no 
transportador final, onde são retidas com auxílio de empilhadeiras e armazenas em 
local apropriado, para posteriormente ser encaminhada ao Roll Cutter. 

As bobinas conformes, quando passam pela balança, registram o seu 
respectivo peso, e em seguida são embaladas nas embaladeiras com filme stretch, 
um filme plástico e transparente. 

Na impressora de label A4, a bobina recebe uma etiqueta de folha A4, que 
contém todas as informações de identificação da bobina, como código de barras, 
descrição do produto, data de fabricação, data de validade, gramatura, diâmetro da 
bobina e do tubete, largura e peso da bobina, e a rebobinadeira que a produziu. 

Ao chegar no transportador final, a bobina produzida passa por uma nova 
inspeção de qualidade realizada pela operação. Se a bobina estiver dentro das 
especificações exigidas, ela segue para a expedição, onde será armazenada e 
posteriormente redirecionada ao consumidor final. Caso contrário, mas seja 
possível recuperá-la, ela é recuperada e devolvida na plataforma de inspeção da 
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rebobinadeira que a produziu. Mas, se a bobina não está conforme, e não é 
possível recuperá-la, esta tem seu defeito incluído no sistema e é redirecionada ao 
Roll Cutter. 

 

Figura 4 - Fluxograma produtivo da linha de bobinas da empresa estudada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 
Uma linha de produção de bobinas de celulose, tem como seu cliente interno 

a expedição e como cliente externo o consumidor final, é necessário conhecer as 
necessidades destes clientes, eventuais problemas que o deixam insatisfeito, e 
procurar solucioná-los. A seguir são demonstrados os resultados obtidos na 
redução das reclamações de clientes internos e externos, utilizando o método do 
PDCA em conjunto com as ferramentas da qualidade anteriormente apresentadas. 
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4.1. REDUÇÃO DAS RECLAMAÇÕES DE CLIENTE INTERNO (BOBINAS 
DUPLICADAS) 

Na etapa de planejamento, primeiramente é necessário definir claramente os 
defeitos e reconhecer a importância de cada um. Inicialmente, foi realizado o 
levantamento das bobinas de celulose devolvidas pela expedição em abril de 2019. 
Como resultado, obteve-se o gráfico 1, um histograma que demonstra as bobinas 
devolvidas pela expedição no período citado. 

Gráfico 1 - Gráfico de bobinas devolvidas pela expedição em abril de 2019 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Depois de observar o Gráfico 1 e realizar uma estratificação dos dados 
obtidos por origem, foi possível verificar que os problemas: capa rasgada, bobina 
suja, cabeça amassada, capa suja e bobina amassada, são resultantes de falhas 
humanas. Estas falhas são causadas pela má operação dos colaboradores da 
própria expedição ao manusear as bobinas com as empilhadeiras. Já o defeito de 
duplicidade das bobinas ocorre quando há bobinas com código de identificação 
iguais. O código de identificação de cada bobina é único e indispensável para 
controle interno e externo, bem como para rastreamento das bobinas de celulose 
desde sua produção, até a sua entrega ao consumidor final. Este código de 
identificação é gerado na linha de produção de bobinas, e não pode ser modificado 
na expedição. Portanto, esta falha deve ser solucionada na linha de produção de 
bobinas. 

É importante investigar as características específicas do problema com uma 
visão ampla e sob vários pontos de vista. É preciso estar constantemente no local 
de ocorrência do problema para coletar o maior número de informações possíveis. 

Ao observar atentamente a falha que ocasiona o defeito de bobinas 
duplicadas, foi constatado que esta é uma falha de tecnologia, que ocorre durante a 
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criação automática dos códigos de identificação das bobinas, pelo hardware que o 
gerencia. Sendo assim, a equipe de automação fez um estudo aprofundado para 
solucionar o problema. Porém, mesmo com a realização da inspeção de qualidade 
pelos operadores, antes de entregar as bobinas produzidas para a expedição, os 
colaboradores não conseguiam perceber a duplicidade das bobinas, devido ao 
grande volume de produção realizado diariamente. 

Mesmo com a solução aparente deste problema, pela equipe de automação, 
ainda existe a possibilidade de que o problema volte a ocorrer. Sendo assim, era 
necessário certificar-se de que a operação pudesse identificar este problema ainda 
na linha de produção de bobinas, e não entregar um produto defeituoso ao seu 
cliente (expedição). Depois de realizar um brainstorming com a equipe operacional, 
a ideia mais coerente apresentada foi a criação de uma folha de verificação para 
que os operadores pudessem acompanhar as bobinas produzidas. A figura 5 
mostra a folha de verificação elaborada para esta finalidade, onde o primeiro 
espaço em branco é para preencher o número equivalente a rebobinadeira a qual o 
rolo jumbo pertence (W1 para rebobinadeira 1 e W2 para a rebobinadeira 2), 
seguido de 8 espaços em branco para preencher o número que identifica o rolo 
jumbo. 

Figura 5 - Folha de verificação para controle de bobinas produzidas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Esta folha de verificação foi criada para anotar de forma organizada, eficiente 
e ágil o fluxo de produção das bobinas e eventualmente identificar quando uma 
bobina estava em duplicidade, a fim de evitar perdas desnecessárias e garantir a 
entrega do produto sem este defeito. 

Ainda na etapa de planejamento, é importante definir o que será feito, discutir 
com o grupo envolvido a estratégia de ação a ser adotada. 

Uma importante ferramenta da qualidade que pode ser utilizada nesta etapa 
é a 5W1H. No quadro 2 está o plano de ação para redução das bobinas duplicadas.  

Quadro 2 - Plano de ação para redução das bobinas duplicadas 

Plano de ação (5W1H) para redução das bobinas duplicadas 

O quê? 
Providenciar uma folha de verificação para controle das bobinas 
produzidas 

Quem? Operação 

Quando? Até 31 de maio de 2019 

Onde? Transportador final da linha de bobinas 

Por quê? Para aumentar a efetividade de inspeção nas bobinas 

Como? Com materiais de escritório disponíveis para uso da operação 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

A folha de verificação para controle das bobinas produzidas foi providenciada 
utilizando materiais e ferramentas de escritório disponíveis para utilização pela 
operação no dia a dia, sendo assim, um custo da qualidade para prevenção, porém, 
relativamente baixo. Na etapa de execução é quando ocorre a divulgação do plano 
de ação, bem como o treinamento de quem o realizará.  

Após a confecção da folha de verificação para controle de bobinas 
produzidas, os operadores que trabalham na inspeção final  da linha de produção 
de bobinas, receberam treinamento para o correto preenchimento da folha de 
verificação, assim como o esclarecimento do objetivo desta tarefa e o resultado 
esperado (identificar facilmente as bobinas duplicadas e corrigi-las). 

Na etapa de verificação, deve-se utilizar os dados coletados antes e depois 
da ação de bloqueio para verificar a sua efetividade e o grau de redução dos 
resultados indesejáveis. É chegado o momento de averiguar se o bloqueio foi 
efetivo ou não. Se a solução foi falha, deve-se retornar ao planejamento inicial. 

Com apenas três dias de utilização do check list proposto, foi possível 
identificar 8 bobinas duplicadas, que puderam assim ser corrigidas e entregues 
corretamente à expedição. Sendo assim, o bloqueio foi totalmente efetivo. 

Na etapa de atuação corretiva foi visto que o bloqueio foi efetivo. A utilização 
da folha de verificação para controle das bobinas produzidas tornou-se obrigatória, 
para certificar-se de que o defeito das bobinas duplicadas não volte a ocorrer. É 
importante acompanhar periodicamente se o cumprimento do procedimento 
adotado está sendo executado. 

A folha de verificação criada foi um sucesso, visto que desde que se iniciou a 
utilização desta, não houve mais nenhuma devolução de bobinas, pela expedição, 
com o defeito de duplicidade no código de identificação. Além deste benefício, 
também foi observado que este check list, possibilitou que a operação da linha de 
bobinas pudesse identificar e reparar facilmente as bobinas que não saíam com a 
etiqueta de identificação (sem label A4). 
 
4.2. REDUÇÃO DAS RECLAMAÇÕES DE CLIENTES EXTERNOS (BOBINAS 
GRUDADAS) 

As reclamações de clientes externos são muito mais graves que as 
reclamações internas, pois um problema que chega até o cliente final tem um custo 
extremamente maior, pois tem os custos de logística (transporte até o cliente), sem 
falar no prejuízo irreparável de poder perder o cliente, além de impactar na relação 
da empresa estudada com os seus demais clientes externos. 

Na etapa de planejamento obteve-se o Gráfico 2, um histograma com análise 
de Pareto elaborado após uma estratificação dos dados coletados, que representam 
as principais reclamações de clientes externos da empresa estudada em 2018. 

Como é possível observar no gráfico 2, é evidente que o defeito das bobinas 
grudadas é o mais grave, e deve ser assim priorizado, pois representa 85,7% das 
reclamações de clientes externos em 2018. 

Este defeito é comum na produção de bobinas de celulose, porém, precisa 
ser reduzido ao mínimo possível. Este defeito é extremamente prejudicial ao cliente, 
pois este compra bobinas com larguras específicas que se adequam a seus 
equipamentos, e receber uma bobina grudada, ou seja, com o dobro de largura, já 
que está com duas bobinas grudadas entre si, torna-se impossível a sua utilização. 
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Gráfico 2 - Reclamações de clientes externos em 2018 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 
Este defeito geralmente é causado por falhas de tecnologia ou instalações no 

processo de rebobinamento, como variação de: tensão da folha, preparação inicial 
do set, perfil de espessura, etc. Como mencionado anteriormente, esta falha é 
comum na produção de bobinas de celulose, sendo praticamente impossível a sua 
extinção, pois estas variações são comuns neste tipo de processo de produtivo. Na 
empresa estudada realiza-se uma inspeção de qualidade na saída da 
rebobinadeira, para identificar este e outros defeitos de produção, antes da bobina 
de celulose ser embalada. Porém, mesmo com esta inspeção, ainda é possível que 
algum defeito passe desapercebido, já que o volume de produção diário desta 
empresa é elevado. 

A empresa estudada possuía dois operadores em cada uma de suas duas 
rebobinadeiras, para operar o equipamento e realizar a inspeção de qualidade nas 
bobinas produzidas. Após a realização de um brainstorming, foi decidido contratar 
mais um operador em cada rebobinadeira, ou seja, mais 2 operadores por turma. 

Os quadros 3 e 4 demonstram os dois planos de ação elaborados para a 
redução de bobinas grudadas. 

Quadro 3 - Plano de ação 1 para redução das bobinas grudadas 

Plano de ação 1 (5W1H) para redução das bobinas grudadas 

O quê? Contratar um novo operador para realizar inspeção nas bobinas 

Quem? Gestão e RH 

Quando? Até 30 de novembro de 2018 

Onde? Telêmaco Borba e região 

Por quê? Para aumentar a efetividade de inspeção nas bobinas 

Como? Recrutamento externo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Quadro 4 - Plano de ação 2 para redução das bobinas grudadas 

Plano de ação 2 (5W1H) para redução das bobinas grudadas 

O quê? Treinar cada novo operador contratado 

Quem? Operação 

Quando? Até 14 de dezembro de 2018 

Onde? Plataforma de inspeção das rebobinadeiras 

Por quê? Para identificar corretamente as bobinas com defeitos 

Como? Treinamento prático de inspeção nas bobinas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Na etapa de execução, 10 novos operadores foram contratados e 
devidamente treinados, com a intenção de reduzir as reclamações de clientes 
externos, e aumentar a efetividade da inspeção de qualidade realizada pela 
operação, após a produção das bobinas (um custo da qualidade para avaliação). 

Em 2018, a empresa estudada não fazia a contabilização de bobinas 
grudadas. Em 2019, passou a realizar a contagem destas bobinas.  

Na etapa de verificação, constatou-se que em 2019, foram identificas 388 
bobinas grudadas, bobinas estas que poderiam causar um enorme prejuízo se 
chegassem até o cliente. O Gráfico 3 demonstra um histograma com análise de 
Pareto das reclamações de clientes externos de 2019. 

Gráfico 3 - Reclamações de clientes externos em 2019 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

No gráfico 3 é possível verificar que as reclamações de clientes externos, 
pelo motivo de bobinas grudadas, tiveram uma redução para 7 unidades em 2019, 
sendo que em 2018, haviam sido 12 unidades (gráfico 2), isto significa uma redução 
de 41,7%. Com isso, é possível afirmar que a medida tomada foi bem sucedida. 

Como a medida tomada foi bem sucedida, na etapa de atuação corretiva 
tornou-se obrigatório ter 3 operadores em cada rebobinadeira da empresa 
estudada, e estabelecida a proibição de enviar bobinas para a linha de embalagem, 
sem a devida inspeção de qualidade. 
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4.3. REDUÇÃO DAS RECLAMAÇÕES DE CLIENTES EXTERNOS (BOBINAS COM 
TUBETE SOLTO) 

Na etapa de planejamento foi visto que no gráfico 3 houve 3 reclamações de 
clientes externos pelo motivo de bobinas com tubete solto, uma falha de tecnologia, 
com uma representatividade de 21,4%. É no tubete que a folha de celulose é 
enrolada. Para o cliente, uma bobina com tubete solto, prejudica a sua correta 
utilização, já que o tubete serve como elo de sustentação e ligação entre a bobina e 
o acionamento rotativo da rebobinadeira ou desenroladeira. 

Após um brainstorming, decidiu-se inicialmente que a operação faria a 
aplicação manual de cola entre o tubete e o início da folha de celulose, antes do 
início do rebobinamento. Porém, este processo manual aumenta o tempo de 
preparação inicial do set de bobinas, e causa prejuízo a empresa estudada, já que o 
tempo em que o operador gasta na aplicação manual de cola sobre o tubete, a 
rebobinadeira poderia estar produzindo novas bobinas. 

No gráfico 4 estão dimensionados os tempos gastos nas rebobinadeiras da 
empresa estudada com a aplicação manual de cola nos tubetes, em 2019. 

Gráfico 4 - Tempo gasto com aplicação manual de cola nos tubetes em 2019 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

No gráfico 4 é possível notar que em 2019, foram gastos 392 minutos 
aplicando cola no tubete na RB1 e 286 minutos na RB2, totalizando 678 minutos. A 
produção nominal de bobinas desta empresa é de 54 ton/h, ou seja, este tempo 
gasto na aplicação manual de cola nos tubetes, daria para produzir 
aproximadamente 610 toneladas de celulose. 

 Os quadros 5, 6 e 7 detalham os planos de ação elaborados para redução 
das bobinas com tubete solto. 

Quadro 5 - Plano de ação 1 para redução das bobinas com tubete solto 

Plano de ação 1 (5W1H) para redução das bobinas com tubete solto 

O quê? 
Realizar orçamento para compra de um aplicador automático de cola 
para os tubetes 

Quem? Gestão 

Quando? Até 19 de abril de 2019 

Onde? Preferencialmente no mercado nacional 

Por quê? Para encontrar o melhor custo de aquisição do equipamento 

Como? Através de buscas na internet e consultas a redes de contatos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Quadro 6 - Plano de ação 2 para redução das bobinas com tubete solto 

Plano de ação 2 (5W1H) para redução das bobinas com tubete solto 

O quê? Instalação do aplicador automático de cola nos tubetes 

Quem? Fabricante do equipamento 

Quando? Até 05 de abril de 2019 

Onde? Rebobinadeiras 
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Por quê? 
Para eliminar o tempo gasto com a aplicação manual de cola nos 
tubetes 

Como? Mão de obra especializada do fabricante do equipamento 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Quadro 7 - Plano de ação 3 para redução das bobinas com tubete solto 

Plano de ação 3 (5W1H) para redução das bobinas com tubete solto 

O quê? 
Treinamento operacional para manuseio do aplicador automático de 
cola nos tubetes 

Quem? Fabricante do equipamento 

Quando? 10 de abril de 2019 

Onde? Rebobinadeiras 

Por quê? Para ensinar a utilizar o aplicador automático de cola nos tubetes 

Como? Treinamento teórico e prático com o fabricante do equipamento 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Na etapa de execução foi realizada a compra dos aplicadores de cola 
automáticos, e estes foram instalados nas rebobinadeiras pelo fabricante. Em 
seguida, os operadores foram devidamente treinados pelo fabricante para 
manusear e cuidar destes novos equipamentos, custos, estes, de qualidade para 
prevenção. 

Na etapa de verificação, percebeu-se que desde 20 de março de 2019 a 
empresa estudada não teve mais nenhuma reclamação de cliente externo, pelo 
motivo de bobinas com tubete solto, o que caracteriza que a ação tomada foi um 
grande sucesso. 

Na etapa de atuação corretiva, foi observado que a compra e instalação dos 
aplicadores de cola automáticos trouxeram grande benefício para a empresa 
estudada, já que eliminou o tempo gasto na aplicação manual de cola nos tubetes 
e, eliminou as reclamações de clientes por tubete solto. Hoje é obrigatória a 
aplicação automática de cola nos tubetes e os operadores cuidam constantemente 
do equipamento para manter o seu correto funcionamento e evitar assim que o 
defeito das bobinas com tubete solto volte a ocorrer. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste trabalho foi possível evidenciar, na prática, a importância de se 
satisfazer as necessidades dos clientes, com a redução do índice de reclamação 
dos clientes internos e externos da empresa estudada. É possível afirmar que todos 
os resultados alcançados foram satisfatórios. 

A redução das reclamações de cliente interno resultou na identificação do 
problema das bobinas duplicadas. A elaboração de uma folha de verificação para 
que a equipe de operação pudesse acompanhar de forma organizada, fácil e ágil as 
bobinas produzidas, trouxe modestos resultados financeiros para a empresa 
estudada, mas resolveu não só o problema das bobinas duplicadas, como também 
o problema de poder identificar as bobinas que estavam sem identificação. 

A redução das reclamações de clientes externos, identificou dois principais 
defeitos, as bobinas grudadas e as bobinas com tubete solto. As reclamações de 
bobinas grudadas não puderam ser eliminadas totalmente, mas foram reduzidas 
substancialmente por meio de contratação e treinamento de novos colaboradores 
para realizar uma inspeção de qualidade mais criteriosa nas bobinas produzidas. 

As reclamações de clientes externos pelo motivo de tubete solto foram 
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eliminadas com a aplicação automática de cola nos tubetes, ainda na preparação 
dos sets de bobinas, antes de iniciar o rebobinamento. Como pôde ser observado, 
esta ação resultou em grande retorno financeiro para a empresa estudada, ao 
eliminar o segundo maior motivo de reclamações de cliente em 2019, além de 
manter a capacidade produtiva das rebobinadeiras não sendo mais necessário 
perder tempo com a aplicação manual de cola nos tubetes. 

De uma forma geral, este trabalho demonstra que a qualidade deixou de ser 
um conceito relacionado apenas aos aspectos técnicos, mas que inclui a satisfação 
do cliente. Isto incorpora ao produto atributos que os tornam mais atrativos e, que 
interferem na decisão de aquisição do produto por um cliente específico. 
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EXTRAÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL COM SOLVENTE 
 

Greiciane dos Santos1, Letícia Rodrigues2, Nayara Amany Dobzinski3, Ricardo da 
Costa Brizola4 e Fernanda de Oliveira5 

 
RESUMO 

 
O girassol (Helianthus annuus L.) destaca-se por apresentar excepcional qualidade 
de óleo, pertencendo à família dos óleos nobres. Atualmente, o aumento da 
preocupação com o meio ambiente incentiva as pesquisas que buscam a aplicação 
de materiais alternativos provenientes de fontes renováveis em processos 
industriais. Este trabalho tem como objetivo, o estudo da extração do óleo essencial 
das sementes de girassol pelo método de extração sólido-líquido em que consiste 
em remover um ou mais componentes de uma mistura sólida (soluto) usando-se um 
líquido (solvente) que é capaz de dissolver o soluto. As extrações realizadas com 
etanol apresentaram um rendimento mais elevado na extração de 6 horas com uma 
porcentagem de 47% de óleo, mostrando que o método se torna eficaz para a 
obtenção do óleo essencial. 
Palavras-chave: Girassol, óleo, extração 
 

ABSTRACT 
 
The sunflower (Helianthus annuus L.) stands out for presenting exceptional oil 
quality, belonging to the family of noble oils. Currently, the increased concern for the 
environment encourages research that seeks the application of alternative materials 
from renewable sources in industrial processes. This work aims to study the 
extraction of essential oil from sunflower seeds by the solid-liquid extraction method 
in which it consists of removing one or more components of a solid mixture (solute) 
using a liquid (solvent) that is capable of dissolving the solute. The extractions 
performed with ethanol showed a higher yield in the extraction of 6 hours with a 
percentage of 47% of oil, showing that the method becomes effective for obtaining 
the essential oil. 
Key-words: Sunflower, oil, extraction 
 
1. INTRODUÇÃO 
  

Os óleos vegetais são gorduras líquidas provenientes de frutos e sementes, e 
são obtidos por pressão, solventes e posterior purificação e refinação. O girassol é a 
quarta oleaginosa mais consumida no mundo, depois da soja, palma e granola. Suas 
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sementes são ricas em óleo: raramente contém menos de 30%, chegando a ter 
quantidades superiores a 50% em algumas variedades produzidas por hibridação. 

A extração do óleo de girassol pode ser feita de duas maneiras: 
artesanalmente ou em escala industrial. No primeiro método, a produção é feita em 
pequena escala e o óleo é obtido pela prensagem contínua dos grãos. Este segue 
para uma etapa de filtração ou de decantação cuja finalidade é a de separar 
resíduos.  No método industrial, o óleo de girassol vai ser prensado e passará por 
extratores para que seja feita a extração por solvente (hexano - derivado de 
petróleo). 

A separação do óleo das sementes é realizada por extração sólido-líquido em 
que consiste em remover um ou mais componentes de uma mistura sólida (soluto) 
usando-se um líquido (solvente) que é capaz de dissolver o soluto. Durante o 
período de extração, ocorre a transferência de massa do soluto do sólido para o 
solvente, que ocorre nas seguintes etapas: contato do solvente com o sólido, que lhe 
cede o componente solúvel; separação da solução do sólido remanescente por 
filtração; destilação ou evaporação, para recuperação do soluto dissolvido no líquido 
extrator. O equipamento utilizado em uma extração sólido – líquido é o Soxhlet, 
material de vidro inventado em 1879 por Franz Ritter von Soxhlet. 
 
2. METODOLOGIA 
 

2.1. MATERIAIS 
 

 Dessecador; 

 Funil de 5 cm de diâmetro; 

 Aparelho Sohxlet; 

 Peneiras com mesh de 10, 16, 30, 50 e 100 e fechada; 

 Becker. 
 
2.2. EQUIPAMENTOS 
 

 Balança analítica; 

 Termômetro; 

 Manta térmica; 

 Liquidificador; 

 Mesa vibratória. 
 
2.3. REAGENTE E INSUMO 
 

 Etanol; 

 Sementes de girassol sem casca. 
 
2.4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

 O teste de granulometria foi realizado em duplicata, com o auxílio de beckers, 
pesou-se aproximadamente 100 g de amostra. Essa amostra foi colocada sobre as 
peneiras, organizadas em ordem crescente de mesh de acordo com a Figura 1, e 
então colocadas na mesa vibratória durante 12 minutos. 

Figura 1: Mesa vibratória para teste de granulometria 
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Fonte: Os autores (2019). 

Para a extração de óleo utilizou-se o aparelho sohxlet e mantas térmicas de 
acordo com a Figura 2, com uma temperatura de 176ºC aproximadamente, medidas 
com um termômetro. A extração foi feita em duplicata, durante 2, 4 e 6 horas, 
utilizando o solvente etanol. Com o auxílio de funil, foi transferido o etanol com o 
óleo para beckers e armazenado, enquanto os resíduos sólidos foram retirados e 
colocados para secar em estufa a 105ºC sendo pesados posteriormente. 

Figura 2: Aparelho Soxhlet 

 

Fonte: Os autores (2019). 
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3. REFERÊNCIAL TEÓRICO 
 

3.1. GIRASSOL 
 

O girassol é uma planta originária da América do Norte e da América Central. 
Seu nome científico é Helianthus annuus L. e faz parte da família das Compositae, 
também conhecidas como margaridas. É uma espécie anual, com caule grosso, 
ereto, robusto, de rápido crescimento e tem poucas ramificações no ápice. Pode 
atingir altura de 2 a 3 metros. As hastes e as folhas podem servir para adubação 
verde ou para fazer silagem para alimentar animais; as raízes do tipo pivotante 
geram abundante reciclagem de nutrientes, além da matéria orgânica deixada no 
solo, de suas sementes e ração animal, além de ser amplamente utilizado na 
alimentação humana na forma de farinhas, concentrados e isolados proteicos.   

Em síntese, a cultura do girassol é uma das que mais dá alternativas para os 
agricultores.  É auxiliar para alavancar a produção de mel, produz grãos para a 
alimentação de gado, aves e consumo humano. O óleo extraído das sementes tem 
ótimas qualidades nutricionais e terapêuticas. Atende a necessidade de rotacionar 
culturas, com vantagens sobre outras plantas devido à sua menor suscetibilidade à 
seca e a temperaturas baixas, especialmente quando a produção visa o mercado de 
óleo e de silagem 

Atualmente, o girassol é uma das quatro maiores culturas oleaginosas 
produtoras de óleo vegetal comestível em utilização no mundo. Os maiores 
produtores mundiais são a Rússia, a Argentina e os Estados Unidos. O Brasil é 
ainda um pequeno produtor de girassol, com uma área cultivada de 111,3 mil 
hectares, produção de 147,1 mil toneladas e uma produtividade média de 1.323 
kg/há. Analisando-se os últimos dez anos, observou-se um crescimento maior e 
mais consistente na área explorada com um ganho de 4,4% ao ano.  

Quanto às regiões produtoras, destaque para o Centro-Oeste com 
percentuais de 78,62% e 78,04%, respectivamente para área explorada e produção 
de grãos, destacando-se os estados de Goiás e o Mato Grosso (atualmente maior 
produtor nacional de girassol). O Sul ocupa a segunda posição com 17,16% da área 
explorada e 20,05% da produção nacional, o Nordeste brasileiro nos últimos dois 
anos, aparece como região produtora, contribuindo com 4,22% do total plantado no 
país, destacando-se apenas os estados do Rio Grande do Norte e o Ceará.  

Com relação aos sistemas de produção de girassol, verificam-se importantes 
diferenças regionais. No Centro-Oeste, predominam médios e grandes produtores. 
No Sul, predominam pequenos produtores, no Nordeste brasileiro também são os 
pequenos produtores que a princípio vêm cultivando essa oleaginosa.  
 
3.2. ÓLEO DE GIRASSOL E UTILIZAÇÃO 
 

A partir de suas sementes, é possível extrair o óleo de girassol que é 
comestível, e tem alta qualidade nutricional. Este óleo tem ampla aplicação na 
indústria de alimentos, pois sua quantidade de gordura saturada é menor que a dos 
óleos de soja e de milho. Seu bagaço é utilizado como matéria-prima na indústria de 
tortas, forrageiras, para alimentação do gado e em fertilizantes para a lavoura.  

O óleo de girassol é considerado nobre e avaliado como um dos de melhores 
características nutricionais, principalmente, por causa de seu elevado conteúdo de 
ácido linoleico em torno de 69%; ele é indicado na prevenção de doenças 
cardiovasculares ocasionadas pelo excesso de colesterol e no tratamento da 
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esclerose múltipla. Por ser essencial ao organismo humano, o mesmo deve ser 
ingerido por meio dos alimentos na forma de margarinas, azeites e óleos refinados. 
Também desempenha funções importantes no organismo humano como produto 
farmacêutico, atuando como anti-inflamatório e redutor de colesterol.  

Devido ao alto teor de óleo, o girassol vem sendo utilizado no Brasil como 
matéria-prima para a produção de biodiesel. Por ser uma substância biodegradável, 
não tóxica pode ser denominado “combustível ecológico”.  

Experiência feita em São Paulo demonstrou que o biodiesel proveniente 
dessa espécie vegetal é viável sem necessidade de adaptação dos motores. 
Tratores e caminhões de uma fazenda de produção de sementes da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, estão usando 30% de óleo de 
girassol + 65% de diesel de petróleo + 5% de gasolina com álcool anidro. As 
máquinas apresentam um rendimento 10% superior por litro consumido em relação 
ao diesel convencional e não há sinais de desgaste além do normal nos 
equipamentos. 
 
3.3. EXTRAÇÃO CONTINUA SÓLIDO-LIQUIDO ATRAVÉS DO EXTRATOR DO 
TIPO SOXHLET 
 

A extração contínua sólido-líquido é um método utilizado na purificação e 
separação dos componentes de uma mistura. A partir deste método é possível isolar 
um componente puro a partir de uma mistura, através da separação deste 
componente dos outros constituintes. Além deste método, vários outros podem ser 
usados para esta finalidade, baseados nas diferenças de propriedades físico-
químicas dos componentes da mistura, por exemplo, sublimação, filtração, 
decantação, evaporação, vários tipos de destilação para a purificação de compostos 
líquidos, recristalização (UFJR,2019) 

No processo de extração contínua, transfere-se o material a ser estudado de 
um sistema sólido para uma fase líquida. A Figura 3 mostra um esquema de um 
equipamento para a extração contínua usando um aparelho de Soxhlet. 

 O solvente é aquecido no balão até entrar em ebulição. O vapor formado 
sobe pelo tubo lateral até o condensador, onde sofre condensação, gotejando no 
extrator e cobrindo o cartucho. Quando o nível do solvente atingir o sifão, o solvente 
é evacuado pelo braço lateral, levando consigo as substâncias solúveis. O processo 
se repete enquanto o sistema ficar em aquecimento (algumas horas), com o objetivo 
de enriquecer o solvente no componente que se deseja separar. Após resfriamento, 
o solvente pode ser evaporado por destilação e reciclado. Vários solventes podem 
ser usados sucessivamente, aumentando a polaridade, para a extração de uma 
mesma amostra. Cada fração contendo substâncias de polaridades diferentes 
poderá ser analisada posteriormente (atividade biológica, purificação por 
cromatografia, etc). 

“O processo é usado quando se quer evitar o uso de grandes quantidades de 
solvente para extrair pequenas quantidades de material. Usando o Soxhlet, uma 
quantidade mínima de solvente é suficiente para uma extração eficiente”. Uma 
pequena desvantagem é que a temperatura do líquido no extrator é diferente do seu 
ponto de ebulição. Portanto, a extração com um líquido em temperatura menor é um 
pouco mais demorada (UFJR, 2018). 
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Figura 3: Esquema de um sistema para extração utilizando Soxhlet 

 

Fonte: UFJR (2019). 

 
 3.4. EXTRAÇÃO COM SOLVENTES 
 

Segundo Blackadder (2004), a extração com solvente é a transferência de 
uma espécie de soluto de sua localização inicial para um solvente conhecido como 
solvente de extração. O soluto puro pode ser um líquido ou um sólido na 
temperatura de operação, mas isto não tem importância, já que inicialmente o soluto 
estará localizado numa solução ou numa associação com um sólido. Quando o 
soluto estiver em solução, o processo de extração será chamado de extração 
líquido-líquido, e o solvente de extração deverá ser substancialmente imiscível com 
o solvente original. Se por outro lado, o soluto constituir parte de um sólido (que 
precisa não estar seco) o processo será chamado extração sólido-líquido. 

Na extração líquido-líquido, o solvente de extração deve ter uma afinidade 
adequadamente seletiva pelo soluto apropriado, o que algumas vezes ocorre na 
presença de outros materiais, que não o solvente original. Esta seletividade é muito 
importante porque a essência da extração líquido-líquido é a separação de um 
soluto em particular de outros materiais através da transferência seletiva para o 
solvente de extração. Deve ser lembrado que um soluto extraído nem sempre é o 
produto mais valioso do processo de separação; o objetivo poderia ser purificar o 
solvente original pela remoção de um soluto indesejável, ou talvez remover um dos 
dois solutos da solução original (BLACKADDER, 2004). 

Para Blackadder (2004), a técnica de separação pela extração com solvente, 
frequentemente é atraente na circunstância em que a destilação for inadequada. Se, 
por exemplo, o soluto for sensível ao calor, ou apresentar-se em concentração muito 
baixa, ou se a separação for difícil por razões termodinâmicas, então a extração 
líquido-líquido poderá ser apropriada. A facilidade da separação não é determinada 
pelas volatilidades relativas, mas pelo coeficiente de distribuição, uma propriedade 
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radicalmente diferente do sistema. 
Muitas pessoas provavelmente estão familiarizadas com o procedimento de 

extração simples usado no laboratório de química orgânica para otimizar a 
recuperação. Dado um volume fixado de solvente de extração é sempre melhor dele 
extrair porções sucessivamente e subsequentemente combinar os pequenos 
volumes de extrato, que usar todo o volume de uma só vez (BLACKADDER, 2004).  

Figura 4: Extração de Fluxo Transversal 

 

Fonte: Blackadder (2004). 

Ainda segundo Blackadder (2004), a técnica de laboratório simples é 
empregada em larga escala na indústria, mas não em grande quantidade. A Figura 4 
mostra o arranjo comumente conhecido como extração de fluxo transversal, extração 
de contato múltiplo com solvente fresco, ou mesmo, mais confusamente, como 
contato múltiplo co-corrente. Cada unidade isolada é representada por um 
quadrilátero e sua função é receber duas correntes convergentes, equilibrá-las, e 
distribuir duas novas correntes de equilíbrio. Portanto, contém uma região de mistura 
e uma região de separação ou sedimentação.  

A corrente de alimentação, da qual um soluto progressivamente é removido, é 
conhecida como refinado uma vez que tenha se introduzido na sequência de 
estágios que formam uma cascata, e o refinado que deixa o estágio final é 
conhecido como refinado final. É visto que um refinado altamente purificado é obtido 
por esse processo, mas existem desvantagens óbvias. Se o refinado for valioso 
haverá perdas sérias se for de todo miscível com solvente de extração. Além disso, 
a técnica não é econômica, a menos, que o solvente de extração estiver disponível 
ou for facilmente recuperável, já que são necessários grandes volumes. 

Figura 5: Extração de Contato Múltiplo Contracorrente. 

 

Fonte: Blackadder (2004). 

 Um arranjo mais eficiente é a cascata mostrada pela Figura 5, que é um 
exemplo de contato múltiplo contracorrente. O solvente de extração constitui a 
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corrente de extrato que foi em sentido contrário ao refinado, e o extrato que deixa o 
primeiro estágio, é conhecido como extrato final. O solvente fresco introduzido 
começa fazendo contato com o penúltimo refinado. Este arranjo plenamente vai de 
encontro aos melhores interesses da transferência de massa efetiva, e o fluxo co-
corrente real das correntes seria inútil (BLACKADDER, 2004). 
 
3.5. ESCOLHA DO SOLVENTE PARA EXTRAÇÃO MODO SOXHLET 
 

O solvente não pode deixar gosto ou cheiro, tanto no óleo quanto no farelo, 
deve se separar do óleo e farelo com o uso de temperaturas não muito elevadas 
para não prejudicar esses produtos e oferecer possibilidade de recuperação, não 
pode agredir o material das instalações da indústria e não deve se misturar com 
água.   

A extração por solvente é um método eficiente para extrair o óleo vegetal. O 
solvente mais utilizado é o derivado do petróleo hexano, uma mistura de 
hidrocarbonetos com ponto de ebulição entre 64°C e 70°C, e massa específica em 
torno de 0,67 g/cm³ a 15ºC.  A passagem do solvente pela matéria-prima, 
previamente preparada, é denominada "lavagem".  

A difusão do solvente será mais rápida quanto melhor for a preparação da 
matéria prima e quanto maior for a temperatura de extração (próxima à temperatura 
de ebulição do solvente). Durante o processo de extração, são utilizados diversos 
equipamentos: extrator, dessolventizador, evaporadores, condensadores, tanques 
de processo e colunas terminadoras. 
  
3.6. EXTRAÇÃO DO ÓLEO MODO INDUSTRIAL 

 
A partir da segunda metade do século XX houve uma grande expansão na 

produção de girassol no Brasil, consequentemente a industrialização do produto, 
agregando significativos valores ao produto final. Primeiramente, indústrias de porte 
reduzido esmagavam pequenas quantidades da matéria-prima, contudo, incentivou 
à exportação e produção do produto, viram a necessidade de investimentos em alta 
tecnologia, alterando o porte e capacidade de extração das empresas. 

O método empregado pelas indústrias que apresenta resultados satisfatórios 
em termos de rendimento econômico é um processo misto (prensa/solvente) faz-se 
necessário em função da grande quantidade de óleo (38% a 47%) existente na 
semente de girassol e da quantidade de matéria-prima processada. Pequenas 
indústrias podem obter êxito realizando extrações somente por prensa, num 
processo lento, inviável para empresas com necessidade de processamento maior, 
em virtude da demanda de consumo e recebimento de oleaginosa.  

Da mesma forma a extração somente com uso de solvente demonstrou, em 
outra empresa, ser inviável dada à dificuldade de extração total do óleo, dispêndio 
de volume superior de solvente, demora no processo e, consequentemente, 
aumento dos custos operacionais.    

Assim, a extração é feita em um processo misto que envolve duas etapas:  
1 – Prensagem.  
2 – Uso de solvente.  
Para tanto, a matéria-prima, que são as sementes de girassol, passa por uma 

série de processos preparatórios e seu rendimento depende de muitas variáveis. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 
 

4.1. ANÁLISE DE GRANULOMETRIA 
 

 Para a análise de granulometria pode-se verificar nitidamente a diferença no 
tamanho das partículas como verificado na Figura 6. 

Figura 6: Partículas separadas após o teste de granulometria. 

 

 

Fonte: Os autores (2019). 

Para calcular o tamanho das partículas foi utilizado o diâmetro de Sauter, 
posteriormente sendo feito o gráfico da distribuição acumulativa, podendo perceber 
que a maior parte das partículas ficou retida na peneira de mesh número 16. Os 
dados analisados encontram-se na Tabela 1 e em sequência o Gráfico 1 representa 
a distribuição acumulativa das partículas. 

Tabela 1: Dados dos cálculos de diâmetro de Sauter 

Nº 
Peneira 
(mesh) 

Abertura 
(μm) 

Massa 
Retida 

(g) 

Fração 
Mássica 
Retida 

(xi) 

Fração 
Mássica 
Retida 

Acumulada 

Fração 
Mássica 
Passante 

pela 
Peneira 

di (μm) 
xi/di 
(/μm) 

10 2000 46,6785 0,42515 0 1 0   

16 1180 29,0477 0,26457 0,42515 0,57485 1590,00 1,66E-04 

30 600 20,7137 0,18866 0,68971 0,31029 890,00 2,12E-04 

50 300 12,3560 0,11254 0,87837 0,12163 450,00 2,50E-04 

100 150 0,9980 0,00909 0,99091 0,00909 225,00 4,04E-05 

Fundo 0,0000 0,00000 1,00000 0,00000     

Total 109,7939 1,00000 1,00000 0   6,69E-04 

Diâmetro de Sauter (μm) 1495,09 

Peso da amostra 110,5589 G 

Perda Total 0,7650 G 

Fonte: Os autores (2019). 
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Gráfico 1: Distribuição acumulativa das partículas 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 
4.2. ANÁLISE DE OBTENÇÃO DO ÓLEO 
 
 A verificação da quantidade de óleo foi obtida pode ser observada na Tabela 
2, onde através da diferença de peso da amostra inicial colocada no aparelho 
soxhlet e o seu peso após o tempo determinado em contato com o solvente, a sua 
diferença de peso foi transformada em porcentagem. 

Tabela 2: Quantidade de óleo obtida 

Tempo de 
reação 
(horas) 

Rendimento médio em óleo 
da extração com solventes 

(%) - CORREIA, 2010. 

Rendimento médio em óleo 
da extração com solventes 

(%) 

2 - 40,5 

4 44,34 43,8 

6 47,13 46,6 

8 47,5 - 

Fonte: Os autores (2019). 

O gráfico 2 possibilita visualizar melhor os dados anteriores. 
 
 Pode-se verificar que a diferença entre a literatura e o obtido nos testes foi 
pequena, demostrando que o rendimento realmente está entre os números 
demonstrados. Sendo que Correia (2010), comenta em seu estudo que o tempo 
ótimo para a extração do óleo utilizando etanol como solvente extrator foi de 6 horas. 
Em nosso estudo também concluímos que o melhor tempo para extração foi de 6 
horas, pois apresentou um ganho significativo entre os demais apresentados. 
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Gráfico 2: Quantidade de óleo obtida 

 

Fonte: Os autores (2019). 

  
Na imagem 7, pode-se verificar a presença do óleo retirado das sementes: 

 

Figura 7: Amostra após 2, 4 e 6 horas em contato com o solvente 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 O experimento foi realizado em duplicata, o que nos possibilitou notar a 
diferença que a temperatura pode influenciar na extração. Pois a amostra em 
contato com o solvente durante 2 horas no primeiro experimento não foi utilizada 
manta térmica e sim uma chapa aquecedora, que obteve uma temperatura muito 
mais alta. O resultado foi um líquido muito mais escuro e partículas sólidas, não se 
pode perceber a presença do óleo, como demonstrado na Figura 8: 
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Figura 8: Amostra após 2 horas em contato com o solvente na chapa aquecedora 

 

 Fonte: Os autores (2019). 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o estudo da literatura e a prática realizada, é possível analisar na 
granulometria a diferença do tamanho das partículas e a maior quantidade das 
partículas ficou retida na peneira de mesh número 16, para medir o diâmetro dessas 
partículas foi utilizado o método de Sauter.   

Pode-se comprovar a presença de óleo de girassol extraída através da 
diferença de peso da amostra que estava no aparelho soxhlet e o seu peso após o 
tempo determinado, obtendo em 2 horas 40,5%, em 6 horas 46,6% de solução 
extraída de óleo de girassol, sendo considerada a extração de 6 horas a com melhor 
resultado devido a literatura demostrar que na semente de girassol tem uma grande 
quantidade de óleo em torno de 47% e que a forma de aquecimento influência no 
momento da extração. 
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ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE PUBLICAÇÕES RELATIVAS AO 
TEMA CONTAMINANTES EMERGENTES NO PERÍODO 1999-2018 

 
Rodrigo de Souza Antônio1 e Cláudia Telles Benatti2 

 
 

RESUMO 
 

Diante da preocupação presente com a qualidade e quantidade finita dos recursos 
naturais em nosso planeta, a qualidade da água vem recebendo atenção especial 
nos últimos anos. Dentre as preocupações com a qualidade da água está a 
presença de contaminantes emergentes no meio aquático. Assim, o presente 
trabalho teve por objetivo investigar o perfil de publicações envolvendo o tema entre 
os anos de 1999 a 2018. Foi constatado que o número de publicações aumentou ao 
longo dos anos, tanto os relatos de detecção de contaminantes em corpos hídricos, 
como os processos de tratamento propostos para mitigar os problemas detectados. 
Nos casos estudados foi possível averiguar que o perfil de publicações é crescente 
ao longo do período estudado, sendo significativamente maior nos últimos quatro 
anos, chegando a representar mais de 50% de toda publicação no período. Desta 
forma, com o estudo realizado é possível afirmar que o tema referente a 
contaminantes emergentes não é recente, todavia, tem despertado grande interesse 
da comunidade cientifica nos últimos anos. 
Palavras-chave Produção Cientifica. Micropoluentes. Poluição de águas. Pesquisas. 

 
 

ABSTRACT 
Given the current concern with the quality and finite quantity of our natural resources 
on our planet, water quality has received special attention in recent years. Among the 
concerns with water quality is the presence of emerging contaminants in the aquatic 
environment, therefore, the present work aimed to investigate the profile of 
publications involving the theme from 1999 to 2018. It was found that the number of 
publications has increased over the years, the reports of detection in water bodies, as 
well as the proposed treatment processes to mitigate the detected problems. From 
the cases studied, it was possible to verify that the publication profile is increasing 
over the studied period, being significantly higher in the last four years, representing 
more than 50% of all the publications in the period. Thus, with the study conducted it 
is possible to state that the topic concerning emerging contaminants is not recent, 
however, has aroused great interest of the scientific community in recent years. 
Key-words: Article. Emerging Contaminants. Scientific Production 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A qualidade e disponibilidade da água sempre foi uma preocupação presente 
nas sociedades, seja para fins comerciais ou para atender as necessidades 
básicas. É fato que com o surgimento de grandes centros urbanos, a preocupação 
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com o padrão de potabilidade fez com que processos hoje denominados 
convencionais surgissem ou fossem aplicados ao tratamento de água (FU; WANG; 
HO, 2013). 

Todavia, a medida que foram compreendidas a correlação dos parâmetros de 
qualidade da água como turbidez, cor, odor, sabor, parâmetros biológicos e 
patógenos com a qualidade da água a ser distribuída, processos como flotação, 
decantação, filtração e desinfecção passaram a ser adotados em estações de 
tratamento de água em todo o mundo. Desta forma, foram implementados os 
denominados processo convencionais (SIDNEY SECKLER FERREIRA FILHO, 
2017;TRÖGER et al., 2018). 

Assim, com o passar do tempo o aumento populacional e os processos 
industriais levaram o mundo a ter padrões de consumo sem precedentes na história 
da humanidade, levando assim a existência de uma diversidade de componentes 
que passam a estar presentes na história da população tais como: medicamentes 
(BLAIR et al., 2015), produtos de cuidados pessoais (ARCHER et al., 2017), 
herbicidas (OCHOA-ACUÑA et al., 2009), entre outros, que passaram a ser 
encontrados em corpos hídricos receptores (TRAN; GIN, 2017). Diante desta 
preocupação, os padrões de potabilidade da água estão sendo revistos, e 
processos complementares ao tratamento convencional vem sendo propostos tais 
como: adsorção (BEZERRA et al., 2018), processos oxidativos (SOLÍS et al., 2016), 
e processos de separação por membranas (ORERA et al., 2018). 

Contaminantes emergentes (CEs) são poluentes constatados em pequenas 
concentrações nos diferentes compartimentos ambientais (solo, água e ar), de 
ocorrência natural ou antrópica (ARAÚJO et al., 2018). Muitos desses poluentes 
apresentam efeitos nocivos ainda não determinados sobre a saúde humana e 
impactos ambientais ainda não estimados (EBELE; ABOU-ELWAFA ABDALLAH; 
HARRAD, 2017a;GEISSEN et al., 2015). Todavia, uma parcela desses 
contaminantes já é regulamentada em portarias e recomendações nacionais e 
internacionais que estabelecem o padrão de potabilidade da água para consumo 
humano (BRASIL, 2017;COUNCIL DIRECTIVE, 1998;ORGANIZATION, 
2017;USEPA, 2009). 

Um estudo realizado em uma estação de tratamento de água na China 
detectou a presença de diversos compostos emergentes na água após esta ser 
submetida a processos de tratamento. Embora os componentes detectados estejam 
em concentrações inferiores às estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para os padrões de potabilidade, trata-se de um cenário de alerta pois são 
desconhecidos os impactos que esses agentes químicos podem causar à saúde 
humana e ao ambiente (LIN; YU; CHEN, 2016).  

Além disso, os contaminantes emergentes são difíceis de serem removidos 
da água devido ao fato de estarem presentes em baixas concentrações e não haver 
pontos de lançamentos pré-determinados (RICHARDSON; KIMURA, 2017). Por 
conta disso, esses contaminantes estão sendo detectados em corpos hídricos 
superficiais e subterrâneos, levando a uma preocupação quanto à qualidade da 
água e aos riscos potenciais à saúde humana (RIVA et al., 2018). 

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo analisar como o volume 
de publicações em periódicos especializados a respeito do tema evoluiu no período 
de 1999 – 2018, bem como traçar um panorama da evolução das pesquisas 
realizadas dentro desta temática, com foco na qualidade da água e o 
desenvolvimento de técnicas aplicáveis ao seu tratamento. A metodologia utilizada 
compreendeu pesquisa bibliométrica utilizando a plataforma de Periódicos da 
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CAPES, com o cruzamento de diferentes termos chaves para a obtenção dos 
resultados. 

 
2. METODOLOGIA 

Com o objetivo do trabalho definido, a ferramenta empregada para o 
desenvolvimento do presente trabalho foi o Portal de Periódicos da CAPES. Para 
tal, diversos critérios foram adotados para realizar a busca dos resultados no 
período de 20 anos. Foram usadas as ferramentas de filtros disponível na 
plataforma e quantificado o número de trabalhos publicados em cada ano durante 
todo o período estudado. Os termos selecionados para contabilizar os artigos estão 
apresentados na Tabela 1, e foram utilizados como critérios de pesquisa os 
trabalhos publicados em língua inglesa e revisados por pares. 

 
Tabela 1. Termos pesquisado para o estudo do perfil de publicação dos trabalhos 

durante os anos de 1999-2018. 

Termo Pesquisado Tópicos 

Water Pollution 

Water; Emerging Pollutants; Emerging 
Contaminants. 

Water Contaminants 

Water; Emerging Pollutants; Emerging 
Contaminants. 

Emerging Contaminants 

Water; Emerging Pollutants; 
Environmental Science; Environmental 

Monitoring. 

Emerging Pollutants 

Water; Emerging Pollutants; Emerging 
Contaminants; Environmental Science; 

Environmental Monitoring. 

Surface Water 

Water; Emerging Pollutants; Emerging 
Contaminants; Emerging Pollutants; 

Environmental Science; Environmental 
Monitoring, Water Pollution, Chemical. 

River 

Water; Emerging Pollutants; Emerging 
Contaminants; Environmental Science; 

Environmental Monitoring, Water Pollution, 
Chemical 

Groundwater 

Groundwater Pollution; Ground Water; 
Contamination; Pollution; Contamination; Water 

Pollution; Groundwater; Water Pollutants, 
Chemical. 

Fonte: os Autores, 2020. 
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Além dos termos pesquisados referentes ao desenvolvimento do número de 
publicações relativas ao tema, foi estudado o perfil de publicações relativas a 
técnicas de tratamento, conforme consta na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Termos pesquisado para o estudo do perfil de publicação relativos a 

técnicas de tratamento de água para remoção dos CEs mais comum reportadas na 

literatura durante os anos de 1999-2018. 

Tratamentos Tópicos 

Adsorption 

Emerging Pollutants; 
Emerging Contaminants; 

Adsorption; Engerring; Water 
Pollutants, Chemical. 

Oxidation 
Emerging Contaminants; 

Oxidation; Water Pollutants, 
Chemical, Engineering. 

Membrane 
Contaminants; Pollutants; 

Water Pollutants, Chemical; 
Engineering. 

Ion Exchange 
Heavy Metals; Water 

Tratament; Contaminant; Metals; 
Pollutants; Engineering. 

Fonte: os Autores, 2020. 

 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

Diante da importância da água para a vida, diversos estudiosos do tema têm 
se preocupado com a qualidade da água que vem sendo encontrada em corpos 
hídricos (EBELE; ABOU-ELWAFA ABDALLAH; HARRAD, 2017a;TRAN; 
REINHARD; GIN, 2018). Frente a esse problema, é crescente o número de trabalhos 
que têm como objetivo relatar a presença dos contaminantes, reportar técnicas ou 
materiais aplicáveis para o tratamento de águas e a remoção dos contaminantes 
emergentes. A Figura 1 apresenta como o número de periódicos encontrados na 
literatura sobre o tema vem crescendo com o tempo, refletindo a preocupação com a 
qualidade da água e a presença desses contaminantes no meio aquoso. 

 
O aumento expressivo de artigos publicados ao longo do período estudado 

(Figura 1) revela a preocupação presente com a qualidade dos corpos hídricos e 
com a presença de compostos tóxicos no ambiente, relatada por Meffe e 
Bustamante (MEFFE; BUSTAMANTE, DE, 2014). Todavia, a preocupação presente 
com a qualidade da água também está associada a detecção de compostos 
emergentes em corpos hídricos, conforme é possível observar na Figura 2 e na 
Figura 3, ao ser pesquisado a combinação envolvendos os termos em estudos. 
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Figura 1 – Quantidade de trabalhos publicados envolvendo os temas Água 

Contaminada e Água Poluída. 

 

Fonte: os Autores, 2020. 

 

Figura 2 – Quantidade de trabalhos publicados durante o período envolvendo os 

termos Contaminantes Emergentes (CE) ou Poluentes Emergentes (PE). 

 

Fonte: os Autores, 2020. 
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Figura 3 – Quantidade de trabalhos publicados durante o período com a combinação 

dos termos Contaminantes Emergentes (CE), Poluentes Emergentes (PE) e Água 

Poluída (AP). 

 

Fonte: os Autores, 2020. 

 

Como é possível observar na Figura 2 e na Figura 3, o número de trabalhos 
publicados apresentou comportamento crescente ao longo do período estudado e 
semelhante ao encontrado na Figura 1. Tais fatores podem ser atribuídos as 
melhorias de técnicas analíticas, pois os contaminantes emergentes estão presentes 
nos corpos hídricos em baixíssimas concentrações, além de, a comunidade científica 
começar a tratar o tema com maior prioridade dado a importância da água 
(GAVRILESCU et al., 2015;GEISSEN et al., 2015). 

Assim, por conta da melhoria que vem sendo alcançada com as técnicas 
analíticas de detecção, é possível observar que o número de publicações 
envolvendo o monitoramento ou detecção de contaminantes em corpos hídricos 
superficiais vem aumentando, conforme apresentado na Figura 4. Tal fator era 
esperado, uma vez que, os contaminantes emergentes são detectados no meio 
aquático, além disso, conforme é possível observar na Figura 3, quando pesquisado 
o termo “Surface Water”, águas superficiais, este aparece em número 
significativamente superior a pesquisa realizada com o termo “River”, rio, tal 
implicação se deve ao fato de que águas superficiais englobam tanto rios e lagos, 
desta forma, é possível dizer que um termo está contemplando outro. 

Além disso, devido ao fato de que os contaminantes emergentes serem 
introduzidos no ambiente aquático de forma difusa há uma grande dificuldade no 
desenvolvimento de políticas ambientais capazes de inibir tal ocorrência (GEISSEN 
et al., 2015). Assim sendo, é possível constatar que mesmo as águas subterrâneas 
não estão livres de receber tais contaminantes (MEFFE; BUSTAMANTE, DE, 2014), 
como é possível observar na Figura 5. 
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Figura 4 – Quantidade de trabalhos publicados na literatura especializada referentes 

a presença de contaminantes em corpos hídricos superficiais. 

 

Fonte: os Autores, 2020. 

 
 

Figura 5 – Quantidade de artigos publicados reportando a presença de 

contaminantes emergentes em águas subterrâneas. 

 

 

Fonte: os Autores, 2020. 
 

Diante de tais constatações, também é evidente a preocupação com o 
desenvolvimento de técnicas de tratamento de água para remoção desses 
contaminantes. Quando realizada a combinação de termos envolvendo técnicas de 
tratamentos, o número de publicações apresenta um crescimento vertiginosos frente 
aos anos iniciais do período estudado, conforme é possível verificar na Figura 6. 

O processo de adsorção consiste em um processo de transferência de massa 
da fase fluida (líquida ou gasosa) para a fase sólida (material adsorvente) (MCCABE 
W.C, SMITH J.C, 1999). Tal processo tem sido apresentado como uma técnica de 
baixo custo de implementação e operação, e de se realizar o aumento de escala. 
Este processo tem se destacado como uma alternativa viável ao processo de 
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tratamento de águas para remoção de contaminantes (KONICKI; ALEKSANDRZAK; 
MIJOWSKA, 2017;ZHU et al., 2017), o que reflete no aumento significativo de 
estudos envolvendo esta técnica observado na Figura 6. 

 
 

Figura 6 – Quantidade de trabalhos publicados envolvendo as técnicas mais comum 

encontradas na literatura para a remoção de contaminantes emergentes. 

 

Fonte: dos Autores, 2020. 

 

Pode-se justificar o aumento no número de pesquisas referente a este 
processo de tratamento à diversidade de compostos que vem sendo encontrada nos 
corpos hídricos (EBELE; ABOU-ELWAFA ABDALLAH; HARRAD, 2017b). Devido ao 
grande número de compostos presentes na água, novos materiais adsorventes vêm 
sendo estudados e testados para a adsorção de diferentes compostos (HUANG et 
al., 2019;ZHANG, Y. et al., 2016). Todavia, devido a grande variedade dos CEs 
presentes na água e ao elevado custos de materiais como carbono ativado, diversos 
materiais têm sido desenvolvidos e estudados como alternativa aos processos 
tradicionais de tratamento de água (SANTHOSH et al., 2016), dentre os quais pode-
se citar os hidrocarvões (FAN et al., 2017), bioadsorventes (QUIRANTES; 
NOGALES; ROMERO, 2017), nano materiais como grafeno (ZHAO, D.; LI; ZHOU, 
2018), óxido de grafeno (KONICKI et al., 2017), carbono ativado (AGUAYO-
VILLARREAL; BONILLA-PETRICIOLET; MUÑIZ-VALENCIA, 2017), entre outros, 
fazendo assim com que um elevado número de publicações envolvendo o tema 
fosse desenvolvido nos últimos anos. 

A técnica de adsorção é aplicável para a remoção dos CEs, apresentando 
praticidade de implementação e baixo custo atrelado ao processo. No entanto a 
eficiência dos materiais adsorventes são limitadas para a adsorção de diversos 
componentes encontrados na água (GAVRILESCU et al., 2015;MOHANAKAVITHA 
et al., 2019). Além disso, a eficiência do processo de adsorção é afetada pelas 
características da água a ser tratada, pois fatores como pH e concentração de sais 
presentes no meio afetam a eficiência do processo (AL-DEGS et al., 2008).  

Os processos oxidativos também apresentaram um número significativo de 
trabalhos reportados no período estudado, conforme é possível observar na Figura 
6. Os processos oxidativos tem por finalidade promover a decomposição de 
moléculas orgânicas e nocivas à saúde humana e ao ambiente. Para isso podem ser 
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empregados agentes oxidativos como gás ozônio O3 (WANG; BAI, 2017), processos 
fotocatalíticos (GIL et al., 2017), ou combinações de processos (LA CRUZ, DE et al., 
2013). Todavia, esses processos têm por limitação a não degradação completa dos 
compostos nocivos, podendo gerar subprodutos oriundos da reação de oxidação 
(ZHAO, Y. et al., 2017).  

Outro processo de tratamento que também tem despertado interesse ao longo 
das últimas duas décadas, como é possível observar na Figura 6, é o de tratamento 
por membranas, embora seja um processo de separação avançado que apresente 
custos elevados (MATAMOROS; SALVADÓ, 2012) e limitações, como a presença 
de sólidos no meio que podem causar a colmatação da membrana (ZHANG, S. et 
al., 2018). Todavia esse processo não depende de fatores como pH e concentrações 
de sais no meio. Assim, essa técnica tem se mostrado eficiente para a remoção de 
diversos compostos uma vez que a remoção dos CEs se dá por barreiras físicas, ou 
seja, os poros das membranas, sendo o fator de seletividade o tamanho da molécula 
(BELUCI et al., 2019;ORERA et al., 2018). 

Além dos compostos orgânicos nocivos, os limites máximo quanto a presença 
de metais tóxicos são estabelecidos por portarias e normativas (BRASIL, 
2017;COUNCIL DIRECTIVE, 1998;ORGANIZATION, 2017;USEPA, 2009). Por conta 
disso, é possível observar a partir de dados já apresentados na Figura 6, que o 
número de publicações envolvendo o processo de Troca Iônica (TI) para remoção de 
metais tóxicos também apresenta comportamento semelhante aos demais 
processos.  

O processo de TI é amplamente empregado para remoção de diferentes íons 
em meio aquoso (HONG et al., 2019). Os metais tóxicos são parâmetros importantes 
de monitoramento para determinação da qualidade da água, uma vez que, mesmo 
em baixas concentrações, podem ser nocivos para a saúde (MOHANAKAVITHA et 
al., 2019). Diante deste problema, diversos materiais (LU; ASTRUC, 2018;SUÁREZ-
IGLESIAS et al., 2017) têm sido empregados para a remoção de íons do meio 
aquoso e, assim, minimizar os impactos gerados por metais tóxicos que podem ter 
variadas origens (AGUAYO-VILLARREAL; BONILLA-PETRICIOLET; MUÑIZ-
VALENCIA, 2017;LINGAMDINNE et al., 2016;SEMERJIAN, 2018).  

A partir do agrupamento dos dados em períodos de quatro anos (Figura 7) é 
possível analisar a evolução das publicações aplicando as tecnologias identificadas 
para a remoção de CE’s. Para todos os processos de tratamento pesquisados, o 
número de trabalhos publicados nos últimos quatro anos do período estudado (2015-
2018) é significativamente superior aos obtidos nos primeiros quatro anos (1999-
2002), representando mais de 50% de toda a publicação reportada no período. Este 
fato se deve a diversidade de materiais estudados, naturais ou sintéticos, aplicados 
no processo de adsorção (AL-KHATEEB; ALMOTIRY; ABDEL, 2014;BEZERRA et 
al., 2018;WU et al., 2019), ao aprimoramento de técnicas e materiais de processos 
oxidativos (NIDHEESH; ZHOU; OTURAN, 2018;YANG; ZHOU; LIANG, 2018), a 
modificação de membranas com o objetivo de reduzir custos (BELUCI et al., 2019), 
além do desenvolvimento de novas técnicas para aumentar a vida útil de resinas e 
novos materiais para aplicação em processos de troca iônica (KOŁODYŃSKA et al., 
2017;MA et al., 2018). 
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Figura 7 – Evolução do número de publicação de artigos ao longo do período 1999-

2018, sendo (A) Adsorção; (B) Processos oxidatívos; (C) Membrana; e (D) Troca 

iônica.  

 

Fonte: os Autores, 2020. 

Diante da análise realizada, é evidente os esforços da comunidade cientifica 
para o desenvolvimento de técnicas visando mitigar os danos não mensurados 
gerados pelos CEs ao ambiente e a saúde humana (TRAN; REINHARD; GIN, 2018). 
Além disso, é possível atruibuir o crescente interesse pelo tema a políticas 
ambientais que estão sendo desenvolvidas, atentando para o desenvolvimento 
sustentável, bem como para o aprimoramento de técnicas analíticas (MURRAY; 
THOMAS; BODOUR, 2010). 

Embora haja limitações na técnica adotada com relação aos termos chave, 
período estudado e idioma pesquisado, ainda sim os resultados obtidos são 
pertinentes e demonstram que a preocupação com o tema vem crescendo ao longo 
do tempo e que o estado de alerta está presente na comunidade cientifica.  

 

4. CONCLUSÃO 

Com os resultados obtidos, é possível constatar que há um esforço global 
para o desenvolvimento de técnicas que sejam capazes de atuar na mitigação dos 
impactos gerados pelos poluentes emergentes e o monitoramento para identificação 
de riscos e futuras dificuldades no desenvolvimento de processos para o tratamento 
de água. É considerável a quantidade de trabalhos publicados ao longo dos últimos 
20 anos, tanto referente ao monitoramento quanto ao desenvolvimento de técnicas e 
materiais, mostrando assim, um esforço sem igual da comunidade cientifica perante 
o tema. Além disso, outro fato que desperta a atenção é que para todos os casos 
pesquisados, uma parcela significativa do resultado obtido é dos últimos anos do 
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período estudado (2015-2018), evidenciando que a preocupação com os 
contaminantes emergentes é presente e atual. 
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PROCESSO DE SEPARAÇÃO COM MEMBRANAS - 
ULTRAFILTRAÇÃO 

 
Greiciane dos Santos1, Ingrid Louise Ferreira da Silva2, Otávio Farias3, Ricardo da 

Costa Brizola4, Rubia Santos5 e Shellem Lorena Santos de Mello6 
 
 

RESUMO 
 
Os processos de separação com membranas (PSM) têm sido aplicados no 
fracionamento de misturas, soluções e suspensões envolvendo espécies de 
tamanho e natureza química diferentes. A ultrafiltração é uma operação unitária, na 
qual água e alguns solutos em uma solução são removidos seletivamente por uma 
membrana semipermeável. As membranas de UF em comparação com as 
membranas de osmose inversa (OI) e nanofiltração (NF) apresentam uma 
porosidade maior e retêm somente macromoléculas como proteínas ou colóides, que 
têm pressão osmótica mais baixa. Este trabalho reúne informações e estudos sobre 
o processo de ultrafiltração, desde suas configurações, variáveis de processo, 
aplicações e etc. 
Palavras-chave: Separação por membranas, Ultrafiltração, Operações unitárias. 
 
 

ABSTRACT 
Membrane separation processes (MSP) have been applied in the fractionation of 
mixtures, solutions and suspensions involving species of different size and chemical 
nature. Ultrafiltration is a unit operation in which water and some solutes in a solution 
are selectively removed by a semi-permeable membrane. UF membranes compared 
to reverse osmosis (IO) and nanofiltration (NF) membranes have a higher porosity 
and retain only macromolecules as proteins or colloids, which have lower osmotic 
pressure. This work gathers information and studies about the ultrafiltration process, 
from its configurations, process variables, applications and so on. 
Key-words: Membrane separation, Ultrafiltration, Unitary operations. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

  
A indústria química é, fundamentalmente, uma indústria de transformação e 

para se chegar aos produtos finais com as especificações desejadas é necessário 
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separar, concentrar e purificar as espécies químicas presentes nas diferentes 
correntes resultantes dessas transformações. Este, sem dúvida, tem sido um dos 
maiores desafios da indústria química, desde seus primórdios (HABERT, 2006). 

A partir do início da década de 1970, em adição aos processos clássicos de 
separação como destilação, filtração, absorção, troca iônica, centrifugação, 
extração por solvente, cristalização e outros, surge uma nova classe de processos 
que utilizam membranas sintéticas como barreira seletiva. As membranas sintéticas 
surgem como uma tentativa de se imitar as membranas naturais, em particular 
quanto as suas características únicas de seletividade e permeabilidade (HABERT, 
2006). 

De uma maneira geral, uma membrana é uma barreira que separa duas 
fases e que restringe total ou parcialmente o transporte de uma ou várias espécies 
químicas presentes nas fases. O desenvolvimento dos processos de separação por 
membranas (Figura 1) e suas aplicações industriais são considerados relativamente 
recentes, principalmente levando-se em conta que fenômenos envolvendo 
membranas vêm sendo estudados há mais de um século (HABERT, 2006). 

 
Figura 1 - Processo de Separação com Membrana (PSM). 

 
Fonte: HABERT, 2006  

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1. PERMEAÇÃO GASOSA E LÍQUIDA 

 
Os processos de separação com membranas (PSM) têm sido aplicados no 

fracionamento de misturas, soluções e suspensões envolvendo espécies de 
tamanho e natureza química diferentes. Estas aplicações requerem a utilização de 
membranas com características específicas. Dependendo da aplicação as 
membranas podem apresentar diferenças significativas em termos funcionais e 
morfológicos. O conhecimento da morfologia das membranas e sua relação com as 
propriedades de transporte é importante para uma melhor compreensão dos 
fenômenos envolvidos nos problemas de separação, assim como fornece 
informações que permitem selecionar a melhor morfologia para uma dada 
separação – Figura 2 (HABERT, 2006). 
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Figura 2 - Dimensão das partículas, solutos e seus respectivos processos de 
separação. 

Fonte: HABERT, 2006  

 
Independente da técnica empregada no preparo de uma membrana é sempre 

importante a sua caracterização. Só assim é possível determinar o tipo de aplicação 
em que pode ser utilizada. No caso de membranas porosas, o tamanho dos poros e 
sua distribuição de tamanhos, principalmente, irão determinar quais moléculas ou 
partículas serão retidas pela membrana e quais poderão passar através de seus 
poros. Via de regra, para este tipo de membrana, o material de que é feita a 
membrana não deve, em princípio, afetar a sua capacidade seletiva. Já no caso de 
membranas densas, como as utilizadas em separação de gases e pervaporação, a 
não existência de poros faz com que as características físico-químicas do material 
que constitui a membrana seja determinante em sua eficiência. Neste caso, o 
transporte através da membrana (Figura 3) ocorre pela sorção das espécies no 
polímero, seguida de sua difusão através da espessura da membrana (HABERT, 
2006). 

 
Figura 3 - Transporte através da seção transversal de uma membrana. 

Fonte: HABERT, 2006  
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As técnicas de medida de permeabilidade e do ponto de bolha podem ser 
combinadas para se determinar a distribuição de tamanho de poros de membranas 
poliméricas. Este método se baseia no fato de que, a uma certa pressão mínima, 
somente os maiores poros serão permeáveis ao gás, enquanto os poros menores 
permanecerão bloqueados pelo líquido que está impregnando a membrana. À 
medida que a pressão aumenta, os poros menores vão progressivamente sendo 
liberados, tornando-se permeáveis, e passando a contribuir para o fluxo total. 
Quando um aumento de pressão não mais provocar aumento da permeabilidade da 
membrana ao gás (obtém-se uma relação linear entre fluxo e pressão) admite-se 
que todos os poros estão livres para o transporte do gás. A Figura 4 mostra, 
esquematicamente, o comportamento do fluxo permeado com a pressão a jusante. 
Nesta figura, a linha pontilhada, que mostra a variação linear do fluxo com a 
pressão, representa a situação onde não há líquido nos poros da membrana desde 
o início do experimento (HABERT, 2006). 

 
Figura 4 - Fluxo permeado de gás em função da pressão a jusante, em uma 
membrana contendo líquido nos poros.  

 
Fonte: HABERT, 2006  

 
 

2.2. TIPOS DE PROCESSO POR SEPARAÇÃO DE MEMBRANAS 
 
Os processos de separação por membranas (PSM) são operações que 

utilizam membranas como barreiras seletivas entre duas fases 
concentrado/alimentação e permeado (BALDASSO, 2011 apud OBERHERR), 
conforme mostra a Figura 5. 
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Figura 5 - Representação esquemática de um PSM 
 

 
Fonte: Bylund ,1995, apud,Oberherr 

 
“Elas permitem a permeação preferencial de um ou mais componentes da 

mistura de alimentação, a qual é administrada tangencialmente à membrana, 
permitindo assim a sua separação” (KAMALESH, 1992, apud OBERHERR), 
“podendo ela restringir, total ou parcialmente, o transporte de uma ou várias 
espécies químicas de tamanho e natureza diferente presentes na corrente a ser 
tratada” (BALDASSO, 2011, apud OBERHERR).Elas podem ainda apresentar 
inúmeras características, podendo ser naturais ou sintéticas, neutras ou carregadas, 
espessas ou finas, de estrutura homogênea ou heterogênea, com mecanismo de 
transporte ativo ou passivo, entre outras (BALDASSO, 2011 apud OBERHERR). 

“Desse modo para cada ordem de filtração de 0,0001 a 1,0 µm, há a 
passagem de certos constituintes, retendo outros encontrados na massa de líquido 
filtrada, alcançando remoção de partículas que abrangem constituintes dissolvidos” 
(METCALF; EDDY, 2003; HABERT, BORGES; NOBREGA, 2006, apud 
OBERHERR), conforme mostra a Figura 6 apresentada abaixo. Esta interface 
apresenta poros muito menores em comparação aos meios filtrantes utilizados nos 
métodos convencionais de filtração, tais como microfiltração, ultrafiltração, 
nanofiltração e osmose inversa (METCALF; EDDY, 2003, apud OBERHERR). 

 
Figura 6 - Faixas de aplicação para PSM 
 

 
Fonte: (TIABRASIL, 2018, apud Oberherr) 
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Sendo assim, um dos principais objetivos dos PSM é a separação, a 
concentração e/ou a purificação de componentes presentes em uma solução 
utilizando como força motriz, a diferença de potencial químico ou potencial elétrico 
(LEINDECKER, 2011, apud OBERHERR). Além do mais, os PSM permitem a 
permeação preferencial de um ou mais componentes da mistura de alimentação, a 
qual é administrada tangencialmente à membrana, permitindo assim a sua 
separação (KAMALESH, 1992, apud OBERHERR). Nos sistemas de PSM, 
basicamente, duas configurações de escoamento são utilizadas: o modo 
convencional (Dead-end) e o modo tangencial (Cross-flow) (BALDASSO, 2011 apud 
OBERHERR). 

 
2.2.1 Escoamento convencional (Dead-end) 

 
“A solução de alimentação escoa perpendicularmente à superfície da 

membrana, promovendo a formação de uma camada na superfície da membrana 
semelhante a uma torta, devido ao acúmulo das partículas retidas” (BALDASSO, 
2011, apud OBERHERR). O soluto acumula-se na parede da membrana, cujo 
fenômeno é chamado de formação de torta. Esta torta aumenta a resistência do 
meio filtrante e causa a diminuição do fluxo permeado de forma contínua. Este 
escoamento Figura 7 também é conhecido como filtração frontal (NOBLE; STERN, 
1995, apud OBERHERR). 

 
Figura 7- Representação esquemática escoamento convencional  
 

 
Fonte: Nitto, 2018, apud OBERHERR. 

 
 

2.2.2 Escoamento tangencial (Cross- flow) 
 
“No modo tangencial, a solução a ser filtrada é escoada paralelamente à 

superfície da membrana (meio filtrante), gerando o acúmulo de apenas parte das 
partículas retidas” (BALDASSO, 2011, apud OBERHERR). Após a entrada no 
módulo de membrana, a solução do processo divide-se em duas linhas de 
escoamento: a linha do permeado (perpendicular ao meio filtrante) que é parcela 
que passa através da membrana e consiste da solução purificada, e a linha do 
concentrado (paralela ao meio filtrante), parte que fica enriquecida com solutos ou 
rejeito, a corrente que fica retida pela membrana (RIPPERGER; ALTMANN, 2002, 
apud OBERHERR). “O escoamento tangencial reduz a formação de torta e, por 
isso, é possível obter um fluxo permeado quase constante. Esse tipo de 
escoamento também é chamado de filtração tangencial ou dinâmica” – Figura 8 
(RIPPERGER; ALTMANN, 2002, apud OBERHERR).  
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Figura 8 -Representação esquemática de um PSM com escoamento tangencial 
 

 
Fonte: Nitto, 2018, apud, OBERHERR. 

 
 

2.3. APLICAÇÕES 
 

A ultrafiltração refere-se a uma pluralidade de filtrações destinados a remover 
sólidos físicos da água, na maioria das situações passam através de uma membrana 
semi-permeável (FUSATI, 2018). 

A ultrafiltrarão está sendo o método privilegiado em relação aos métodos 
tradicionais, tendo os seguintes benefícios: 

 É necessário apenas a limpeza e nenhum produto químico; 
 Qualidade constante do produto por utilizar uma barreira física, 

independentemente da qualidade da água bruta; 
 Planta com tamanho compacto; 
 Capaz de exceder os padrões regulatórios de qualidade da água, 

conseguindo 99% de remoção de patógenos (FUSATI, 2018). 
 Econômicos: o avanço nas tecnologias de produção de membranas fez com 

que os custos diminuíssem (BALDIN, 2015). 
Há uma variedade de uso para esse tipo de filtração, pois ele é considerado 

um método eficaz e pode beneficiar vários tipos de empresas como por exemplo, 
indústrias de produtos químicos, aço, plásticos e resinas, papel e celulose, 
farmacêuticas, de alimentos, bebidas e muitas outras podem se beneficiar desse tipo 
de tratamento de água (FUSATI, 2018). 

A categoria de membranas de ultrafiltração é usada para processos de: 
 Concentração, diálise e purificação principalmente em trabalhos com 

macromoléculas, como proteínas (FARRUGIA, 2013); 
 Nas indústrias de laticínios, principalmente no processamento do soro de 

queijo, para obtenção de concentrado de proteína de soro (whey protein 
concentrate, WPC) e um permeado rico em lactose (BALDIN, 2015). 

 Tratamento de água para reaproveitamento (remoção de sólidos suspensos, 
bactérias e vírus na produção de água potável); 

 Biorreatores com membranas (BRM) para tratamento de esgoto e efluentes 
visando a reutilização da água, é uma das principais aplicações (FARRUGIA, 
2013). 

 Em diversos casos, a ultrafiltração é utilizada para a pré-filtração em plantas 
de osmose reversa para proteger o processo (FUSATI, 2018). 
Os biorreatores com membranas (BRM ou MBR), é a inclusão direta entre os 

processos biológicos usados no tratamento de efluentes e a microfiltração ou 
ultrafiltração, essas membranas substituem o processo de decantação normalmente 
utilizado propiciando uma retenção de 100 % da biomossa e garantindo uma água 
que possa ser reutilizada de melhor qualidade ( descarga, torres de refrigeração, 
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irrigação, lavagens em geral, entre outros usos. Com as membranas de ultrafiltração 
é possível chegar a padrões de alta qualidade, superiores, algumas vezes, aos da 
água potável – Figura 9 (FARRUGIA, 2013). 
 
Figura 9- Sistema de Ultrafiltração- para a regeneração nos banhos de limpeza 
alcalinos onde são eliminados os óleos emulsionados e as graxas. 
 

 
Fonte: GOEMA, 2015. 
 

Na figura acima permite-se a eliminação de películas dispersas de coloide e 
macro-moléculas dissolvidas em soluções aquosas. 

 
 

2.4. VARIÁVEIS DE PROCESSO 
 

Os principais parâmetros que afetam o fluxo de permeado na microfiltração, 
ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa são: força iônica, pH, coeficiente de 
transferência de massa (K), pressão transmembrana (TMP), velocidade tangencial, 
concentração da alimentação e temperatura. Além do fluxo de permeado estes 
parâmetros influenciam na retenção e rejeição de partículas pela membrana 
(PEREIRA, 2009). 

McDnogh et al. (1989) apud Pereira (2009) mostraram que o fluxo limite na 
ultrafiltração de BSA (albumina do soro bovino) aumenta com a diminuição da força 
iônica, e Rabiller-Baudry et al. (2005) apud Pereira (2009) concluíram que na 
ultrafiltração de leite desnatado, com força iônica de 0,1 M, o fluxo limite aumenta 
com o aumento do pH. Garem et al., (1998) apud Pereira (2009) observaram ao 
adicionar 0,05 M de NaCl em solução de 0,1 % de hidrolisado de caseína promoveu-
se uma diminuição no fluxo, mas a permeação de caseína pela membrana é 
dobrada. Os autores associaram a queda do fluxo às forças repulsivas ou atrativas 
entre os peptídeos e a membrana com a adição do sal.  

Pouliot et al., (1999) apud Pereira (2009) estudando a UF e NF, observaram 
que com o aumento do pH de 5,0 para 9,0 houve um aumento no fluxo e na 
permeação de proteínas, observaram também uma diminuição na formação do 
“fouling” com o aumento do pH. Os pesquisadores ainda observaram que a 0,5 M de 
NaCl o fluxo aumenta, mas o “fouling” também aumenta.  
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O pH influencia na solubilidade das proteínas e, consequentemente, promove 
o aumento da concentração gel (camada gel). O efeito do pH sobre a solubilidade 
possibilita obter concentrados com maior concentração e fluxo de permeado maior, 
ou seja, considerando que o ponto isoelétrico (PI) da maioria das proteínas do soro 
de leite está entre 4 e 5, nesta faixa de pH o fluxo é reduzido devido à baixa 
solubilidade da camada gel formada. Em condições mais afastadas do PI das 
proteínas do soro de leite é esperado mudanças no coeficiente de transferência de 
massa (K), promovendo aumento do fluxo nas condições de maiores solubilidades 
(PORTER, 1990 apud PEREIRA, 2009). 

Em baixos valores de TMP, baixas concentrações e altas velocidades do 
fluido, isto é, sob condições onde os efeitos da concentração de polarização são 
mínimos, o aumento da pressão provoca um aumento proporcional do fluxo. Nas 
condições de concentração o fluxo independe da pressão, sendo controlado apenas 
pela eficiência em minimizar a espessura da camada limite e pela velocidade de 
arraste das moléculas polarizadas (CHERYAN, 1998 apud PEREIRA, 2009).  

O aumento da velocidade tangencial aumenta a velocidade de arraste das 
moléculas e, consequentemente, a taxa de permeação, pois provoca maior 
turbulência do fluido próximo à superfície da membrana, arrastando os sólidos 
acumulados e, dessa forma, reduzindo a espessura da camada limite e os efeitos da 
polarização (LEWIS, 1996 apud PEREIRA, 2009).  

Segundo Cheryan (1986) apud Pereira (2009), o aumento da concentração de 
sólidos na solução de alimentação causa aumento na sua viscosidade e densidade, 
o que resulta na diminuição da difusividade do soluto. Assim, à medida que o fator 
de concentração aumenta, o fluxo tende a diminuir. A relação entre o fluxo de 
permeado e o logaritmo do fator de concentração é geralmente linear, e 
teoricamente, o fluxo será zero quando a concentração da alimentação for igual a 
concentração da camada gel formada durante o processo.  

Em geral, temperaturas mais altas aumentam o fluxo de permeado, devido à 
redução da viscosidade do fluido, ao aumento da velocidade de difusão e à 
modificação das interações membrana-solução. O desejável é trabalhar com a maior 
temperatura possível respeitando os limites estabelecidos da membrana e do 
produto. Para produtos lácteos e derivados, temperaturas menores que 45 ºC não 
são recomendáveis devido ao risco de crescimento microbiano, enquanto 
temperaturas maiores que 60 ºC causam desnaturação proteica. Assim, a 
temperatura entre 50 – 55 ºC tem sido mais usada, pois possibilita um maior fluxo e 
preservação do produto (MATA et al., 1998; LU et al., 2007 apud PEREIRA, 2009). 

 
 

2.5. TIPOS DE EQUIPAMENTOS 
 
As membranas são utilizadas em diversas configurações (Figura 10): tipo 

planar, tubular, fibra ocas e em espiral.  
As membranas planares constituem uma configuração do tipo “plate and 

frame”, isto é, são dispostas paralelamente, divididas por espaçadores e suportes 
porosos. Possuem uma densidade de empacotamento (área superficial de 
membrana por volume de módulo, A/V) baixa que varia entre 100 a 400 m2/m3. A 
configuração tubular é composta por tubos de material polimérico ou cerâmico, cujo 
diâmetro normalmente é superior a 10 mm, colocados dentro de módulos de 
geometria cilíndrica (LABVIRTUAL, 2019). 
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A relação A/V do módulo também é considerada baixa, sendo sempre menor 
que 300 m2/m3. As fibras ocas são utilizadas na forma de cartuchos contendo 
centenas de fibras de pequeno diâmetro (interno) que possuem variação entre 100 a 
500 μm. A principal vantagem desta configuração é a alta densidade de 
empacotamento, A/V, que pode alcançar valores da ordem dos 30 000 m2/m3. São 
bastante utilizados em Microfiltração e Ultrafiltração (LABVIRTUAL, 2019). 

A configuração em espiral é uma das mais comuns nas indústrias que operam 
com processos de separação por membranas, principalmente MF, UF e OI. É 
constituída por membranas planares, suportes e espaçadores que são fixados e 
enrolados em redor de um tubo coletor central por onde flui o permeado. A relação 
A/V varia entre 300 a 1000 m2/m3 (LABVIRTUAL, 2019). 

 
Figura 10 – Tipos de configuração dos módulos de membranas 

 
Fonte: Adaptado de LabVirtual, 2019. 

 
 

2.6. CONFIGURAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 
 

O arranjo dos sistemas de ultrafiltração no meio industrial é variado. 
Entretanto, as configurações de processo descritas abaixo são as mais usuais para 
sistemas baseados em membranas espirais e fibra oca. 
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2.6.1 Membranas pressurizadas com fluxo tangencial (cross-flow) e com 
recirculação 
 

Nesta configuração, a membrana permeia apenas uma pequena 
porcentagem da água que alimenta o elemento. Parte do concentrado é descartada 
para garantir o balanço de massa de sólidos no sistema (operação contínua). A 
outra parte do concentrado, maior vazão, entra em um circuito de recirculação em 
alta velocidade. O objetivo desta condição de recirculação é a remoção de sólidos 
acumulados na superfície da membrana da turbulência e forças de cisalhamento 
(PEIG, 2011). 

Este tipo de arranjo é utilizado em sistemas com membranas tubulares ou em 
espiral. A necessidade de recirculação em altas velocidades é a responsável pela 
maior parte do consumo energético deste processo, uma forma de reduzir este 
consumo é a utilização de duas bombas, uma de baixa vazão e maior carga, para a 
alimentação do circuito de recirculação e fornecimento da pressão para a filtração e 
outra bomba de baixa carga e alta vazão para o circuito de recirculação (PEIG, 
2011). 

 
Figura 10 – Fluxograma de sistemas com membranas pressurizadas de fluxo 
tangencial 
 

 
Fonte: PEIG, 2011. 

 
2.6.2 Membranas pressurizadas com fluxo tangencial (cross-flow) com 
recirculação e múltiplos estágios 

 
Esta configuração pouco utilizada em sistemas de tratamento de água e 

efluentes em função de sua complexidade, porém é aplicada em larga escala em 
processos industriais. Consiste em acoplar mais de um circuito de membranas 
pressurizadas do tipo cross-flow com recirculação em série (PEIG, 2011). 
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Figura 11 – Fluxograma de sistemas de múltiplos estágios e recirculação 
 

 
Fonte: PEIG, 2011. 

 
2.6.3 Membranas pressurizadas com fluxo tangencial (cross-flow) sem 
recirculação 

 
Nesta configuração, assim como no arranjo anterior, a membrana permeia 

apenas uma parte da água que alimenta o sistema. De forma ao evitar a recirculação 
de concentrado o sistema opera com taxa de recuperação por elemento ou com 
diversos elementos em série, cada elemento é alimentado a partir do concentrado do 
elemento anterior (PEIG, 2011). 

Esta configuração é aplicada a sistemas com membranas tubulares, fibra oca 
e em espiral e assemelha-se à utilizada em processos de Osmose Reversa e 
Nanofiltração. Neste processo, cada elemento de membrana trabalha em condições 
distintas (PEIG, 2011). 

 
Figura 12 – Fluxograma de sistemas de múltiplos estágios sem recirculação parcial 
 

 
Fonte: PEIG, 2011. 
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2.6.4 Membranas submersas 
 

A configuração de membranas submersas consiste em elementos de 
membranas imersos em um tanque, submetido à pressão atmosférica. A força motriz 
é a coluna de água sobre os elementos ou o vácuo, gerado por bomba ou sifão. Em 
virtude das baixas pressões de operação, este sistema é energeticamente eficaz, 
porém em virtude do baixo fluxo, a área de membranas necessária para o 
tratamento é superior aos sistemas com configurações pressurizadas (PEIG, 2011 
apud JUDD, 2011). Os sistemas baseados em membranas submersas utilizam a 
aeração (contínua ou intermitente) e a contra lavagem para a remoção de depósitos 
(PEIG, 2011). 

Os sistemas comercialmente disponíveis do mercado que se utilizam da 
configuração de membranas submersas (Figura 13) são baseados em elementos 
com configuração em espiral, fibra oca ou placas planas. A maior parte das 
aplicações tem sido no tratamento de efluentes, através de biorreatores de 
membranas MBR ou em águas superficiais de elevada turbidez (PEIG, 2011 apud 
TORAY, 2008). 

 
 
Figura 13 – Fluxograma de sistemas com membranas submersas 
 

 
Fonte: PEIG, 2011. 

 
2.6.5 Membranas pressurizadas com escoamento perpendicular (dead-end) 

 
Nesta configuração (Figura 14), a operação das membranas assemelha-se à 

dos filtros de areia de profundidade. Todo o fluxo de água que alimenta o sistema 
atravessa as membranas, daí a designação de escoamento perpendicular. Os 
sólidos acumulam-se no interior dos elementos e, periodicamente, interrompe-se a 
operação de filtração, para a limpeza das membranas através da lavagem ou contra 
lavagem com o intuito de remover as partículas e reduzir a resistência à passagem 
da água. Trata-se de uma operação intermitente (PEIG, 2011). 
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Figura 14 – Fluxograma de sistemas com membranas pressurizadas e filtração 
convencional 
 

 
Fonte: PEIG, 2011. 

 
 

3. CONCLUSÃO 
 
Pode-se observar que os processos de separação com membranas (PSM) 

podem ser aplicados no fracionamento de misturas, soluções e suspensões 
envolvendo espécies de tamanho e natureza química diferentes. E a ultrafiltração é 
uma operação unitária, destinada a remover sólidos físicos da água, passando-o 
através de uma membrana semipermeável, assim, os sólidos são capturados e 
descartados de acordo com a sua utilidade final.  
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 RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

BLIND VISION 
 
Anaisa Lourenço da Silva1, Diego Lopes Bernardes 2 , Fábio Pereira3, João Henrique 

Godois Gurski4, Luiz Henrique Leite Delprete5, Paulo César de Oliveira Ferreira 
Júnior6, Rafael Simoneti7e Gefferson Luiz dos Santos8. 

 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo descrever a prototipação do Blind Vision, um 
equipamento com sensor de distância ultrassônico. O desenvolvimento deste 
protótipo iniciou em 2019 e tem duração de dois anos. O equipamento que 
pretendemos adaptar poderá captar obstáculos com distância entre quatro metros e 
um raio de 30º, facilitando assim, o cotidiano de pessoas com cegueira. Devido a 
imprevistos no planejamento a montagem foi prorrogada e com isso focou-se na 
base teórica do projeto. Pode-se observar que durante a execução do projeto, 
desenvolveram-se habilidades interpessoais entre os acadêmicos, que 
desempenharam funções dentro da equipe, agregando conhecimento relacionado a 
prototipagem, programação e o método científico de pesquisa. Em contrapartida, 
houve dificuldade na parte prática na questão de execução e montagem do projeto 
devido à pandemia comprometendo assim grande parte do planejamento. 
Palavras-chave: Prototipagem, Cegueira, Tecnologia. 
 
 

ABSTRACT 
 

The present work aims to describe the prototyping of Blind Vision, an equipment with 
ultrasonic distance sensor. The development of this prototype started in 2019 and 
lasts for two years. The equipment we intend to adapt will be able to capture 
obstacles with a distance between four meters and a radius of 30º, thus facilitating 
the daily life of people with blindness. Due to unforeseen circumstances in the 
planning, the assembly was extended and with that it focused on the theoretical basis 
of the project. It can be observed that during the execution of the project, 
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interpersonal skills were developed among academics, who performed functions 
within the team, adding knowledge related to prototyping, programming and the 
scientific method of research. On the other hand, there was difficulty in the practical 
part in the question of project execution and assembly due to the pandemic, thus 
compromising much of the planning. 
Key-words: Prototyping, Blindness, Technology. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE em 2013 mais de 6,5 milhões 
pessoas no Brasil sofrem de cegueira, sendo 582 mil cegas e seis milhões com 
baixa visão. Em 2017, outra pesquisa realizada pelo jornal O Globo destacou que a 
cegueira afeta 36 milhões de pessoas em todo o mundo, além de 217 milhões com 
comprometimento moderado ou grave. Alguns cientistas defendem que esse 
número tende a crescer e a expectativa é que em 2020 atinja 38,5 milhões de 
pessoas e em 2050 aproximadamente 115 milhões de cegos no mundo e 588 
milhões de pacientes com algum nível de comprometimento da visão.  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 39 milhões de pessoas 
no mundo, sofre com a doença e cerca de 246 milhões sofrem de perda moderada 
ou severa da visão. Com o avanço da tecnologia é possível desenvolver 
equipamentos que possibilitam melhores oportunidades educacionais e condições 
de trabalho, assim como o aumento da independência. (TURBIANI, 2019) 

Bersch (2008) relata em sua obra que no Brasil e em diversos países, 
existem várias formas de tecnologia assistiva, no qual vêm sendo expandida por 
várias empresas e institutos de pesquisa com o intuito de ajudar essas pessoas na 
execução de suas funções do dia- dia. Dentre as inovações mais empregadas 
atualmente, localizamos dispositivos de reprodução em braile, aumentadores e 
leitores de tela de computadores, bengalas que identificam obstáculos, passarelas 
com caminhos exclusivos para a locomoção de deficientes visuais em passeios ou 
ruas/avenidas e aparelhos de controle de ambiente, no qual o foco principal destas 
tecnologias é garantir aos cegos a mobilidade e o acesso. (BITENCOURTE, 2018) 

Diante deste contexto, o projeto propõe o desenvolvimento de um dispositivo 
que possa ser acoplado a um cinto, facilitando tarefas diárias de pessoas com 
cegueira. Através das soluções tecnológicas existentes na área da engenharia 
elétrica/ eletrônica, mecânica, automação e computação, buscamos desenvolver um 
sistema autônomo, o qual terá atividade de detectar obstáculos, através de 
sensores ultrassônicos, no qual auxilia os deficientes visuais em sua locomoção e 
acessibilidade, visando de minimizar a colisão e consequentemente acidentes 
desses indivíduos. 

 
2. METODOLOGIA 

 A princípio foi pesquisado sobre três artigos científicos relacionados ao 
protótipo que seria executado. A equipe até não estava com o tema definido, apenas 
baseavam-se no projeto apresentado nas aulas anteriores, sendo ele o conversor de 
água da chuva em energia elétrica, mas ao notar alguns empecilhos para a 
realização deste, outras opções foram consideradas. 

Várias ideias e sugestões foram colocadas nas reuniões semanais do grupo 
juntamente com os professores orientadores como a construção de uma mini 
hidrelétrica, o desenvolvimento de um biodigestor, um filtro de ar e a construção de 
um robô que pudesse identificar situações de risco. 
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Levando em consideração a acessibilidade e a segurança como questões 
essenciais da nossa sociedade, foi decidido que o protótipo a ser realizado seria o 
de uma bengala com identificador de obstáculos. 

Inicialmente o objetivo era projetar uma bengala com sensor ultrassônico 
capaz de detectar obstáculos, porém, buscando-se inovar, a bengala foi deixada de 
lado. A próxima sugestão discutida no grupo foi que pudéssemos utilizar um óculos 
como portador do sensor, mas o campo de visão seria limitado, o sensor capta um 
raio de 8 à 30º (BRAGA, 2012). Com isso o sensor não detectaria obstáculos no 
chão. 

Após as reuniões e discussões do grupo, optou-se pela utilização de um cinto 
com um sensor que fosse capaz de captar objetos que estão no chão e em uma 
altura superior a cabeça. 

Depois de definido o local onde o usuário utilizará o equipamento, projetamos 
o design do equipamento, que consiste num receptáculo retangular com abertura 
para o sensor ultrassônico com uma fivela, a qual o usuário poderá prender no 
cinto. 

O próximo passo foi fazer a primeira versão da programação do arduino com 
os sensores para o reconhecimento da diferença da distância do objeto, pois, o 
sinal sonoro é baseado na frequência das notas musicais, ou seja, maior frequência 
significa um som mais agudo e menor frequência significa um som mais grave. 

 
 

3. RELATO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DISCUSSÃO 

Houve o estudo de diversas opções sobre a melhor opção para a 
prototipagem, através do levantamento de pontos positivos e negativos, alternativas 
foram rejeitadas e outras levadas consideradas. Tendo a sustentabilidade e a 
possibilidade de contribuir para a melhora da sociedade e com o intuito desenvolver 
um protótipo que aumentasse a disponibilidade de soluções para a inclusão, 
estabeleceu-se desenvolver o identificador de obstáculos Blind Vision. 

Durante a execução do projeto, desenvolvemos habilidades interpessoais, 
desempenhando funções dentro da equipe. Além de questões sobre acessibilidade. 
Através da leitura de diversos artigos, pudemos aprofundar nosso conhecimento 
com o problema em questão, podendo vê-lo de uma forma mais abrangente e 
adquirindo conhecimentos que serão extremamente úteis no decorrer do projeto e 
da vida acadêmica. 

Em contrapartida, observamos uma grande dificuldade na parte prática da 
execução e montagem do projeto. Pois devido a pandemia, grande parte do nosso 
planejamento foi comprometido.  
 
4. CONCLUSÃO 

 A tecnologia do século XXI indaga oportunidade e traz inovação sendo no 
âmbito de criar, projetar, construir e progredir utilizando recursos que caracterizam 
menor custo e boa qualidade. O propósito em realizar uma prototipagem é 
composto pela globalização tecnológica e oriunda da dificuldade de pessoas com 
deficiência visual ao se locomoverem diante das inúmeras limitações existentes nas 
ruas e demais locais. O projeto tem como objetivo inovar e trazer melhorias, 
podendo caracterizar uma melhor qualidade de vida, auxiliando na locomoção das 
pessoas com tal restrição de natureza visual. 
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dos Santos6 

 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo descrever os estudos iniciais sobre a 
prototipação do Wind Extractor, uma fonte de energia descentralizada, renovável e 
de baixo custo, com a utilização de um exaustor eólico que é usado em fábricas, 
galpões e ambientes onde se faz necessária a circulação de ar de maneira 
mecânica, introduzindo em seu eixo aparatos que transformam a energia eólica em 
energia elétrica. Sua prototipagem tem duração de dois anos e estamos focados na 
base teórica pois devido a pandemia parte do planejamento está atrasada e 
consequentemente a montagem do protótipo foi prorrogada, pode-se observar que 
durante a execução do projeto, se desenvolveu conhecimentos relacionados a 
prototipagem, método científico de pesquisa e trabalho em equipe.  
 Palavras-chave: Energia Renovável, Energia Eólica, Energia Elétrica. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work aims to describe the initial studies on the prototyping of the Wind 
Extractor, a decentralized, renewable and low-cost energy source, using a wind 
extractor that is used in factories, warehouses and environments where it is 
necessary to air circulation mechanically, introducing devices that transform wind 
energy into electrical energy. Its prototyping lasts for two years and we are focused 
on the theoretical basis because due to the pandemic, part of the planning is delayed 
and, consequently, the assembly of the prototype was extended. It can be observed 
that during the execution of the project, knowledge related to prototyping, scientific 
research method and teamwork was developed. 
Keywords: Renewable Energy, Wind Energy, Electrical Energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante as estações climáticas onde o calor se faz característico, existe 
elevação na temperatura, principalmente em ambientes fechados, e um dos 
agravantes é a quantidade de tempo de permanência de pessoas no mesmo 
ambiente. Isso causa desconforto, mal-estar e para controle desta temperatura há 
um consumo de energia por ventiladores e ar condicionados. 

A implantação de um sistema de exaustão eólica, onde há maior 
concentração de temperatura, traz diversos benefícios como: a pressão corporal 
estável, evita sensações de fraqueza, evita dilatação das veias e artérias e o suor 
excessivo, que leva a desidratação, resultando em uma melhor concentração nas 
atividades exercidas. 

A geração de energia elétrica do exaustor de forma sustentável pode 
proporcionar uma diminuição no consumo e automaticamente há retorno nos gastos 
com energia elétrica. Estes exaustores podem ser utilizados em armazéns, 
depósitos, salas de aula, fábricas de papel, fundição, salas de fornos, auditórios, 
igrejas, lojas,etc. 

 
 

2. METODOLOGIA 

 
Iniciamos nosso projeto em 2019 na disciplina de Projeto integrador, com um 

grupo de seis integrantes, o qual deveria ter pelo menos um integrante de cada 
engenharia. Utilizamos como ponto de partida a ferramenta de gestão 5W2H, 
buscando resolver um problema, obtendo assim entendimento mais abrangente e, 
portanto, facilitando a sistematização e implementação de ideias. 

Analisamos três ideias ao longo do período: a primeira foi o desenvolvimento 
de uma película fotovoltaica transparente para aplicação em diversos ambientes, 
com o objetivo de transformar energia solar em energia elétrica. A segunda foi de 
um gerador de energia elétrica através de campo magnético e a terceira e atual é a 
geração de energia elétrica através de exaustores eólicos. 

A base para as três opções descritas vem da inspiração na agenda 2030, 
item sete, energia limpa e renovável. Segundo esta agenda a meta é aumentar 
substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global, 
dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. (AGENDA 2030). 

A energia elétrica é utilizada como: fonte de luz, geração de altas 
temperaturas, transformação mecânica de força e movimento e descargas elétricas. 
Tornou-se a principal energia utilizada no mundo, pela sua vasta capacidade de 
utilização, podendo ser desde o mais simples componente até o mais tecnológico e 
hoje é requisito básico de cidadania. 

No Brasil nossa matriz energética é bem diversificada com dois tipos de 
energias: as renováveis (biomassa, eólica, hidráulica, solar) e as não renováveis            
( carvão mineral, petróleo, gás natural e nuclear). 

As fontes de energia que pertencem ao grupo das energias renováveis são 
consideradas inesgotáveis, pois suas quantidades se renovam constantemente ao 
serem usadas.  
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A matriz energética brasileira é mais renovável que a mundial, fonte de 
energia não renovável causa maior geração de gases efeito estufa, e 
como o Brasil em relação a outros países, tem maior geração de 
energia através de fontes renováveis produz menos GEE gases efeito 
estufa (EPE, 2016) 

 
O protocolo de Quioto criado em 1997, e ratificado pelo Brasil em 2002 e 

aprovado pelo Decreto Legislativo nº 144, estipula aos países metas a cumprirem 
como metas de redução ou limitação de emissões de gases, devido às mudanças 
climáticas e ao efeito estufa. 

A partir da escolha definitiva do tema, fizemos diversas pesquisas para 
melhor compreensão do assunto, estabelecemos os objetivos e elaboramos o 
cronograma para acompanhar o desenvolvimento do projeto. 

A princípio o tema foi criado a partir de um problema que ocorre na 
Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB), onde no verão as salas de aula do terceiro 
andar, ficam numa temperatura elevada. Então a instalação de um exaustor seria 
pertinente e traria como vantagens redução de ar quente acumulado, troca de ar 
contínua, equilíbrio de temperatura com o ambiente e além disso geraria energia 
elétrica. Observamos que a aplicação do mesmo exigiria dutos de ar deixando 
assim o projeto oneroso devido a estrutura, mas vimos possibilidade de avançar 
com o protótipo pois há muitos galpões e lugares de fácil aplicação, e até mesmo 
implementar o projeto em um exaustor eólico já instalado. 

O objetivo é projetar um sistema para geração de energia elétrica em 
conjunto com exaustor eólico com o propósito da geração de energia sustentável e 
melhor arejamento do ambiente, podendo assim reduzir o custo de energia elétrica 
fornecida por outros meios. 

 
O exaustor é movido a vento, com o propósito de renovar o ar do ambiente 
onde estiver instalado, o vento que incide sobre as palhetas do exaustor, 
promove o giro do aparelho diminuindo a pressão no seu interior, 
facilitando o escoamento da massa de ar quente contida no ambiente, para 
seu meio exterior. Na ausência do vento, o equipamento funcionará apenas 
pelo diferencial térmico natural. A vazão do exaustor eólico varia com a 
velocidade do vento, e com ventos em torno de 10 km/hora, pode obter 
uma vazão de aproximadamente 4000 m

3
 hora. (BRASIL,2004) 

 
 

Estudamos o funcionamento do exaustor, e até conseguimos com um 
parceiro um exaustor eólico como modelo para desmontar, fazer manutenções e 
aplicação do projeto. 

Após a realização do levantamento teórico inicial e com a obtenção do 
exaustor fizemos manutenção do mesmo e alguns testes. Como a ideia principal de 
aplicação do exaustor no terceiro andar não deu certo, devido alto custo como 
mudanças estruturais e assim percebemos a possibilidade de aplicar no campo de 
futebol society da FATEB. Elaboramos a proposta para apresentar aos proprietários 
da instituição com os materiais para aprimorar o funcionamento do exaustor. 
Resultando num orçamento R$ 1640,00 conforme tabela abaixo:  
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Figura 1 Tabela de Custos 
 

 
 
A escolha dos materiais foi baseada em outras publicações existentes sobre 

o tema e do que há disponível no mercado com uma boa qualidade e baixo custo. 
Para gerar energia elétrica precisamos aprofundar nossos conhecimentos 

sobre as transformações dos diferentes tipos de energia.  
O projeto consiste em duas polias, uma acoplada no eixo central e outra na 

fonte de geração, o movimento do eixo com uma polia de tamanho 400 mm, que, 
com uma correia instalada irá transmitir giro para a segunda polia de 40 mm, essa 
diferença de tamanhos resultará em um aumento na rotação da polia menor e, 
consequentemente, chegar na rotação necessária da fonte geradora. 

As transmissões entre polias são comumente utilizadas para transformar 
rotações para mais ou para menos dependendo da especificação e da potência do 
equipamento motor. Para que funcione interligando um ao outro é necessário como 
intermédio a utilização de uma correia que age em atrito com os canais das polias, 
dando movimento a polia que não possui interação. 

Vamos precisar de um gerador de energia alternativa de baixo RPM (300 a 
600) com capacidade de 12V, 24V, 48V. Sua função é receber energia rotacional 
produzida pela polia, para que seus ímãs internos criem um campo magnético e 
produza energia elétrica. A energia gerada será transportada por fiações de cobre 
até fontes armazenadoras de energia elétrica. 

Para a escolha desse gerador realizamos o seguinte cálculo RPM (rotação 
por minuto): 

 
Figura 2 Cálculo RPM 

 

 
Este teste RPM foi realizado no quiosque do campo de futebol society da 

Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB), com o uso de um multímetro e eficiência 
do ar/h com anemômetro. 
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Com o teste, foram obtidos os cálculos de rotação do vento e o RPM do 
exaustor, chegando aos dados: Média de velocidade do vento 6.58 Km/h, e a média 
de RPM do exaustor 18.7 RPM. 

Será seguido um planejamento de testes para constatar a capacidade de 
geração de energia e funcionalidade dos componentes, continuamente 
estudaremos novas formas de armazenamento para otimização e utilização da 
energia em pontos em que o consumo é baixo.  

Com o atraso na parte prática devido a pandemia do Covid-19 ficamos 
impossibilitados de fazer mais testes. Antes de instalar o exaustor pretendemos 
projetar uma caixa para teste, onde o submetemos a todos os testes necessários 
para garantir que gere energia o suficiente. 

Se a Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB), aprovar nossa proposta para 
instalação do protótipo no local, será necessário a preparação da estrutura civil do 
ambiente em que será instalado. 

 
3. RELATO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DISCUSSÃO 

No decorrer das aulas e das reuniões do grupo, melhoramos nossa 
metodologia de pesquisa, compreendemos melhor do assunto, estamos cada vez 
com mais ideias de onde podemos aplicar e fazer mais dinâmicas ligadas ao 
exaustor. Pretendemos apresentar nosso projeto para futuros patrocinadores e 
conseguir incrementar ainda mais usando a tecnologia e automação.  

No início do projeto estávamos achando que seria algo mais didático e 
prático, mas vendo todas as dificuldades com o artigo e protótipo prático em si 
percebemos que está sendo um desafio que estamos vencendo a cada semana e a 
cada obstáculo que passamos e conseguimos resolver a cada mês. Observamos 
uma grande dificuldade na parte prática na questão de transformação de energia. 
Esse é nosso maior problema atualmente, pois talvez a energia da rotação não seja 
eficiente e portanto, precisamos fazer testes práticos para constatar se nosso 
modelo é viável. 
 
4. CONCLUSÃO 

 Concluímos que a experiência de projetar esse sistema de geração de 
energia elétrica através do exaustor eólico é desafiador, e temos muito ainda para 
aprender e implementar no nosso protótipo. Estamos inovando em um equipamento 
antigo, mas que trará benefícios como fonte de energia descentralizada, com ideal 
de um produto eficiente e de baixo custo. 
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RESUMO 
 
Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre o projeto integrador do 
primeiro semestre. O objetivo do projeto é desenvolver uma embalagem refil de 
cosmético a partir da casca de coco verde, um resíduo gerado na indústria e nas 
áreas urbanas. A casca do coco verde tem um percentual de holocelulose em sua 
composição química capaz de produzir papel.  A casca demora anos para se 
decompor no solo causando poluição nas cidades, a ideia de criar um subproduto a 
partir dessa casca visa desenvolver uma embalagem totalmente ecológica e com 
baixo custo, para que todas as classes sociais tenham acesso.  
Palavras-chave: Sustentabilidade; Inovação; Tecnologia. 
 

 
ABSTRACT 

 
This article is an experience report on the integrative project of the first semester. 
The objective of the project is to develop a cosmetic refill packaging from the green 
coconut shell, a waste generated in industry and in urban areas. The green coconut 
shell has a percentage of holocellulose in its chemical composition capable of 
producing paper. The bark takes years to decompose in the soil they cause in cities, 
the idea of creating a by-product from this bark aims to develop a totally ecological 
and low-cost packaging, so that all social classes have access. 
Keywords: Sustainability; Innovation; Technology. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

Em um mundo altamente globalizado onde o consumo de produtos contidos 
dentro de embalagens plásticas é cada vez maior, que por sua vez eleva a poluição, 
faz do papel um material mais sustentável. 

O Brasil tem aproximadamente 100 mil hectares de área plantada de 
coqueiros destinados à produção do fruto verde para o consumo da água-de-coco. 
As cascas geradas nesse consumo representam cerca de 70% de todo o lixo 
gerado nas praias brasileiras. Devido a percentagem de 23-43% de celulose 
presente na casca, a mesma pode ser usada para fabricação de papel. 

Dessa maneira pode ser implementado um refil sustentável feito através de 
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uma matéria prima natural, a casca do coco verde, que deixará de ser um resíduo 
gerado nas indústrias de água de coco e por ambulantes para se tornar um produto. 
A embalagem que será produzida, poderá ser aplicada em várias embalagens 
cosméticos como Xampus, condicionadores, hidratantes e sabonetes. 

       A embalagem ecológica será uma alternativa para diminuir a quantidade de 
plástico que é descartado em todo o mundo, com o propósito de também criar uma 
embalagem inteligente com designer único e com menos tinta nas impressões.  

 
2 METODOLOGIA 

No presente trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas qualitativas 
para levantamento de dados com artigos técnicos, e em seguida será iniciada uma 
pesquisa em laboratório, onde serão realizados os testes laboratoriais para chegar 
no resultado esperado.  

Foi desenvolvido pela equipe um cronograma que nos auxiliará no 
planejamento e na execução do trabalho. O cronograma foi definido como: trabalho 
escrito, orçamento e estrutura laboratorial, pesquisa e planta industrial, esse 
cronograma válido até o fim de 2020. 

Em seguida o procedimento será realizado no laboratório da faculdade Fateb, 
e com possíveis parcerias com laboratórios locais onde serão realizadas as 
seguintes análises químicas e físicas, com as respectivas etapas apresentadas na 
tabela 1: 

 

Tabela 1 – Caracterização Física e Química de Produtos  

 

Etapas  Resumo de Análises 

Cozimento da casca do coco   verde Viscosidade, Álcali Residual, Morfologia, Kappa. 

Lavagem e depuração Consistência  

Refinação Shoopper Riegler 

Formação do papel Consistência e Gramatura 

Prensagem e secagem Resistência à tração, Arrebentamento, estouro, 
Capilaridade, Gramatura. 

Revestimento Cobb Test 

Formação da embalagem Testes físicos 

Fonte: O autor (2020) 

 

 

3 RELATO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DISCUSSÃO 

A ideia do projeto surgiu quando foi desenvolvido no grupo a metodologia 
empresarial, onde todos os integrantes do grupo foram nomeados pelo líder como 
coordenadores de diferentes departamentos conforme a Figura 1. 

Foram realizadas várias pesquisas no primeiro semestre para saber-se como 
desenvolver a embalagem refil de cosmético, foi pesquisado sobre: sustentabilidade, 
mercado de embalagens, mercado de cosméticos, nichos de mercado e indústria e 
tecnologia. 
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Figura 1 – Organização dos Departamentos   

 

Fonte: O autor (2020). 

 

 

3.1 EMBALAGEM SUSTENTÁVEL  

A sustentabilidade é um dos principais pilares de desenvolvimento do 
protótipo no projeto, sabe-se que a sustentabilidade é um conjunto de ideias, 
estratégias e atitudes ecologicamente corretas, que visam na conservação de 
recursos naturais. A sustentabilidade deve ser alcançada por meio da busca pela 
eficiência em todos os processos ao longo do ciclo de vida da produção embalagem 
e do produto, incluindo seu consumo e descarte, minimizar a geração de resíduo e 
desperdício, prevendo a destinação final adequada, oferecendo o reaproveitamento 
de seu material e não tendo efeitos indesejáveis no meio ambiente.  

 Foi iniciado o presente projeto com o objetivo de desenvolver uma 
embalagem sustentável a partir da casca do coco verde. Por possuir uma alta taxa 
de rejeição nas indústrias do segmento, procuramos um meio para diminuir essa 
taxa e aproveitar a casca do coco para produzir embalagens de refil para 
cosméticos. Na casca do coco verde nós podemos encontrar 43,44% de 
holocelulose e 45,84% de lignina. 

 
3.2 NICHOS DE MERCADO  

As embalagens são responsáveis por diferentes atuações, perante o produto, 
o consumidor e o fornecedor, ora como um invólucro de proteção e contenção do 
produto, da mais eficaz possível, ora sendo uma ferramenta de marketing de grande 
potencial na decisão do consumidor e, de acordo com a tendência global, um apelo 
à sustentabilidade. No Brasil, a indústria de embalagens tem assumido considerável 
representatividade na economia do país, trazendo o desenvolvimento, a equivalência 
tecnológica mundial, o aumento do emprego formal e a preocupação com o 
desenvolvimento sustentável. 
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Desse modo, acredita-se no potencial de venda de embalagens, e no 
crescimento atual em alta para assim desenvolver a embalagem do resíduo do coco, 
que se torna o diferencial no desenvolvimento do mesmo. 

 

3.3 MERCADO DE COSMÉTICOS   

Segundo o provedor de pesquisa de mercado Euromonitor International, o 
Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo entram aí 
de cosméticos para cabelo e pele a perfumes e produtos para higiene bucal, ainda a 
categoria de produtos de cuidados para a saúde que é a maior usuária de 
embalagens de papel cartão. 

Portanto, foi decidido por desenvolver uma embalagem direcionada no ramo 
para cosméticos, com um revestimento para assim resistir ao produto que será 
inserido. Sendo importante o grande avanço nas vendas nessa área, para a 
excelência de vendas futuras. 

 

3.4 INDÚSTRIA E TECNOLOGIA  

Sabendo que a tecnologia está envolvida em tudo se realiza no dia a dia, 
sendo de extrema importância para a vida do homem atual, a tecnologia está em 
extrema ligação com a indústria atual, onde desde a primeira revolução industrial o 
desenvolvimento tecnológico foi sendo inserida máquinas de fiar, máquina de vapor 
no lugar da máquina caseira e no trabalho manual, sendo o início de tudo que se vê 
e que desenvolve hoje. Desse modo entende-se que a tecnologia é algo essencial 
para o nosso produto, desde os experimentos com a fibra do coco, até o produto 
final que se desenvolverá em uma embalagem de papel, com um revestimento 
interno, e também com um possível QR code para ser escaneado por celulares, para 
se obter mais informações sobre do protótipo. Portanto vê-se a tecnologia envolvida 
no processo para desdobramento da embalagem. 

 

4. CONCLUSÃO 

Por meio deste coletamos informações para o então projeto, viabilizou-se 
diversos fatores, como o descarte de lixo plástico inadequado assim também como 
da casca do coco verde, mesmo sendo um alimento orgânico leva tempo para 
decomposição, a proposta é criar uma embalagem refil do mesocarpo (interior do 
coco), diminuindo o lixo plástico trazendo uma forma que não degrade o meio 
ambiente. 

As pesquisas foram coletadas através de informações em artigos e revistas 
online, para o entendimento do assunto e a melhor forma de mudar tal situação, as 
análises ainda não foram colocadas em práticas em laboratório.   
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RESUMO 

 
Esse trabalho tem como objetivo apresentar os estudos iniciais do desenvolvimento 
de um protótipo para a disciplina de Projeto Integrador. O protótipo consiste em uma 
estufa automatizada e compacta escolhida quando o grupo encontrou o problema da 
diminuição das terras cultiváveis. A estufa deverá ter dimensões menores das que 
existem no mercado com o objetivo de serem colocadas em ambientes menores, 
como casas ou apartamentos tendo sua automatização feita com arduino e 
sensores. Até o presente momento foram realizadas pesquisas em artigos 
científicos, dissertações. Após a leitura do referencial teórico decidimos que a estufa 
terá uma estrutura octogonal feita com materiais de baixo custo. Seu sistema de 
cultivo será por substrato adubado e o controle da temperatura, da umidade do solo 
e de ambiente será feito com sensores ligados ao arduino. Com a estrutura feita 
começaremos a instalar, programar os sensores da estufa e fazer os testes com as 
hortaliças 
Palavras-chave: Estufa; Arduino; Automatização. 
 
 

ABSTRACT 
This work has as objective to present the initial studies of development of a prototype 
for the discipline of Project Integrator. The prototype consists of an automated and 
compact greenhouse chosen when the group encountered the problem of decreasing 
arable land. The greenhouse should have smaller dimensions than those existing on 
the market in order to be placed in smaller environments, such as houses or 
apartments, having their automation done with arduino and sensors. To date, 
research has been carried out on scientific articles, dissertations. After reading the 
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theoretical framework, we decided that the greenhouse will have an octagonal 
structure made with low-cost materials. Its cultivation system will be composed by 
fertilized substrate, the temperature and humidity control of the soil and the 
environment will be done with sensors connected to the arduino. With the structure 
done we will begin to install and program the greenhouse sensors and do the tests 
with the vegetables 
Keywords:  Greenhouse; Arduino; Automation. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo o Instituto Akatu (2015) o uso abusivo de fertilizantes destruiu 33% 
das áreas cultiváveis nas últimas quatro décadas em um nível que supera 
significativamente a capacidade de regeneração do solo, e, com o crescente 
aumento populacional mais e mais terras serão utilizadas para a agricultura, 
gerando assim desequilíbrio ambiental.  

O Relatório Mundial da ONU sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 
de 2019 estima que 40% da produção de grãos e 45% do Produto Interno Bruto 
global estarão comprometidos em 2050 se a degradação do ambiente e os recursos 
hídricos continuarem nas taxas atuais. 

No Japão, novas tecnologias estão sendo usadas para suprir a falta de 
espaço e mão de obra na agricultura, como por exemplo, drones, robôs, lavoura 
tecnológicas que não necessitam de pessoas. 

Visando essas condições, o projeto Greenhouse, propõem o 
desenvolvimento de uma estufa automatizada e compacta, o projeto terá dimensões 
que facilitam sua utilização em diferentes ambientes, considerando que a falta de 
terras será um problema no futuro, permitindo o cultivo de hortaliças, verduras e 
legumes em casa, desvinculando parte do consumo do agronegócio.  

Nos últimos tempos o desenvolvimento tecnológico tornou ainda mais 
possível essa ideia, estufas inteligentes já são construídas, utilizando micro 
controladores e softwares modernos e estruturados, criando uma condição ideal de 
cultivo protegido, e permitindo maior rendimento da produção através de sensores 
de alta precisão. (SCHMITZ 2017). 

  
2. METODOLOGIA 

Este trabalho foi baseado em pesquisa bibliográfica, tendo como fontes, 
artigos científicos, monografias e dissertações para que obtivéssemos um maior 
embasamento teórico na produção deste relato de experiência, além de pesquisa 
exploratória para a identificação de equipamentos e sensores para monitoramento 
dos componentes da estufa. 
 
3. RELATO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DISCUSSÃO 

Diante do proposto aos acadêmicos dos cursos de engenharias da instituição 
FATEB, que foi a elaboração de um protótipo, levando em consideração os 
dezessete objetivos da ONU para transformar o mundo da agenda 2030, dentre 
eles: fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem estar, indústria inovação e 
infraestrutura (ONU 2016). Buscando ideias, surgiram diferentes sugestões, porém, 
tudo o que pensávamos já existia no mercado, mudamos então o foco e decidimos 
desenvolver algo que já exista, de uma forma diferente, usando materiais de baixo 
custo e com as mesmas tecnologias existentes, buscando aprimorar ou melhorar 
alguns aspectos e funcionalidades. Dessa forma surgiu a ideia de montar uma 
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estufa automatizada, para produção de hortaliças e pequenas plantas, 
desenvolvendo o domínio técnico-científico necessário para realização do projeto. 

Optamos em usar o método de cultivo hidropônico, pois acreditávamos ser o 
mais simples a montagem desse sistema. Iniciamos as leituras sobre tipos de 
plantas cultiváveis pelo sistema hidropônico, fizemos pesquisas relacionadas aos 
materiais que seriam usados na estrutura, programação e outros temas que 
estivessem relacionados ao assunto. 

Durante o período das pesquisas buscamos parceiros para ajudar na 
aquisição dos materiais necessários, foi quando nosso tutor Professor Rodrigo 
Lima, nos apresentou o engenheiro florestal Dr. João Baldinho Pacheco formado 
pelas instituições UDESC e UNICENTRO e atuante na área florestal, que se 
interessou pela ideia, disponibilizando um kit de componentes para uso integrado ao 
Arduino, tornando-se nosso parceiro no projeto.  Em reunião com todos os 
envolvidos no projeto, apresentamos nossa ideia inicial e discutimos as vantagens e 
desvantagens do sistema hidropônico. Durante o encontro obtivemos mais 
conhecimento sobre os diversos tipos de cultivo, e por sugestão do nosso parceiro, 
ficou então decidido a mudança no método de cultivo de hidroponia para cultivo 
com substrato adubado. 

Iniciamos as novas pesquisas para definir as mudanças a serem feitas no 
projeto. A principal mudança ocorreu no layout, pois com o cultivo hidropônico 
descartado não existe a necessidade de água corrente constante e o leito flutuante, 
o protótipo terá um formato octogonal vertical, com uma estrutura de oito 
compartimentos separados como se fossem cápsulas para o armazenamento da 
terra e substratos, sendo esses removíveis. 

Durante o estudo dos tipos de irrigação existentes, observamos que o tipo de 
irrigação por gotejamento (TESTEZLAF, 2017), seria o mais viável, que será feito 
utilizando uma válvula solenoide e bomba de água junto ao reservatório. 
Utilizaremos também atuadores, e para o controle da variação da umidade do solo 
usaremos um sensor hidrômetro e outro para a temperatura ambiente (AQUINO, 
2013). A plataforma Arduino foi a escolhida para os processos por meio de 
comandos programáveis, que pode interagir com seu ambiente por hardware e 
software, incorporados a um dispositivo com um objetivo pré-definido, buscando a 
automação de todos os sistemas da estufa (MCROBERTS, 2011). 
 
4. CONCLUSÃO 

Depois de todas as pesquisas feitas, decidimos que a estufa terá uma 
estrutura octogonal feita com materiais de baixo custo, seu sistema de cultivo será 
por substrato adubado, e o controle da temperatura e da umidade do solo e de 
ambiente será feito com sensores ligados ao arduíno será necessário começar a 
trabalhar na estrutura do projeto, pois somente com a estrutura feita que 
começaremos a instalar e programar os sensores da estufa e fazer os testes nas 
hortaliças.Com todas as reuniões que já foram feitas, nosso grupo conseguiu 
adquirir mais experiência, novas ideias surgiram, e estamos motivados para 
terminar o projeto no prazo determinado. 
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RESUMO 
 
Devido a inúmeros problemas com incrustações no processo de fabricação de 
celulose, se faz necessário a utilização de um método rápido de identificação desses 
compostos. Este trabalho tem o objetivo de analisar e discutir espectros de 
infravermelho de incrustações encontradas no processo de produção de polpa 
celulósica. Vários compostos químicos foram identificados tais como: ácidos graxos, 
antiespumantes, talco, ésteres graxos, e celulose. Os resultados mostram que, a 
análise de espectros de infravermelho por transformada de Fourier com ATR, pode 
ser usada diretamente sem tratamento prévio da amostra, mostrando que a técnica é 
viável para uso de tomadas rápidas de decisões no processo. 
Palavras-chave: FTIR; polidimetilsiloxano; contaminantes; extrativos; lignina. 
 
 

ABSTRACT 
 
Due to countless problems with incrustations in the cellulose manufacturing process, 
it is necessary to use a quick method of identifying these compounds. This work aims 
to analyze and discuss infrared spectra of fouling found in the cellulose pulp 
production process. Several chemical compounds have been identified such as: fatty 
acids, defoamers, talc, fatty esters, and cellulose. The results show that, the analysis 
of infrared spectra by Fourier transform with ATR, can be used directly without 
previous treatment on the sample, showing that the technique is viable for use and 
quick decision making in the process. 
Key-words: FTIR; polydimethylsiloxane; contaminants; extracts; lignin. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Atualmente na indústria de celulose e papel, um dos grandes problemas 
enfrentados é o aparecimento de pintas no produto final. Esses depósitos 
chamados de “pitch” são contaminantes oriundos de vários pontos do processo de 
produção de polpa e branqueamento. Alguns destes compostos são extrativos da 
madeira, e outros são incrustações provenientes de insumos utilizados no processo, 
que em grande parte precipitam por mudanças de temperatura e pH (Farrel et al., 
2007). 

Durante o processo de polpação, esses materiais se aderem às partes 
metálicas de equipamentos, feltros e rolos. O acúmulo de “pitch” pode causar 
manchas na polpa e papel, e pode causar rompimentos de folha na máquina, 

                                                 
1
 Engenheiro químico, Laboratorista de Pesquisa e Desenvolvimento III na Klabin S.A e Professor de Engenharia 

Química na Fateb – e-mail: <diego.larasiben@gmail.com>. 
2
 Tecnóloga em Processos Químicos, Laboratorista de Pesquisa e Desenvolvimento III na Klabin S.A e 

Acadêmico do curso de Engenharia Química da Fateb – e-mail: <paulaluizateixeira92@gmail.com>. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

causando quedas de produção e qualidade. Existem muitas técnicas para a 
identificação e caracterização destes depósitos, e uma técnica a se destacar é a de 
FTIR (infravermelho com transformada de Fourier), que permite a identificação 
destes compostos, e auxilia na rápida tomada de decisão e para resolução dos 
problemas de “pitch” na fábrica. 

A identificação através dessa técnica é possível, pois cada grupo funcional e 
moléculas orgânicas absorvem a radiação na região do infravermelho de forma 
diferente, dessa forma cada composto tem seu comprimento de onda característico 
sendo possível identificar o composto presente nas amostras através do espectro. 

Nesse trabalho serão discutidos espectros obtidos a partir da espectroscopia 
de infravermelho no FTIR com ATR (reflectância total atenuada). 
 
2. METODOLOGIA 

As amostras analisadas estão identificadas no quadro abaixo: 

N° Amostra Aspecto 

1 Carbonato de Cálcio Pó branco 

2 Cavaco Eucalipto - 

3 Cavaco Pinus - 

4 Extrativos Eucalipto Resíduo vermelho-escuro pegajoso 

5 Extrativos Pinus Resíduo laranja-escuro pegajoso 

6 Lignina insolúvel Eucalipto Granulado marrom 

7 Lignina insolúvel Pinus Granulado marrom 

8 Talco Pó branco 

9 Poli(dimetilsiloxano) (Biblioteca original equipamento)  

10 Antiespumante Liquido amarelo-claro viscoso 

11 Celulose (amostra produto final) 

12 Contaminante A (D0 Pinus) Massa amarela pegajosa 

13 Contaminante B (Caixa entrada da 
máquina Eucalipto) 

Pó branco amarelado 

14 Contaminante C (EOP Pinus) Pó marrom escuro 

15 Contaminante D (DA Eucalipto) Massa marrom 

16 Contaminante E (D1 Pinus) Massa preta pegajosa 

17 Contaminante F (Filtro licor negro) Pedras marrom 

18 Contaminante G (EP Eucalipto) Pó amarelado 

19 Contaminante H (Caixa entrada máquina 
Pinus) 

Massa preta aspecto úmido 

20 Contaminante I (3° estágio máquina 
Pinus) 

Massa preta 

21 Contaminante J (D1 Pinus) Massa amarela pegajosa 

 
O item identificado como (1) é um reagente padrão do laboratório, sua 

preparação foi secar em estufa com circulação de ar à 105°C.  Os itens (2) e (3) são 
cavacos provenientes do processo, os mesmos foram classificados, uma quantidade 
de 200g foi seco em estufa com circulação de ar à +60°C, moídos em moinho de 
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facas equipado com peneira de 1mm, o material passante foi classificado 
novamente, utilizando o material retido em 20 mesh para análise. 

Na obtenção das amostras (4) e (5), utilizou-se a amostra preparada nos itens 
2 e 3, descrita anteriormente, dando início à extração por técnica de Randall em 
equipamento automático, durante 3 horas e 30 min. Após esse tempo os copos com 
os extrativos concentrado foram para estufa por um tempo aproximado de 2 horas. 
Depois a amostra foi retirada da estufa e levada à análise. 

Para obter a lignina, (6) e (7) a amostra de madeira deve passar por três 
processos de extração em solvente, são eles acetona, etanol/tolueno e água quente. 
Portanto essa amostra é preparada na sequência das amostras 4 e 5, dando 
continuidade as etapas de extrações. Após esse processo com a madeira já livre de 
extrativos, separamos 8g secas de madeira e iniciou-se o ataque ácido com H2SO4 
24N, por 2h até a completa impregnação. Depois da completa impregnação com 
ácido a amostra é levada em erlermeyer com água, para a chapa de aquecimento 
até ferver por 4 horas. Terminando o tempo de ebulição, a amostra é deixada em 
repouso para esfriar e sedimentar, o sobrenadante é a lignina solúvel, e o corpo de 
fundo (lignina insolúvel) é retirado através de filtração em cadinho de gooch com 
porosidade 2. O espectro analisado no trabalho foi a lignina insolúvel. 

As amostras (8) e (10), são produtos utilizados no processo e não passaram 
por tratamento prévio. O espectro da amostra (9) é proveniente do banco de dados 
do equipamento. A amostra (11) produto final, coletado e analisado sem tratamento 
prévio.  

Do processo foram coletadas amostras de diferentes contaminantes e 
incrustações, aqui estão identificadas de (12 à 21), as mesmas foram secas em 
estufa com circulação de ar à +60°C, e depois de secas, maceradas em pistilo e 
almofariz de ágata, para então iniciar a coleta dos espectros. 

O equipamento utilizado foi um FTIR – MID agilent® com ATR (reflectância 
total atenuada), o range de varredura do ATR é de 780 cm-1 - 4000 cm-1 utilizando 
um cristal de Germânio, a resolução utilizada foi de 8 cm-1. O ATR permite uma 
análise rápida da amostra de incrustação sem tratamento prévio, e podem ser 
analisadas amostras sólidas e líquidas aumentando dessa forma a agilidade e 
eficiência na resolução de problemas. 

. 
3. DESENVOLVIMENTO 

Nessa seção serão discutidos os espectros obtidos das amostras 
identificadas no quadro 1.  

 
Os picos característicos para a identificação do carbonato de cálcio então em 

1420 cm-1 (forte e largo) e 873 cm-1 (médio e fino) que são provenientes do 
estiramento da ligação C=O. Os mesmos picos foram identificados nos 
contaminantes F e G, confirmando a presença do carbonato de cálcio (Barbosa, 
2005). 
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Figura 1: Espectros de carbonato de cálcio, contaminantes F e G. 
 
 

 
 
Figura 2: Espectros de compostos de eucalipto. 
 

 
 

O espectro do cavaco de eucalipto apresenta o pico de absorção em 1040 
cm-1 devido ao estiramento do grupo C-O presente em compostos como celulose, 
hemicelulose e lignina (Shi e Jian, 2012). A banda em 1108 cm-1 representa a 
vibração assimétrica de um anel aromático (Mizi et al., 2012). A vibração do anel de 
siringil é encontrado na banda de 1260 cm-1, em 1640 cm-1 existe o estiramento da 
carbonila conjugada na lignina. O pico em 1724 cm-1 é relativo ao estiramento de 
uma carbonila em uma cetona (Shi e Jian, 2012). A absorção por volta de 3400 cm-1 
é relacionada à umidade. 
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É possível ver no espectro da celulose os picos em: 1040 cm-1 (C-H), 1056 
cm-1 (C-H), 1108 cm-1 (C-OH) e 1159 cm-1 (CH2). Essas bandas representam grupos 
de absorção característicos de unidades glicosídicas de celulose (Doncea, 2009).  

A banda em 2906 cm-1 é relacionada a vibrações de deformação em grupos 
C-H da unidade de glucose (Abderrahim, 2015). A absorção em 3368 cm-1 é 
característica do estiramento de grupos hidroxila (água). 

Para os extrativos de eucalipto extraídos em acetona temos o espectro 
nomeado de extrativos eucalipto. Os dois picos mais proeminentes (2950 cm-1 e 
2850 cm-1) são derivados de compostos alifáticos (lipofílicos), esta análise não é 
quantitativa, mas é possível concluir pela intensidade da banda que estes tipos de 
compostos estão presentes em concentração relativamente alta, pode-se observar 
bandas de absorção em 1174 cm-1 e 1044 cm-1 relacionadas a anéis aromáticos. Em 
800 cm-1 ocorrem deformações C-H nos anéis de benzeno. O pico em 1116 cm-1 é 
relacionado a vibrações de grupos C-H presentes nos extrativos. Um estiramento de 
C=O é identificado na banda de 1249 cm-1. O pico de 1370 cm-1 é relativo a 
vibrações simétricas do grupo metóxi (Bykov, 2008). A absorção em 1458 cm-1 é 
atribuída a ambos CH2 e OCH3. Vibrações em 1515 cm-1 são relativas às ligações 
C=O (Poletto, 2012). No comprimento de onda de 1613 cm-1 e 1724 cm-1 é possível 
ver o estiramento das ligações C=O de ácidos carboxílicos e ésteres. 

No espectro da lignina de eucalipto tem uma banda em 1028 cm-1 relacionado 
à vibração do anel de guaiacil, em 1112 cm-1 são observadas as deformações C-H 
nos anéis de siringil. A banda de 1217 cm-1 é atribuída a vibrações assimétricas de 
éteres e ésteres de hidroxilas fenólicas. Em 1318 cm-1 aparecem absorções de 
grupos C-O, relativos a anéis de siringil. As vibrações de grupos CH2 da lignina são 
evidenciadas no comprimento de onda 1460 cm-1 (Bykov, 2008). As absorções nos 
comprimentos de onda 1500 cm-1 e 1609 cm-1 são relacionados a vibrações de anéis 
aromáticos presentes na lignina. As carbonilas (C=O) presentes na lignina também 
se apresentam no comprimento de onda 1656 cm-1. E finalmente as absorções 
(2950 cm-1, 2920 cm-1 e 2850 cm-1) características de compostos lipofílicos 
(gordurosos) já conhecidos por estarem presentes nos compostos da madeira. O 
último pico corresponde a vibrações de grupos hidroxila. 

 
Figura 3: Espectros de compostos de pinus. 
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O espectro do cavaco de pinus apresenta as mesmas bandas de absorção do 
cavaco de eucalipto, com a diferença de que no cavaco de pinus é possível observar 
o pico em 1148 cm-1 relativo ao estiramento assimétrico do grupo C-O-C da celulose 
(Shi e Jian, 2012). 

É apresentado no espetro de extrativos de pinus dois picos agudos relativos 
aos extrativos lipofílicos (2920 cm-1 e 2850 cm-1). Outros dois picos acentuados nos 
pontos (1740 cm-1 e 1697 cm-1) que mostra uma concentração maior de ácidos 
graxos e ésteres quando comparados com os extrativos de eucalipto. Em 1460 сm-1 
é apresentado à banda de absorção do grupo CH2 presentes na lignina. No pico em 
1318 cm-1 é observado a vibração de um grupo C-O (Ara et al., 2014), em 1254 cm-1 
temos o estiramento em um anel de aromático (Mizi et al., 2012). As vibrações em 
1116 cm-1 são atribuídas às deformações C-H. 

Na lignina do pinus as bandas 1034 cm-1 e 1124 cm-1 são relacionadas às 
absorções de grupos C-H do anel de guaiacil típico de espectros de lignina de pinus 
(Bykov, 2008). A banda de 1217 cm-1 é atribuída a vibrações assimétricas de éteres 
e ésteres de hidroxilas fenólicas, em 1267 cm-1 são indicadas vibrações de grupos 
C-O-C em grupos metóxi. As vibrações de grupos CH2 da lignina são evidenciadas 
no comprimento de onda 1460 cm-1 (Bykov, 2008). Nos comprimentos de onda 1500 
cm-1 e 1609 cm-1 apresentam-se vibrações de anéis aromáticos presentes na lignina. 
Grupos carbonila característicos da lignina apresentam absorção em 1656 cm-1. Os 
picos em 2920 cm-1 e 2850 cm-1 são grupos metil com vibrações simétricas e 
assimétricas. 

 
Figura 4: Espectros de talco e contaminantes B, C e E. 

 

 
 

O talco (Mg3Si4O10(OH)2) possui duas bandas de absorção que devem ser 
avaliadas em conjunto, uma está em 3674 cm-1 que se dá devido ao estiramento da 
ligação O-H e outra identificada por uma banda de absorção forte e fina no 
comprimento de onda de 1005 cm-1 devido ao estiramento da Si-O-Si. Outros 
silicatos também podem apresentar bandas no comprimento de 1019 cm-1, o que vai 
diferenciar do talco é o pico do estiramento O-H. As mesmas bandas de absorção 
foram identificadas nos contaminantes B, C e E conforme a figura acima, indicando a 
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presença de talco nos mesmos. Além do talco é possível identificar a presença de 
picos característicos de compostos alifáticos em 2920 cm-1 e 2850 cm-1 (CRUZ et al., 
2011). 

Figura 5: Espectros de poli(dimetilsiloxano), antiespumante e contaminantes H e I. 
 

 
 

Na figura (5) está representado o espectro do polidimetilsiloxano (PDMS) que 
é um polímero orgânico de silicone. As bandas de absorção típicas destes 
compostos são 1261 cm-1 (forte e fina), proveniente da ligação Si-CH3 e de sua 
distorção angular, e em 1095, 1021 cm-1 e 800 cm-1 (forte e larga) devido aos 
estiramentos das ligações Si-O-CH3. A vibração assimétrica dos grupos metil e 
metileno CH3 e CH2 apresentam picos nos valores de 2950 cm-1 e 2920 cm-1. 

O Polidimetilsiloxano é um ingrediente eficiente para aplicação como 
antiespumante. O espectro de antiespumante indica a presença de (PDMS) na sua 
composição (Onoghwarite et al., 2018).  

No espectro do contaminante H foram encontrados os picos característicos 
(impressão digital) de compostos de silicone, isso é indicativo que o silicone do 
antiespumante está incrustando nessa parte do processo. As absorções em 2950 
cm-1, 2920 cm-1 e 2850 cm-1 também podem ser de extrativos lipofílicos, pois esses 
picos são características de extrativos lipofílicos da madeira. No contaminante I 
também é possível identificar que se trata de uma incrustação de silicone 
proveniente do antiespumante. 

Nos espectros dos contaminantes J e A, foram identificadas a presença de 
compostos de extrativos lipofílicos pelas absorções em 2950 cm-1, 2920 cm-1 e 2850 
cm-1, devidos ao estiramento das ligações C-H. Ainda é possível notar picos em 
1704 cm-1 de estiramento das ligações C=O de ácidos carboxílicos e ésteres, além 
das bandas do espectro de silicone já descritas anteriormente. 
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Figura 6: Espectros dos contaminantes A, D e J. 
 
 

 

 
No contaminante D a absorção em 1461 cm-1 indica a deformação de grupos 

C-H na lignina (Shi e Jian, 2012). O pico em 1380 cm-1 representa vibrações de 
deformação de C-H dos grupos metóxi da lignina (Bykov, 2008). É possível 
identificar também bandas de absorção em 1270 cm-1 e 1230 cm-1 que são 
causados por vibrações de anéis aromáticos da lignina. Nos espectros de lignina de 
eucalipto a intensidade de absorção da banda em 1270 cm-1 é geralmente menor do 
que a banda de 1230 cm-1, nos espectros de pinus ocorre o contrário (Bykov, 2018).  

Os compostos identificados como lignina podem ser explicados pela 
precipitação da mesma em decorrência de choque de pH no estágio ácido do 
branqueamento. O contaminante D também apresenta compostos de silicone (1095 
cm-1, 1020 cm-1 e 806 cm-1) juntamente com compostos alifáticos (2950 cm-1 e 2850 
cm-1). 
 
4. CONCLUSÃO 

 A técnica de espectroscopia de infravermelho com ATR mostrou-se viável 
devido à rapidez na coleta de resultados, permitindo a identificação dos 
contaminantes do processo por comparação de espectros de amostras já 
conhecidas (padrões, substâncias e aditivos usados no processo). 
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PRODUÇÃO E PURIFICAÇÃO DE GÁS HIDROGÊNIO: UM ESTUDO 
DE REVISÃO 

 
Camila Pereira Girotto1 e Marcos de Souza2 

 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho trata sobre um estudo de revisão envolvendo a produção e 
purificação de gás hidrogênio. O H2 é uma fonte de energia renovável e possui 
elevado poder-calorífico, além de estar presente em cerca de 70% da superfície 
terrestre. Nas técnicas que envolvem a produção de H2, geralmente ocorre a 
formação de subprodutos (COx) que o contaminam, visto que os processos que 
utilizam o hidrogênio como matéria-prima requerem que este esteja ultrapuro. A 
purificação do H2 pode ser realizada pelo processo de separação por membranas, 
que funcionam como uma espécie de barreira molecular seletiva ao H2. A partir da 
revisão, percebeu-se que uma forma de tornar a obtenção do hidrogênio mais 
acessível seria e realizar ambos processos (produção e purificação) de forma 
simultânea, o que poderia ser feito com o uso de reatores de membrana.  
Palavras-chave: H2, Separação, Reator de Membrana. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work deals with a review study involving the production and purification 
of hydrogen. H2 is a renewable energy source and has a high calorific value, besides 
being present in about 70% of the Earth's surface. In the techniques that involve the 
production of H2, the formation of by-products (COx) that contaminate it usually 
occurs, since the processes that use hydrogen as a raw material request that it be 
ultrapure. H2 purification can be performed by the membrane separation process, 
which acts as a kind of molecular barrier to H2. From the review, it is seen that a way 
to make hydrogen obtaining more accessible would be to carry out both processes 
(production and purification) simultaneously, which could be done with the use of 
membrane reactors. 
Key-words: H2, Separation, Membrane Reactor. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Atualmente a demanda por energia tem aumentado devido ao avanço 
tecnológico, o que pode se tornar um problema pelo esgotamento das reservas de 
combustíveis fósseis. A partir disto, é importante que se faça a substituição de fontes 
fósseis por outras renováveis e também se busque tecnologias para produção de 
energias limpas. Muitas pesquisas exploram a possibilidade de utilizar o hidrogênio 
(H2) como combustível para geração de energia (ROSMANINHO et al., 2012).    
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 O hidrogênio pode ser obtido por diversos processos, sendo os que mais se 
destacam as reações de reforma do metano, metanol e etanol (fonte renovável). 
Este gás pode ser aplicado em células a combustíveis, equipamento que utiliza H2 
juntamente com O2 para produzir eletricidade e calor. Estas células não emitem 
poluentes quando se utiliza H2 puro para geração de eletricidade. Contudo, para 
esse fim, é fundamental que se faça a purificação do H2 produzido pelas reações de 
reforma, pois pode haver a presença de gases contaminantes como óxidos de 
carbono (COx) (ROSMANINHO et al., 2010). 

A purificação do hidrogênio, após sua produção, pode ser realizada pelo 
processo de separação por membranas, as quais funcionam como uma espécie de 
barreira semipermeável seletiva ao H2. Esta técnica permite obter hidrogênio 
ultrapuro para utilização como combustível, dependendo dos materiais em que a 
membrana é fabricada e, principalmente, dos componentes de mistura que contém o 
H2 (MIRONOVA et al., 2014). 

Os custos envolvidos para a obtenção do hidrogênio não são baixos, pois 
são necessárias duas etapas: a de produção e purificação. Para o processo se 
tornar mais viável seria interessante propor um processo que realizasse, 
simultaneamente, a fabricação e a separação do H2 à medida que vai sendo 
produzido. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é propor uma alternativa, a partir 
de trabalhos já publicados e finalizados, para diminuir os custos no processo de 
obtenção do hidrogênio que permita realizar sua produção e purificação de forma 
simultânea. 
 
2. METODOLOGIA 

Este trabalho possui caráter qualitativo e a metodologia utilizada para sua 
elaboração foi bibliográfica. O mesmo foi iniciado com a contextualização do tema a 
respeito do uso do hidrogênio como combustível. Diante do objetivo proposto, fez-se 
uma revisão bibliográfica a partir de artigos científicos já publicados englobando os 
seguintes temas: gás hidrogênio, produção de H2, purificação do hidrogênio e 
reatores de membrana. Ao final será proposta uma alternativa para produzir e 
purificar hidrogênio simultaneamente, visando diminuir os custos neste processo. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. GÁS HIDROGÊNIO 
O hidrogênio é o elemento químico mais abundante da natureza, pois está 

presente em cerca de 70 % da superfície terrestre, fazendo parte da composição 
molecular da água e de compostos orgânicos. Em sua forma molecular (H2), o gás 
hidrogênio é inflamável e reage naturalmente com outras substâncias, sendo 
possível encontrá-lo somente em quantidades muito pequenas na atmosfera. A 
demanda por este gás vem crescendo para utilização em refinarias, indústrias 
químicas (produção de amônia, metanol e H2O2), siderúrgicas, de alimentos 
(hidrogenação de óleos e gorduras), eletrônicas e têxteis (KAYA & HAMES, 2019). 

O hidrogênio também pode ser aplicado em células a combustíveis para 
geração de energia elétrica devido ao seu elevado poder calorífico (relação energia-
peso) e por ser uma fonte renovável. Ao reagir com O2, os únicos produtos formados 
serão calor e água. Com o ar (71% de N2 e 29% de O2), serão produzidos óxidos de 
nitrogênio (NOx). Apesar disto, a queima do hidrogênio gera menos poluentes 
atmosféricos do que os combustíveis fósseis como o gás natural, a gasolina, o 
diesel, querosene e o gás liquefeito de petróleo (GLP) (ROSMANINHO et al., 2010). 
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Para a utilização do H2 nos processos citados é preciso que este gás esteja 
ultrapuro, o que muitas vezes se torna um desafio na fabricação desta substância. A 
escolha do processo para realizar a purificação do hidrogênio depende muito da 
forma como é produzido, principalmente pela composição da mistura gasosa que 
será formada na obtenção do H2.  

 
3.2. PRODUÇÃO DE H2 

O hidrogênio pode ser produzido por diversos processos como: oxidação 
parcial, reforma autotérmica, eletrólise da água e a vapor, foto-eletrocatálise, fissão 
nuclear e reforma a vapor. A reforma a vapor é a técnica mais utilizada 
industrialmente, podendo fornecer produtos com concentrações de H2 superiores a 
70% (em volume seco). Esta técnica geralmente ocorre a elevadas temperaturas 
(entre 400 a 800 oC) e podem ser utilizados etanol, metanol e hidrocarbonetos como 
matéria-prima (MURMURA et al., 2015). 

Apesar de ser um processo eficiente, as reações de reforma requerem o uso 
de catalisadores e envolvem etapas reversíveis, gerando subprodutos como óxidos 
de carbono (COx), etano, eteno e coque. Estes compostos contaminam o hidrogênio 
produzido e requerem custos para sua remoção, pois a posterior aplicação do H2 
exige que este esteja puro e, principalmente, livre de CO (DANTAS et al., 2012). 

Biswas e colaborador (2008) e Alonso e colaboradores (2009) estudaram a 
produção de H2 a partir da reforma a vapor do etanol entre 300 e 450 oC.  Em ambos 
trabalhos, os autores obtiveram elevada produção e rendimento para o H2, porém 
houve formação de produtos indesejáveis como CO, etano, eteno e coque. O H2 
produzido nestes estudos deveria ser purificado antes de ser utilizado como matéria-
prima para outros processos como em células a combustível ou para fabricação de 
amônia (N2 + 2H2  2NH3). 

Além de realizar a separação do H2, os processos de purificação 
combinados à produção do hidrogênio favorecem as reações de reforma, pois 
permitem descolar o equilíbrio da reação no sentido de formação do produto 
desejável (H2). Este fato também implica na redução dos custos no processo, pois 
tanto a produção quanto a purificação seriam realizadas em uma única etapa. 
 
3.3. PURIFICAÇÃO DO HIDROGÊNIO 

A separação de hidrogênio de correntes gasosas em escala industrial 
geralmente é realizada por adsorção, destilação criogênica ou com o uso de 
membranas. Este processo tem se destacado por não envolver mudança de fase na 
purificação, o que implica em menores gastos energéticos. O processo de separação 
por membrana envolve a passagem da mistura gasosa por uma peneira molecular 
semipermeável e seletiva ao hidrogênio, permitindo atingir elevado grau de pureza 
(até 99 %) (BERNARDO et al., 2009). 

Outras vantagens do processo de separação por membranas envolvem a 
facilidade de operação e possibilidade funcionamento contínuo, pois são sistemas 
compactos e modulares. Este fato também permite estudar o processo de 
purificação em pequena escala e aplicá-lo industrialmente em larga escala, 
envolvendo as mesmas condições operacionais (BERBARDO et al., 2009).  

As membranas podem assumir diferentes formas como placas ou tubulares 
e podem se constituir de materiais poliméricos, metálicos ou cerâmicos. Na 
purificação do hidrogênio é interessante utilizar materiais com elevada resistência 
térmica e mecânica, pois a produção ocorre a elevadas pressões e temperaturas. 
Para isto, metais de transição como Pd, Cu, Ni, Ag têm sido aplicados na confecção 
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destas membranas, pois além de serem permeáveis e seletivos ao hidrogênio, 
também são catalisadores ativos para a produção de H2. As membranas tubulares 
são uma boa alternativa na purificação de hidrogênio devido à facilidade de 
recuperação da corrente (permeado) que está sendo separada. Além disto, este 
formato permite a construção de um reator para que ocorra a produção e purificação 
simultânea do hidrogênio (JIA et al., 2017). 
 
3.4. REATORES DE MEMBRANA 

Os reatores de membrana combinam simultaneamente as operações de 
reação e separação, o que aumenta a capacidade de produtividade e seletividade 
nos processos e contribui de maneira favorável à economia, pois elimina a etapa de 
separação de produtos. Existem várias possibilidades para esta combinação, sendo 
que a mais utilizada é a de remoção seletiva do produto da zona reacional, cujo 
objetivo é deslocar o equilíbrio da reação aumentando a conversão e rendimento do 
produto, bem como minimizar as reações indesejadas (LULIANELLI et al, 2011). 

A maioria dos processos de obtenção do hidrogênio envolvem reações 
reversíveis, o que acarreta na formação de subprodutos indesejáveis, principalmente 
para a posterior aplicação do hidrogênio como matéria-prima. Assim, uso dos 
reatores de membrana permitiria obter um maior rendimento nas reações de 
reforma, pois com a retirada do produto desejável (H2), o equilíbrio da reação é 
deslocado para o sentido direto, além de realizar a purificação simultânea deste gás, 
à medida que vai sendo produzido. 

Lim e colaboradores (2012) estudaram a produção e purificação do H2 a 
partir da reforma a vapor do etanol em reatores de membrana de Pd–Cu/SiO2–Al2O3. 
Os autores observaram um aumento na conversão do etanol e na seletividade para 
o H2 quando a reação se procedeu no reator de membrana em comparação ao 
reator tubular. Além disso, obtiveram um elevado grau de pureza para o H2, livre dos 
produtos indesejáveis que são formados nas reações de reforma. 
 
4. CONCLUSÃO 

 A partir das considerações envolvendo o uso do H2 como combustível, pode-se 
perceber que este gás se apresenta como uma boa alternativa devido ao seu 
elevado poder calorífico. Em sua produção, muitas vezes ocorre a formação de 
subprodutos que o contaminam, havendo a necessidade de purificar este gás, pois 
os processos que o utilizam como matéria-prima, requerem que ele esteja ultrapuro. 
Sendo assim, buscou-se uma alternativa para realizar a produção e purificação do 
hidrogênio de forma simultânea. Esta alternativa seria a utilização de reatores de 
membrana, que são equipamentos que combinam as operações de produção e 
separação em uma única etapa. Desta forma, seria possível purificar H2 à medida 
que fosse produzido, tornando o processo ainda mais viável.  
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