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1.

Aplicação de métodos de otimização no
dimensionamento de viga seção “tê”

João Paulo Favoretto Braz da Cunha1

Wanderlei Malaquias Pereira Junior2

Guilherme de Oliveira Coelho3

Wellington Andrade da Silva4

 
Resumo: O presente trabalho trata da aplicação de métodos de otimização

em relação dimensionamento de vigas de concreto armado com seção
transversal em formato “Tê”. Para o problema apresentado é elaborada uma
função de custo, a qual foi aplicada o método de otimização bioinsprirado,
Algoritmo de Colônia de Vagalumes (ACV). Na resolução desta função são
consideradas as restrições normativas impostas pela NBR 6118 (ABNT,
2014), e estas implementadas junto ao ACV pelo método da penalidade
exterior. Tal processo otimização proporcionou a construção de ábacos, para
o caso analisado, relativos a altura e área de aço ótimas da viga.

Palavras-chave: Seção “Tê”, ACV, Otimização, Vigas de concreto.

Introdução

O processo de otimização em si, consiste basicamente em um problema
de maximização ou minimização de uma função, sendo esta denominada
frequentemente de função objetivo (FO). A função objetivo pode ter sua
solução restrita em um domínio ou não. Assim o processo de otimização pode
ser classificado em dois gêneros básicos de funções: (a) otimização de
funções irrestritas; (b) otimização de funções restritas.

Os métodos de otimização podem ser amplamente empregados na solução
de problemas reais de engenharia, dessa forma sua aplicação se torna



extremamente interessante.
No tocante de engenharia civil na área estrutural referente a concreto

armado, existe certa dificuldade no dimensionamento da armadura
longitudinal de vigas considerando os esforços de flexão. Esta dificuldade
vem do fato que se faz necessário adotar um valor para altura da viga, antes
mesmo de se iniciar o processo de cálculo da armadura longitudinal. Dessa
forma, caso a viga não atenda as especificações normativas dadas pela NBR
6118 (ABNT, 2014), faz-se necessário adotar outro valor para a altura da
viga e repetir o processo de cálculo. Esta dificuldade é geralmente contornada
utilizando relações matemáticas que fornecem um valor aproximado do valor
da altura a ser escolhida. Entretanto o valor fornecido por estas relações nem
sempre atende às especificações normativas, ou ainda pode ser exagerado
podendo acarretar desperdício de material.

Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2014) o cálculo da armadura
necessária para resistir a um momento fletor (esforço causado devido à
flexão) é um dos pontos mais importantes no detalhamento das peças de
concreto armado. Portanto analisar de maneira otimizada o dimensionamento
de uma peça de concreto torna-se uma tarefa crucial do ponto de vista
econômico, além de que um dimensionamento otimizado tende ao maior
aproveitamento dos materiais do ponto de vista da capacidade resistiva.

Tendo em vista está dificuldade referente ao dimensionamento de vigas,
em concreto armado, a flexão, o presente artigo se propõe através do método
de otimização bionspirado, Algoritmo de Colônia de Vagalumes (ACV),
sendo restrito pelo método da penalidade exterior, a determinar um conjunto
de curvas de cargas capazes de relacionar a altura ótima e o vão da viga em
análise, de maneira econômica.

1. Desenvolvimento

1.1 Dimensionamento de Peças de Concreto Armado à Flexão



Neste artigo o enfoque é o dimensionamento de vigas de concreto armado
com seção “Tê”. Conforme Carvalho e Figueiredo Filho (2014) uma viga de
concreto submetida a flexão passa por três estágios ou níveis de deformação,
chamados de estádios, e esses estádios que determinam o comportamento da
peça até a sua ruptura. Todo esse procedimento faz parte da fundamentação
matemática para o dimensionamento de peças de concreto armado.

As hipóteses básicas para o cálculo são descritas no item 17.2.2 da NBR
6118 (ABNT, 2014):

• Seções transversais permanecem planas após a deformação;
• Solidariedade entre os materiais;
• As tensões de tração no concreto são desprezadas no dimensionamento;
• Os encurtamentos últimos do concreto e alongamento máximo do aço

são dados como 0,35% e 1% respectivamente.
• Admite-se uma adaptação do diagrama parábola retângulo de tensões no

concreto para um diagrama retangular de tensões.

1.2 Modelo de Cálculo para Vigas de Concreto em Seção “Tê”

Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2014) em um piso (laje) de
concreto armado apoiado no contorno em vigas, as lajes maciças e as vigas
não são independentes umas das outras; pelo fato de as estruturas de concreto
serem monolíticas, seus elementos, lajes e vigas, trabalham em conjunto.

Por essas peças trabalharem em conjunto a laje trabalha como se fosse
parte da viga, colaborando de forma a ampliar sua resistência, fazendo então
com o que a viga incorpore certos trechos da laje e então forme agora uma
seção “Tê” e não uma seção retangular.

Essa interação entre laje e viga formando uma seção “Tê” em concreto
armado também pode ser observada em lajes nervudas unidirecionais, onde
cada nervura assume o formato e se comporta como uma seção “Tê”.

1.3 Dimensionamento para Seções de “Tê” Verdadeiro



Existem duas condições de dimensionamento para seções transversais tipo
“Tê”, são elas: (a) Linha neutra passando pela mesa da seção; (b) Linha
neutra passando pela alma da seção. Para essa pesquisa adotou-se apenas a
segunda situação, pois espera-se que a mesma sempre gere seções
transversais mais econômicas. Portanto logo abaixo é apresentado o modelo
de dimensionamento que considera a posição da linha neutra sempre
passando pela alma, situação comumente denominada em outras bibliografias
de “Tê” verdadeiro.

Segundo Bastos (2015) se a condição 0,8.x for maior que a altura da mesa
hf, a área da seção comprimida de concreto Ac’ não será mais retangular.
Desta forma, faz-se a composição da área por retângulos, conforme ilustrado
na Figura 1.

 

Figura 1. Modelo para cálculo da flexão em seções tipo Tê
Fonte: Bastos, 2015.

Conforme a Figura 3, a seção “Tê” foi dividida em duas seções
equivalentes, sendo que o concreto comprimido na mesa (ilustrado na seção b
da Figura 3), é equilibrado por uma parcela As1 da armadura longitudinal
tracionada, já o concreto comprimido na nervura (ilustrado na seção c da
Figura 3), é equilibrado pela parcela As2 da armadura total.

Bastos (2015) afirma que não existe a força normal solicitante externa na
flexão simples, de modo que a força resultante do concreto comprimido deve



equilibrar a força resultante da armadura tracionada, conforme equação (1)
Rcc=R_st (1)

Onde:
Rcc – Força resultante das tensões normais de compressão na área de

concreto comprimido;
Rst – Força resultante das tensões normais de tração na armadura

longitudinal As.
Bastos (2015) afirma que as forças internas resistentes formam um binário

oposto ao momento fletor solicitante, em função do concreto comprimido e
da armadura tracionada, logo pode-se propor a equação para tal situação,
conforme equação (2)

Msolic=Mresist=Md (2)

Sendo que o momento fletor de cálculo é dado pela equação (3),
apresentada abaixo.

Md=Md1+Md2 (3)

O momento fletor resistente Md1e Md2 são apresentados de forma mais
detalhada pelas equações (4) e (5)

Md1=(bf-bw ).hf.0,85.fcd.(d-0,5.hf) (4)

M_d2=0,86.bw.x.fcd.(d-0,4.x) (5)

Com o equacionamento acima é possível verificar a posição da linha
neutra para o problema de flexão simples equacionado. Segundo o item
14.6.4.3 da NBR 6118 (ABNT, 2014), para proporcionar o adequado
comportamento dúctil em vigas e lajes, a posição da linha neutra no ELU
deve obedecer aos seguintes limites:

a) x/d≤0,45, para concretos com fck≤50 MPa;
b) x/d≤0,35, para concretos com 50 MPa <fck≤90 MPa.



Fazendo a consideração de que o dimensionamento está no domínio 2 ou
3 (onde σsd=fyd), e que a há o equilíbrio de momentos próximos do centro
de gravidade das áreas comprimidas expressas nas seções b e c da Figura 3, é
possível calcular as parcelas de armadura As1 e As2 através das equações (7)
e (9):

Md1=σ_sd.A_s1.(d-0,5.hf) (6)

Logo:

As1=Md1/(fyd.(d-0,5.hf) (7)

Portanto Md2 pode ser dado conforme a equação (8)

Md2=σ_sd.As2.(d-0,4.x) (8)

Logo:

As2=Md2/(fyd.(d-0,4.x) (9)

Desta forma, a área total da seção é dada como:

As=As1+As2 (10)

1.4 Método Bioinspirado: Algoritmo Colônia de Vagalumes

Proposto por Xin-She Yang, o método de otimização Algoritmo de
Colônia de Vagalumes (ACV) é um método classificado como bioinspirado,
pois observa o comportamento de vagalumes na natureza e a partir dessas
observações propõe uma lógica matemática de otimização. Existem diversos
modelos de métodos bioinpirados, dentre eles, pode-se citar:

a) Colônia de abelhas;
b) Colônia de formigas;
c) Colônia de bactérias;
d) Enxame de pássaros;
e) Enxame de peixes.



Conforme Lobato (2016) o desenvolvimento conceitual do ACV foi
inspirado no fenômeno de bioluminescência de vagalumes e sua influência
nas interações entre os indivíduos. De maneira geral o processo de
otimização do ACV é baseado no modo como um vagalume emite luz e como
os demais percebem essa luz.

Segundo Yang (2010), na construção do ACV algumas simplificações em
relação ao fenômeno de bioluminescência dos vagalumes são assumidas no
intuito de simplificar o desenvolvimento do algoritmo. Estas simplificações
podem ser resumidas como:

a) presume-se que todos os vaga-lumes têm um único sexo, e
independentemente de possuir um único sexo são atraídos entre si;

b) a capacidade de atração de cada vagalume é proporcional ao seu brilho,
e esta diminui de acordo com o aumento da distância entre os indivíduos da
população;

c) no caso de não existência de nenhum vagalume mais brilhante que
outros, os vaga-lumes irão de mover aleatoriamente.

Basicamente o ACV é baseado nos quesitos de intensidade do brilho,
atratividade e distância entre os vagalumes. Segundo Cirino (2013) a
intensidade de emissão de luz por parte de um vagalume é proporcional à
função objetivo, porém a intensidade de luz percebida por um vagalume
decai em função da distância entre os vagalumes. Logo, a intensidade
percebida por um vagalume é dada por:

J(r)=J_0.e-γ.r^2 (11)

Onde:
J0 – Intensidade da luz emitida;
r – Distância euclidiana entre os vagalumes i e j;
i – Representa o vagalume mais brilhante e j - o vagalume menos

luminoso;
γ – Parâmetro de absorção da luz



Desta forma a referência Cirino (2013) formula a atratividade como:

β=β_0.e-γ.r^2 (12)

Onde:
β0 é a atratividade para uma distância r=0.
Assim a movimentação entre vagalumes (vagalume i em direção

vagalume j com melhor posição em relação à função objetivo) a cada passo
de tempo é dada pela equação (13).

x_it= xit-1+β(xjt-1-xit-1+α(rand-0,5) (13)

A utilização ACV requer a entrada de cinco parâmetros que podem
influenciar o desempenho na busca pelo ótimo da função objetivo. Estes
parâmetros são:

• Número de variáveis de projeto;
• Número da população de vagalumes;
• Número de gerações;
• Fator de atratividade (β);
• Fator de aleatoriedade (α).
O ACV pode ser utilizado tanto para problemas irrestritos quanto para

problemas restritos. No caso de problemas restritos, pode-se adicionar as
restrições à função objetivo através do método da penalidade exterior,
criando uma função pseudo-objetivo à qual será otimizada pelo ACV.

Segundo Lobato (2016) o método pode ser finalizado por diferentes
critérios, entretanto o procedimento mais utilizado é a determinação do
número máximo de gerações.

1.5 Método da Penalidade Exterior (MPE)

A função de penalidade para o método de MPE é dado pela equação (14).

(14)



 

Onde:
gj – Restrições de desigualdade;
hk – restrições de igualdade.
Interpretando a função de penalidade, é possível verificar que o método

penaliza a função objetivo sempre que algum ponto candidato a ótimo viola a
restrição, pois quando este está dentro de uma região factível, tem-se que
P(x)=0. Portanto a função pseudo-objetivo é equivalente a função objetivo.

Vasconcelos (20--) descreve que as restrições são elevadas ao quadrado
para assegurar que a tangente à função de penalidade seja nula sobre a
fronteira da região viável. Com isto, pode –se assegurar a continuidade da
derivada da função pseudo-objetivo.

De acordo com Saramago (2008) o valor de rp deve ser atualizado de
maneira a sair de um valor pequeno até valor alto. A equação (15) mostra
como o valor de rp é atualizado a cada iteração.

rp+1=γ.rp (15)

Minimiza-se novamente a função pseudo-objetivo, com base na solução
anterior, até sua completa convergência.

2. Metodologia / procedimentos utilizados

O intuito deste artigo consiste em simular numericamente o
dimensionamento de modelos de viga baseados em uma função de custo
(função objetivo), de forma a obter os valores mais econômicos para altura e
a linha neutra da viga, aplicados a diferentes condições de carregamento e de
vão livre. Para este problema, utilizou-se o dimensionamento a flexão
simples de peças de concreto citado a referência de norma (NBR 6118:2014).



A função objetivo e suas restrições são descritas nas equações (16) a (26),
conforme mostrado abaixo.

Função Objetivo:
Ctotal=CF+CC+CA (16)

Onde:
Custo da forma (CF) é dado por:

CF= (bw.L)/1000.67,00 (17)

Custo de concreto (CC):

CC= (Asec.L)/1000000.320,00 (18)

Área da seção de concreto (Asec):

Asec=bf.hf+(x1-hf).bw (19)

Custo do aço (CA):

CA= (As.LAs)/1000000.4,62 (20)

Comprimento da armadura longitudinal (LAs):

LAs=L+ L/2 (21)

Comprimento da aba (bf):

bf=bw+2.(0,10.L) (22)

Restrições:

g1=2,32.(5.P.L4)/(384.E.I)-L/250 (23)

g2=x2-0,45 (24)

g3=0,29-x2 (25)

g4=hf-0,81.x2.(x1-3) (26)

A equação (23) limita a flecha para o problema, enquanto (24) e (25)
limitam o domínio de deformações da peça de concreto, para que ela sempre
esteja em regiões do domínio 3 e a equação (26) estabelece que a linha neutra



esteja sempre passando pela alma da seção, para que a mesma tenha
comportamento de seção “Tê” verdadeiro. As variáveis de projeto x1 e x2
equivalem a altura (h) e relação adimensional para a linha neutra (KX)
respectivamente.

O processo de otimização utilizado nesse trabalho combina dois tipos
diferentes de metodologia. Para obtenção dos valores ótimos da variável de
projeto foi utilizado Algoritmo de Colônia de Vagalumes (ACV), já para o
processo de montagem da função restrita ou também chamada de pseudo-
objetivo, utilizou-se o método da penalidade exterior (MPE).

Assim o processo de otimização consistiu em avaliar a função pseudo-
objetivo, para os diferentes casos de carregamento e de vão, através do ACV
em busca dos valores ótimos para as variáveis de projeto, no caso, os valores
mais econômicos, a fim de compor ábacos que possam ser utilizados no pré-
dimensionamento de vigas “Tê” que atendam a restrição normativa quanto à
flecha da viga.

Toda a rotina apresentada nesse artigo foi adaptada baseada nos códigos
de Yang (2010) com adaptação do professor Fran Sérgio Lobato.

A fim de determinar os parâmetros a serem utilizados no ACV foi feita
uma análise de sensibilidade para um dos casos que compõem o ábaco. Essa
análise é apresentada na Figura 2.

 

Figura 2. Análise de sensibilidade ACV



Fonte: Próprio autor.

Feita análise de sensibilidade, decidiu-se por utilizar os seguintes
parâmetros para o ACV apresentados na tabela 1:

 

N°
Avaliações

ACV
Semente N°

Gerações
Tamanho

População

Parâmetros de
rp

Aleatoriedade Atratividade

100 0 300 50 0.5 0.9 1.00E+10

Tabela 1. Parâmetros utilizados em Algoritmo Colônia Vagalumes
Fonte: Próprio autor.

A Tabela 1 ainda traz o valor de “rp” utilizado no método da penalidade
exterior, a semente fixada para geração de números aleatórios e o número de
avaliações do ACV realizadas, a fim de garantir a determinação dos valores
ótimos das variáveis de projeto. Os casos analisados consistiram em
determinar o valor ótimo das variáveis de projeto para vãos (L), de acordo
com a Figura 3 b), de 4 a 10 metros com quatro carregamentos diferentes, 2,
5, 10 e 15 kN/m. Em relação aos casos descritos anteriormente, a seção
padrão possui valores de bw igual a 12 cm, hf igual a 5 cm e bf igual a 25 cm,

conforme a configuração da Figura 3 a). Foram adotados valores de 25 MPa
para fck do concreto, sendo este feito tendo como agregado graúdo o granito,

500 MPa para fyk do aço. Os preços dos materiais que compõem a viga foram

considerados de R$ 4,62/kg de aço, R$ 67,00/m2 de forma e R$ 320,00/m3 do
concreto.

 



Figura 3. Seção transversal da viga do problema de otimização: (a) seção
transversal
Fonte: Próprio autor.

3. Discussão e Resultados

Feito o processo de otimização do problema conforme descrito no tópico
“Metodologia”. Obtiveram-se os seguintes resultados apresentados nas
Tabelas 2, 3, 4 e 5.

 

L (cm) h (cm) kx As (cm²) Cf (R$) Ca (R$) Cc (R$) Ct (R$)

400 19.35810 0.45000 0.61068 32.16 13.29 38.05 83.50

450 21.84150 0.45000 0.62271 36.18 15.24 47.10 98.53

500 24.34770 0.45000 0.64715 40.20 17.60 57.15 114.95

550 26.87370 0.45000 0.68018 44.22 20.35 68.20 132.77

600 29.41710 0.45000 0.71936 48.24 23.48 80.26 151.98

650 31.97550 0.45000 0.76312 52.26 26.98 93.33 172.57

700 34.54700 0.45000 0.81035 56.28 30.86 107.42 194.56

750 37.12990 0.45000 0.86028 60.30 35.10 122.53 217.93

800 39.72280 0.45000 0.91235 64.32 39.71 138.67 242.69

850 42.32450 0.45000 0.96615 68.34 44.68 155.83 268.84

900 44.93380 0.45000 1.02140 72.36 50.01 174.01 296.38

950 47.54990 0.45000 1.07770 76.38 55.70 193.22 325.30

1000 50.17210 0.45000 1.13510 80.40 61.75 213.46 355.61

Tabela 2. Resultados gerais para carregamento de 2kN/m
Fonte: Próprio autor.

 

L (cm) h (cm) kx As (cm²) Cf (R$) Ca (R$) Cc (R$) Ct (R$)

400 26.51300 0.45000 0.98902 32.16 21.52 49.04 102.73

450 29.96560 0.45000 1.07490 36.18 26.31 61.14 123.63



500 33.44520 0.45000 1.16860 40.20 31.79 74.61 146.60

550 36.94690 0.45000 1.26780 44.22 37.93 89.47 171.63

600 40.46740 0.45000 1.37090 48.24 44.75 105.72 198.70

650 44.00330 0.45000 1.47700 52.26 52.23 123.35 227.84

700 47.55230 0.45000 1.58520 56.28 60.37 142.38 259.03

750 51.11250 0.45000 1.69520 60.30 69.17 162.80 292.27

800 54.68230 0.45000 1.80660 64.32 78.62 184.62 327.57

850 58.26010 0.45000 1.91910 68.34 88.74 207.84 364.92

900 61.84510 0.45000 2.03250 72.36 99.51 232.46 404.33

950 65.43630 0.45000 2.14670 76.38 110.94 258.47 445.79

1000 69.03290 0.45000 2.26150 80.40 123.02 285.89 489.31

Tabela 3. Resultados gerais para carregamento de 5kN/m
Fonte: Próprio autor.

 

L (cm) h (cm) kx As (cm²) Cf (R$) Ca (R$) Cc (R$) Ct (R$)

400 33.72230 0.45000 1.55300 32.16 33.79 60.12 126.07

450 38.13950 0.45000 1.71920 36.18 42.09 75.27 153.53

500 42.58440 0.45000 1.89100 40.20 51.43 92.16 183.80

550 47.05170 0.45000 2.06650 44.22 61.83 110.81 216.86

600 51.53710 0.45000 2.24490 48.24 73.27 131.22 252.74

650 56.03730 0.29000 2.41400 52.26 85.36 153.39 291.01

700 60.54990 0.29000 2.58280 56.28 98.36 177.32 331.95

750 65.07270 0.29000 2.75280 60.30 112.32 203.01 375.62

800 69.60430 0.29000 2.92370 64.32 127.24 230.46 422.02

850 74.14330 0.29000 3.09530 68.34 143.13 259.68 471.15

900 78.68870 0.29000 3.26750 72.36 159.98 290.67 523.01

950 83.23980 0.29000 3.44020 76.38 177.79 323.42 577.59

1000 87.79560 0.29000 3.61330 80.40 196.57 357.94 634.90

Tabela 4. Resultados gerais para carregamento de 10kN/m
Fonte: Próprio autor.



 

L (cm) h (cm) kx As (cm²) Cf (R$) Ca (R$) Cc (R$) Ct (R$)

400 38.91790 0.45000 2.03720 32.16 44.33 68.10 144.59

450 43.93330 0.29000 2.27240 36.18 55.63 85.28 177.09

500 49.05520 0.29000 2.48970 40.20 67.72 104.59 212.51

550 54.19890 0.29000 2.70990 44.22 81.08 125.91 251.21

600 59.36000 0.29000 2.93220 48.24 95.71 149.25 293.19

650 64.53520 0.29000 3.15600 52.26 111.60 174.60 338.46

700 69.72220 0.29000 3.38100 56.28 128.75 201.97 387.00

750 74.91880 0.29000 3.60700 60.30 147.17 231.37 438.83

800 80.12370 0.29000 3.83370 64.32 166.84 262.78 493.94

850 85.33550 0.29000 4.06100 68.34 187.78 296.22 552.34

900 90.55320 0.29000 4.28880 72.36 209.98 331.67 614.01

950 95.77600 0.29000 4.51700 76.38 233.44 369.15 678.97

1000 101.00340 0.29000 4.74550 80.40 258.16 408.65 747.21

Tabela 5. Resultados gerais para carregamento de 15kN/m
Fonte: Próprio autor.

De maneira geral percebe-se que dentre os materiais que compõe a viga, o
concreto foi o que apresentou maior custo, representando de 45 a 60 % do
custo total. Visto que o aço é um material mais caro que concreto, e se
tratando de um problema de otimização relacionado à economia, era esperado
que na composição da viga (nervura) fosse mais utilizado concreto do que
aço, devido ao seu menor custo em relação ao aço. Dessa forma o concreto
aparece representando maior porcentagem do custo total.

Os valores de taxa de armadura pela seção de concreto em todos os casos
foram 0,17 a 0,38 %, respeitando as exigências normativas da NBR 6118
(ABNT, 2014) para valores mínimos de 0,15% e máximos de 4%.

Com os resultados obtidos elaboraram-se dois ábacos, sendo um em
função do vão e da altura ótima da viga (nervura) e ou em função do vão e da



área e aço ótima. Os ábacos são apresentados nas Figuras 4 e 5.

 

Figura 4. Ábaco altura ótima versus vão livre
Fonte: Próprio autor.

 

Figura 5. Ábaco área de aço ótima versus vão livre
Fonte: Próprio autor.

Em relação ao custo da viga (nervura) elaborou-se um gráfico que
apresenta a evolução do custo conforme o aumento do vão, e este é
apresentado na Figura 6.



 

Figura 6. Custo da viga (nervura) por vão versus vão livre
Fonte: Próprio autor.

Analisando a Figura 6 acima podemos perceber um comportamento
exponencial do custo à medida que o vão livre aumenta, dessa forma pode-se
propor que existem distribuições mais econômicas de vãos que outras. Isto é,
o custo de um vão muito grande pode ser reduzido ao dividi-lo em vãos
menores.

Considerações finais

Dentro do objetivo inicial desse estudo o mesmo cumpriu o esperado que
era de avaliar o custo total de uma peça de concreto utilizando uma técnica de
otimização no dimensionamento a flexão de vigas em seção “Tê”.

É visível que o processo de otimização é de fato muito interessante para o
problema em questão, visto que o mesmo conseguiu determinar valores
ótimos para as variáveis de projeto, de forma a não só gerar economia, mas
também a atender os critérios normativos. Além de possibilitar a elaboração
de ábacos que possam auxiliar no dimensionamento de vigas “Tê” no caso
específico deste artigo.
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Resumo: Este artigo retrata uma parte da atividade de compras que é

menos abordada na literatura, pois existem inúmeros estudos relativos a
compras de materiais diretos. A pesquisa tem como objetivo apresentar o
processo de compras de materiais indiretos e fazer uma análise do mesmo.
Houve aplicação da classificação ABC em uma empresa do setor automotivo
e melhorias foram sugeridas. Para tanto, foi empregada a abordagem de
pesquisa mista qualitativa e quantitativa e o procedimento estudo de caso. A
aplicação da classificação ABC ajudou a identificar os itens que devem
receber maior atenção no momento da programação de compra, auxiliando na
tomada de decisão de quanto comprar, evitando o excesso de estoque para os
mesmos. O modelo de programação de itens indiretos desta organização
consegue atender em nível primário a demanda do processo, mas ainda tem
carências de quesitos essenciais para que seja realizada de maneira ótima.

Palavras-chave: Curva ABC. Setor Automotivo. Processo de Compras.

Introdução

O setor automotivo é atuante em todas as regiões brasileiras com 64
unidades industriais responsáveis por grande geração de renda e emprego
(Anfavea, 2016a). Historicamente, o mercado automotivo brasileiro
apresentou um crescimento. De acordo com os dados da Anfavea (2016a), de
1966 a 2014 houve uma ascensão significativa desse mercado. O faturamento



líquido, em 1966, foi de US$861 milhões. Já em 2014 foi de US$75.038
bilhões. O maior faturamento foi em 2011, contabilizando US$ 93.566
bilhões.

Nas últimas décadas que antecedem 2012, a indústria automotiva
apresentou crescimento, entretanto, houve alternações, mas manteve-se o
histórico de crescimento quanto ao faturamento líquido e impulsionou os
números da economia. Todavia, segundo Anfavea (2017a), a crise neste setor
teve início em 2012, quando houve o faturamento líquido de US$83.633
bilhões. Em 2013 houve uma reação do setor, com faturamento de
US$87.294 bilhões, mas nos anos seguintes voltou a apresentar queda. Em
2014 o faturamento líquido foi de US$75.038 bilhões e em 2015 foi de
US$45.665 bilhões. Em 2015, o total de licenciamentos de veículos novos foi
de 2.568.976 unidades, já em 2016 foram 2.050.321 unidades. De janeiro a
maio de 2017, o total de licenciamentos de veículos novos foi de 824.491
unidades. Analisando o mesmo período de 2016, verificou-se o total de
811.743 unidades de licenciamentos de veículos novos (Anfavea, 2015,
2016b, 2017b).

Esse setor dispõe de uma série de atividades operacionais e de gestão, que
contribuem para o seu funcionamento. Entre essas atividades, encontra-se a
gestão da cadeia de suprimentos, que conforme Slack, Johnston e Chambers
(2009) é uma rede que envolve as empresas que participam do processo de
produção de determinado artigo, da matéria-prima ao cliente. É nesse
contexto que o processo de compras se insere.

Compras, segundo Dias (1993), compõe o processo de suprimento, sendo
vital para o funcionamento das organizações, pois ela é responsável por
atender as demandas de materiais e serviços, planejar quantitativamente para
atender no momento oportuno e com as quantidades apropriadas, assegurar
que a entrega foi realizada e de acordo com o pedido de compra realizado e,
por fim, providenciar o armazenamento. Fleury (2000) afirma que o processo



de compras é um dos processos essenciais para a gestão da cadeia de
suprimentos das organizações, que é fundamental para assegurar o
funcionamento da mesma.

O processo de compras pode tratar de itens de relação direta ou indireta
com o produto final. Os itens indiretos, comumente possuem demanda não
atrelada com o planejamento de produção, trazendo complexidade para o
processo de previsão de demanda e compra dos mesmos.

Com base nesse contexto, este artigo tem como objetivo apresentar o
processo de compras de materiais indiretos e fazer uma análise do mesmo.
Para tanto, houve aplicação da classificação ABC e melhorias foram
sugeridas com o propósito de contribuir para a organização, buscando assim
um processo adequado.

Julga-se o tema importante por sua relevância, sendo que, envolvem
atividades que influenciam na empresa como um todo, pois o processo de
compras pode interferir nos recursos da empresa, desde o capital até os níveis
de estoque. O presente tema da pesquisa é apresentado nos trabalhos de
Aragão et al. (2016), Silva, Mateus e Silva (2016), Ronchi et al. (2016),
Godeiro et al. (2016) e Swerts et al. (2016).

Para cumprir o objetivo proposto, este trabalho é organizado da seguinte
forma: na próxima seção há o referencial teórico; na seção dois há a
metodologia da pesquisa; na seção três estão os resultados e discussão, por
fim, há as considerações finais.

1. Referencial teórico

1.1 A atividade de compras e seu planejamento

A importância de compras no cenário organizacional atual foi construída
juntamente com a evolução dos modelos de administração e a própria
demanda do mercado com as implicações evolutivas que foram inseridas. No
começo do século XX o sucesso das organizações era medido quase



exclusivamente pela capacidade de vendas dos artigos produzidos.
Historicamente, as duas grandes Guerras Mundiais afetaram muitos conceitos
anteriormente estabelecidos. Para Leenders e Wierenga (2002), as Guerras
Mundiais reduziram consideravelmente a produção industrial, o que
provocou um efeito de aumento da importância estratégica da atividade de
compras, pois o funcionamento das empresas dependia da tarefa de conseguir
insumos para manter a produção funcionando.

Leenders e Wierenga (2002) também ressaltam que a atividade de
compras, assumiu um papel estratégico e interligado com as demais
atividades da empresa e não é mais vista como independente do restante das
funções da organização. A notável terceirização de atividades reflete em
desenvolver fornecedores mais aptos para assumi-las, com isso, o
departamento de compras deve estar cada vez mais preparado para conduzir
bons processos.

Conforme Slack, Johnston e Chambers (2009), suprir a capacidade
produtiva para atender à demanda atual e futura é uma responsabilidade
fundamental da administração da produção. Existem fundamentos essenciais
que contribuem para o alcance dos objetivos operacionais da empresa. Um
dos fundamentos é o planejamento. De acordo com Corrêa, Gianesi e Caon
(2008), planejar é compreender como a consideração conjunta da situação
atual e da visão de futuro influenciam as tomadas de decisões no presente
para alcançar objetivos no futuro.

Corrêa, Gianesi e Caon (2008) ainda ressaltam que o processo de
planejamento é ininterrupto, pois o planejador deve sempre estar atento às
mudanças presentes e sua influência no futuro. Para tal, o autor sugere seguir
os seguintes passos: i) levantar a situação presente; ii) desenvolver e
reconhecer a “visão” de futuro; iii) tratar em conjunto a situação presente e a
“visão” de futuro; iv) tomar a decisão gerencial e; v) executar o plano.



Slack, Johnston e Chambers (2009) também destacam determinados
aspectos de desempenho que são influenciados diretamente pelo
planejamento, sendo: os custos, as receitas, o capital de giro, a qualidade, a
velocidade de resposta à demanda, a confiabilidade do fornecimento e a
flexibilidade.

Os sistemas de administração da produção, de acordo com Corrêa,
Gianesi e Caon (2008), têm como finalidade apoiar a tomada de decisão dos
gestores para responder aos seguintes assuntos:

• Planejar as necessidades, considerando a aptidão produtiva da
organização;

• Planejar os materiais adquiridos;
• Planejar de modo apropriado os níveis de estoques de matérias-primas,

semiacabados e produtos finais;
• Programar as atividades de produção, com vistas a garantir a utilização

dos recursos produtivos abrangidos;
• Conhecer e informar corretamente sobre a circunstância corrente dos

recursos (pessoas, equipamentos, instalações, materiais) e das ordens (de
compra e de produção);

• Garantir os menores prazos admissíveis aos clientes e cumpri-los;
• Ter a capacidade de responder de modo satisfatório.
Segundo Corrêa, Gianesi e Caon (2008), é indispensável a mensuração do

desempenho pelos sistemas de administração da produção, pois informam a
valorização em um nicho de mercado. Esses aspectos traduzem qual é a
percepção do cliente para definir a sua escolha de compra, a saber: i) custo
percebido pelo cliente; ii) velocidade de entrega; iii) confiabilidade de
entrega; iv) flexibilidade das saídas; v) qualidade dos produtos; vi) serviços
prestados ao cliente.

A classificação de materiais pode auxiliar na obtenção de um bom
desempenho do sistema produtivo. Tal assunto é abordado na próxima



subseção, onde há a apresentação da ferramenta de classificação ABC.

1.2 Classificações de materiais

Segundo Moreira (2006), existem dois padrões básicos de consumo de um
item. Padrões esses classificados como demanda dependente e demanda
independente. O entendimento deste conceito é essencial para que se adote o
planejamento adequado para cada item. Demanda dependente é aquela cuja
necessidade é gerada a partir da produção de itens finais; já a demanda
independente é aquela não correlacionada com a quantidade produzida do
item final.

As empresas apresentam soluções de sistemas como o MRP (Material
Requeriment Planning), MRP II (Manufacturing Resource Planning), ERP
(Enterprise Resource Planning) etc., que planejam a compra de itens com
demanda dependente. Contudo, ao se tratar de itens com demanda
independente, as soluções são escassas (Moreira, 2006).

Os itens com demanda independente, também denominados de itens
indiretos, geralmente não são cadastrados nas estruturas dos produtos, a
chamada BOM (Bill of Material). A complexidade para se estimar a demanda
destes itens é notável, pois os cálculos podem apresentar diferenças entre
eles, existindo, assim, diversos padrões de comportamento de demanda para
os vastos grupos de itens. Os materiais indiretos têm tanta importância quanto
os materiais diretos, pois ambos são indispensáveis para o negócio da
organização. Além de seu planejamento ser mais complexo devido à
dificuldade de se mensurar a demanda para efetuar os pedidos de compra
(Moreira, 2006).

A curva ABC pode ser utilizada como ferramenta de auxílio na
classificação de materiais. Segundo Dias (2005), a classificação ABC é uma
ferramenta importante para priorização dos itens mais relevantes em



detrimento de itens menos relevantes, por meio da ordenação conforme sua
importância relativa.

Nesta ferramenta, os itens são dispostos em listas conforme campos pré-
estabelecidos para ordenação. No caso de estoques, costuma-se utilizar valor
unitário e volume de compras. A partir do produto dos dois campos, obtêm-se
o valor total gasto com a compra de um item em um período. Classificando
do maior para o menor, e calculando o porcentual acumulado de compras dos
itens, pode-se verificar sua relevância financeira para o estoque (Dias, 2005).

Dias (2005) ainda cita os percentuais comumente utilizados na
classificação para cada categoria, sendo que os itens de classe A representam
80% de relevância para o total, enquanto os itens de classe B representam
15% de relevância e os itens de classe C representam 5%. Os valores podem
ser adequados para cada situação, e os percentuais citados são apenas uma
referência para utilizar a ferramenta. O gráfico com os valores sugeridos é
observado na Figura 07.

Conforme observado na Figura 07, o crescimento do valor do estoque é
muito mais elevado para os itens que são de curva A. Na classe B, existe uma
elevação mais discreta e na classe C a elevação é bem mais baixa. Esta
evolução evidencia que se priorizados, os itens de classe A são de maior
importância, quando comparados com critérios iguais às demais categorias.

 

Figura 7. Exemplo de gráfico de Curva ABC
Fonte: Adaptado de Dias (2005).



De acordo com Moreira (2006), a curva ABC é aplicável em qualquer
caso de classificação de itens, de quaisquer naturezas e sob qualquer critério.
Nesse trabalho, foi aplicada a ferramenta de classificação ABC para
identificação dos itens com maior necessidade de controle.

A classificação ABC teve como base o consumo e o custo de aquisição
dos itens, sendo realizada por grupo de materiais (ferramentas, equipamento
de proteção individual e material de consumo), na intenção de facilitar o
cálculo e visualizar os itens mais significativos dentro do seu próprio grupo.

2. Metodologia

A pesquisa realizada tem abordagem mista, qualitativa e quantitativa, o
que é levantado em critérios de análises quantificáveis e conceituais no
campo de estudo. O procedimento adotado é o estudo de caso, que foi
empregado em uma montadora de veículos atuante no mercado brasileiro.

Segundo Martins (2012), a característica marcante da abordagem
quantitativa é o ato de mensurar variáveis de pesquisa tendo como foco a
estrutura e os elementos da estrutura do objeto estudado, enquanto a
abordagem qualitativa enfatiza a perspectiva do indivíduo que está sendo
estudado, levando em consideração a realidade subjetiva dos indivíduos
envolvidos na pesquisa, com foco nos processos do objeto de estudo. Com a
combinação das abordagens é possível um melhor entendimento dos
problemas de pesquisa.

Já o estudo de caso, de acordo com Miguel e Souza (2012), tem um
caráter empírico que investiga um determinado fenômeno dentro de um
contexto real contemporâneo por via de análise aprofundada de um ou mais
casos.

O tema desta pesquisa retrata uma parte da atividade de programação de
compras que é menos abordada, pois existem inúmeros estudos relativos à



programação de compras de materiais diretos, e o volume é relativamente
menor quando o objetivo é a programação de compras de materiais indiretos.

A programação de compra dos itens indiretos na empresa estudada é feita
mensalmente em planilhas de Excel® com base na análise do consumo
mensal de cada item dos últimos seis meses, levando em consideração o
estoque, o lote mínimo de compra, o lead time, o prazo de validade de cada
item e o forecast. Uma das maiores dificuldades para a realização da
programação de compra destes itens é a falta do consumo padrão.

A coleta de dados foi realizada no primeiro e segundo semestre de 2016,
com acesso ao banco de dados da empresa pesquisada, e das planilhas de
programações de fornecedores de materiais indiretos, que o departamento de
PCM (Planejamento de Compras de Materiais) utiliza nesta atividade.

3. Discussão e resultados

Durante o primeiro e segundo semestre de 2016, levantou-se por meio dos
controles do departamento de Planejamento de Compras de Materiais (PCM)
o número total de fornecedores e itens, diretos e indiretos utilizados nas
operações produtivas. Estas informações podem ser visualizadas na Tabela 6.

 

Classificação Quantidade de
fornecedores Percentual Quantidade de

itens Percentual

Diretos 204 66,02% 2.442 66,83%

Indiretos 105 33,98% 1.212 33,17%

Tabela 6. Quantidade de fornecedores e itens diretos e indiretos
Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme a Tabela 6, o número de fornecedores ativos indiretos é
praticamente a metade dos diretos, sendo 105 fornecedores de materiais
indiretos e 204 de materiais diretos. A informação do número de itens



também acompanha esta tendência, sendo 1.212 itens indiretos e 2.442 itens
diretos.

Ressalta-se que na empresa onde este estudo de caso foi realizado, os
itens com demanda dependente, que não são possíveis as mensurações do
consumo exato por unidade produzida, são classificados e controlados como
itens indiretos. Fazem parte do grupo de itens que internamente além de
indiretos também são chamados de Material Auxiliar de Produção.

A classificação ABC foi aplicada nos itens indiretos especificamente na
empresa responsável pela operação de montagem dos veículos. Destaca-se
que um fornecedor do item A pode ser o mesmo de um item B e/ou C.
Portanto, a somatória da quantidade de fornecedores na Tabela 7 (115) será
superior à apresentada na Tabela 6 (105), indicando a repetição de
fornecedores em cada classificação. O resultado da classificação ABC é
demonstrado na Tabela 7.

 

Curva Percentual do
faturamento

Quantidade de
fornecedores

Quantidade de
itens

A 80,78% 26 93

B 15,14% 28 169

C 4,08% 61 666

Tabela 7. Quantidade de fornecedores e itens indiretos
Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 7 demonstra que 26 fornecedores e 93 itens representam 80,78%
do faturamento dos itens indiretos da organização, portanto, são classificados
como curva A. Outros 28 fornecedores com 169 itens representam 15,14% do
faturamento, e são classificados como curva B. Já para 61 fornecedores e 666
itens, com 4,09% de representatividade é atribuída à curva C.

Diversas particularidades foram levantadas sobre a programação de
compras de itens indiretos, entre elas, a perecibilidade, o consumo com



proporção não exata conforme a demanda de produção etc.
A programação dos itens indiretos é feita com periodicidade de um mês.

Desta forma, os dados são levantados e inseridos manualmente nos controles,
que trazem o resultado para análise e programação de compras para o
próximo mês.

Para exemplificar a compra de materiais indiretos, foi utilizado o exemplo
da “Cola”. Os dados referentes a esse item são descritos na Tabela 8 a seguir.

 

Descrição Cola

Consumo médio mensal 1.520

Unidade de medida KG

Valor unitário (R$) 28,93

Valor total (R$) 43.973,60

Percentual do total dos indiretos (%) 10,79

Curva A

Lead time (em dias) 100

Lote mínimo 240

Tabela 8. Dados da Cola
Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme a Tabela 8, a Cola é um item que tem consumo médio mensal
de 1520 quilos, sendo que o preço unitário é de R$28,93, totalizando
R$43.973,60 em compras no mês, representando 10,79% do total de compras
com materiais de consumo indireto, classificado como curva A, possuindo
um lead time de 100 dias e um lote mínimo de compra de 240 quilos.

Levando em consideração estas informações, assumindo um estoque de
segurança de 5 dias e entregas semanais, têm-se a seguinte situação:

• Demanda Média Mensal: 1.520 quilos;
• Estoque de segurança: 5 dias / 20 = 0,25 1.520 x 0,25 = 380 quilos;
• Lote mínimo de compra: 240 quilos / semana.



Contextualizando estes dados, têm-se a situação definida, conforme a
Figura 8 exibida a seguir. A Figura 8 mostra que a Cola possui entregas
semanais variando de 240 a 480 quilos, conforme lote mínimo de compras,
mantendo um estoque de segurança de cinco dias, 380 quilos.

 

Figura 8. Exemplo de gráfico dente de serra para a Cola
Fonte: Dados da pesquisa.

De posse dessas informações para a programação de cada item, o
programador é responsável por analisar todas as variáveis (estoque,
utilização, demanda, tamanho do lote de compra, lead time, curva etc.) e
fazer o planejamento de compras para cada item. Para se chegar até essas
informações, são geradas pelo programador, mensalmente (no primeiro dia
útil do mês), planilhas eletrônicas por meio do sistema de informação, para o
levantamento: do saldo pendente de entrega dos pedidos programados, do
saldo do estoque sistêmico atual, do consumo mensal dos últimos seis meses
e da programação da produção do mês atual e dos próximos meses.

Esses dados são inseridos manualmente em uma planilha eletrônica que
contém todos os dados necessários para a realização das análises para novas
programações de compra e todas as condições comerciais (fornecedor, item,



valor unitário, lead time, condição do frete e lote mínimo de compra)
contratadas previamente pelo departamento de suprimentos da empresa.
Conforme exemplificado na Tabela 9.

 

Código do fornecedor 000000

Fornecedor X

Código do item Y

Descrição Cola

Unidade de medida Kg

Valor unitário (R$) 28,93

Lead time (em dias) 100

Consumo de dezembro 1.440

Consumo de janeiro 1.200

Consumo de fevereiro 1.440

Consumo de março 1.680

Consumo de abril 1.440

Consumo de maio 1.920

Estoque sistêmico em 01/06/16 480

Saldo de pedidos em atraso 240

Estoque virtual em 01/06/16 720

Saldo de pedidos abertos para junho/16 1.440

Previsão de consumo para junho/16 (média dos
últimos 6 meses) 1.520

Estoque virtual em 30/06/16 640

Saldo de pedidos abertos para julho e agosto/16 3.120

Previsão de consumo para julho, agosto e
setembro/16 4.560

Estoque virtual em 30/09/16 -800

Quantidade de dias de estoque de segurança 5

Quantidade de material de estoque de
segurança 380

Sugestão de compra para atender setembro/16 1.180



Múltiplo do item por embalagem 240

Lote mínimo do fornecedor 240

Curva A

Quantidade real a comprar para setembro/16 1.200

Data adequada para 1a entrega (conforme lead
time)

09/09/2016

Dia da semana definido para entrega do
material (chegada ao destino) Segunda-feira

Datas para entregas e quantidades 13/09/16 = 480, 20/09/16 = 480 e
27/09/16 = 240

Status da análise da programação Ok

Número do pedido Z

Pedido enviado para fornecedor? Sim

Recebimento confirmado pelo fornecedor? Sim

Tabela 9. Dados para análise da programação de compra
Fonte: Dados da pesquisa.

Após as análises de item a item, são geradas as quantidades a serem
compradas e, então, são transformadas em pedidos que são programados no
sistema manualmente, enviados para os fornecedores e solicitado à
confirmação de recebimento por e-mail. Esses pedidos são acompanhados
com follow-up pelos analistas que asseguram o controle da operação para que
não sobrem ou faltem peças em estoque.

Considerações finais

O presente artigo tratou da programação de compras de itens de consumo
indireto em uma montadora de veículos. Foram analisados parâmetros de
classificação ABC para priorização de pedidos e gestão dos itens,
programação por estoques, onde a gestão de compras é mediante o sistema de
reposição periódica, com verificação do nível de estoque em intervalos fixos
(mensalmente).



A implementação da classificação ABC ajudou a identificar os itens que
devem receber maior atenção no momento da programação de compra,
auxiliando na tomada de decisão de quanto comprar, evitando o excesso de
estoque para os mesmos.

A gestão de compras por sistema de reposição periódico atende a
necessidade para a programação de compra de itens indiretos, visto que a
influência do forecast de produção não afeta proporcionalmente a demanda
destes itens. Sobretudo, nota-se a dificuldade em controlar os itens que são
descartados no processo, ou mesmo que tem consumo fora da média em
determinados casos. Outro fator relevante não notado foi um sistema para
controle de itens perecíveis. Grande parte destes itens tem perecibilidade, que
influencia diretamente nos volumes de estoque, que devem ter acuracidade
ainda maior do que o restante.

Além disso, os analistas controlam toda programação de compras por
planilhas eletrônicas. A carência de um sistema integrado contribui
negativamente nos processos de compras, visto que a programação é o
resultado de entradas como previsão de utilização, saldo de estoque, pedidos
em aberto etc. Sem entradas em níveis ótimos, o resultado da programação
também refletirá o mesmo.

Conclui-se que o modelo de programação de itens indiretos desta
organização consegue atender em nível primário a demanda do processo, mas
ainda tem carências de quesitos essenciais para que seja realizada de maneira
ótima.

O presente trabalho contribui para a área acadêmica por ser uma
referência de aplicação prática de classificação ABC no processo de
planejamento e controle de compras dos materiais indiretos. Para a área
empresarial, contribui por reduzir os níveis de estoque, devido à visibilidade
que os itens da curva A recebem no momento de planejar as próximas
compras.



Sugere-se, como pesquisa futura, desenvolver ferramentas e processos
que consigam suprir as carências expostas e evitar custos desnecessários com
estoques. O benchmark é uma opção válida, pois diversas outras empresas
também controlam itens perecíveis e que tem alto índice de perda no
processo.
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Resumo: Na busca por maior qualidade do processo com relação à

variação de medidas, comparada às especificações, o controle estatístico do
processo (CEP) apresenta benefícios na sua utilização, possibilitando testar a
estabilidade do processo. O objetivo deste trabalho é aplicar a técnica de CEP
para análise do conteúdo efetivo em latas de cerveja de 350 ml, produzidas
por uma grande cervejaria atuante no mercado brasileiro. Para a realização
dessa pesquisa, foi utilizada a abordagem de pesquisa quantitativa e o
procedimento experimental. A análise e o acompanhamento do processo
produtivo têm como intuito a diminuição da variabilidade do processo
reduzindo a quantidade de produtos fora de especificações e, com isso, os
custos da produção. Os resultados obtidos evidenciam o processo sob
controle, porém, verificou-se que o produto excede a especificação do
INMETRO, pois foram identificados valores acima do limite de 360,5 ml.

Palavras-chave: Controle Estatístico do Processo. Conteúdo Efetivo.
Cervejaria.

Introdução

A qualidade de um produto ou serviço pode ser alcançada por meio do
desenvolvimento de ações que visam o atendimento de especificações, com a



menor variabilidade possível e com custo mais adequado, o que caracteriza
um fator competitivo no mercado. Assim, as empresas podem buscar
destaque no mercado ao oferecerem produtos ou serviços com qualidade e
com diferenciais que conquistem seus clientes.

O controle estatístico do processo (CEP) é um método que pode auxiliar o
controle de especificações. Segundo Paladini (1990), o CEP está ligado ao
controle estatístico da qualidade. Refere-se a um sistema de inspeção por
amostragem, sendo aplicada à produção. Possui como intuito a redução da
variabilidade para o gerenciamento do processo e seus reflexos nas
características da qualidade do produto. Contribui para o aperfeiçoamento do
processo produtivo. Salienta-se que a variabilidade pode representar um custo
desnecessário de produção, gerando custos mais elevados.

Neste sentido, Davis, Aquiliano e Chase (2001) reforçam que o CEP trata
de um método quantitativo para monitoramento de dado processo com a
coleta de dados do processo em tempo real. A variação do processo a partir
do desempenho atual, pode ser comparada ao parâmetro esperado, ao se
aplicar o CEP. Montgomery (2004) destaca que o CEP possui foco na
solução de problemas e advoga o seu uso para se obter estabilidade do
processo e melhoramento da capacidade, ao se reduzir a variabilidade.

O CEP pode ser utilizado em diversos ramos de atividade e, também, em
conjunto com outras técnicas para o alcance de um objetivo de melhoria
maior, como pode ser visto em Alves et al. (2014), Colin e Vanhoucke
(2015), Hdz-Jasso et al. (2015), Kosnik, Zhang e Durango-Cohen (2014), Lee
et al. (2015), Lima et al. (2006), Oravec e Daniels (2014), Sa Junior et al.
(2014), Seabra Junior et al. (2017), Souza, Domingos Filho e Samohyl
(2007), Tian et al. (2017), entre outros.

Com base neste contexto, o objetivo do presente artigo é aplicar a técnica
de controle estatístico do processo para análise do conteúdo efetivo em latas
de cerveja de 350 ml, produzidas por uma grande cervejaria atuante no



mercado brasileiro. O CEP pode proporcionar à empresa uma base para
diminuir a variabilidade de seus produtos e/ou processos, reduzindo, assim,
gastos desnecessários.

Para cumprir o objetivo, o artigo é organizado da seguinte forma: na seção
um é apresentado o referencial teórico; a seção dois expõe a metodologia
utilizada nesta pesquisa; a seção três trata da discussão dos resultados, onde é
abordado a aplicação das técnicas de Controle Estatístico de Processo e
análise dos resultados obtidos; finalmente, a última seção apresenta as
considerações finais.

1. Referencial teórico

1.1 Gestão da qualidade

Consolidado após a Segunda Guerra Mundial, o conceito do Sistema de
Gestão da Qualidade tem evoluído para se adequar às novas e sucessivas
tecnologias, com foco na redução dos custos e melhoria da competitividade,
não deixando de lado as exigências dos consumidores.

Segundo Deming (1990), ao se diminuir a “variabilidade do processo” há
o aumento da qualidade e da produtividade. Esta melhora propicia a
conquista de mercados, pois a empresa se torna mais competitiva pela
redução nos custos e pela própria qualidade de seus produtos.

Para Paladini (1990), a observação dos processos produtivos permite
avaliar e controlar suas características já no desenvolvimento, uma vez que ao
controlar o processo, o produto também estará controlado. As variações nos
processos industriais são analisadas buscando informações precisas para
identificar seus possíveis reflexos na qualidade final do produto e, com isso,
também a melhoria contínua e atendimento das expectativas do cliente.

O processo de melhoria da qualidade, segundo Juran (1992), tem relação
com a identificação e diminuição de perdas nos processos, mediante a
implantação de soluções que buscam uma melhoria significativa adequando



às atividades executadas por meio de sucessivos projetos, para proporcionar
satisfação aos clientes. A qualidade nos processos produtivos estabelece os
objetivos e controles, monitorando e realizando os ajustes necessários.

Para auxiliar na gestão da qualidade há as ferramentas da qualidade. Estas
são técnicas para atingir o controle do processo. Controlar a qualidade
consiste em uma atividade intermitente dentro da organização, identificando
os problemas via manuseio dessas ferramentas para coletar, processar e
dispor as informações necessárias visando à melhor resolução de problemas
(Juran, 1992).

Segundo Paladini (1997), a qualidade dos produtos produzidos pode ser
atingida utilizando-se de ferramentas que, pela aplicação de técnicas
estatísticas com dados coletados no processo produtivo, auxilia na
organização e na estruturação deste próprio processo.

É possível destacar algumas ferramentas do controle da qualidade, as
quais podem auxiliar no estabelecimento de melhoria contínua:

• Diagrama de Ishikawa: Possui, também, as denominações Diagrama de
Causa e Efeito ou Diagrama Espinha-de-peixe. É uma representação gráfica
que estrutura as possíveis causas de dado problema que contribuem para
efeitos na qualidade dos produtos. É utilizado para identificar todas as causas
possíveis de um problema de forma a obter uma melhor representação entre a
causa e efeito decorrentes (Araújo, 2007);

• Fluxograma: É um diagrama que ilustra o fluxo entre os elementos que
compõem o processo evidenciando todas suas etapas e a transição de
informações das várias operações do processo. É uma ferramenta útil para
implantação de um projeto, permite a visualização dos pontos de melhoria e
analisar se os vários passos do processo estão correlacionados (Araújo,
2007);

• Diagrama de Pareto: É um diagrama de barras que identifica os itens de
forma a classificar o número de ocorrências dos problemas da qualidade,



ordenando as ocorrências (causas) do maior para o menor. É útil na
determinação das causas mais importantes em relação ao seu total,
permitindo assim focar as ações corretivas em função das não conformidades
mais significativas de um projeto (Araújo, 2007).

Dentre as ferramentas da qualidade há também o CEP, que utiliza gráficos
de controle com métodos estatísticos para verificar o comportamento do
processo e se ele está dentro dos limites preestabelecidos. Tal ferramenta é
apresentada na próxima subseção.

1.2 Controle estatístico do processo

O CEP permite a detecção de problemas no processo produtivo quanto à
variação de medidas, comparado às especificações dos produtos. Para Davis,
Aquiliano e Chase (2001), o CEP trabalha com dados de amostragem do
processo coletando medições em tempo real e as comparando aos dados de
medida padrão do produto. Permite que o processo possa operar com a menor
variabilidade possível.

Para testar a estabilidade de um processo, segundo Montgomery (2004), é
recomendado tomar de 20 a 25 amostras. Estas são obtidas por meio de dados
coletados no processo para a construção do gráfico de controle. Realizado a
construção do gráfico de controle, analisa-se se não há variação que excedam
os limites de controle. Caso ocorram pontos que excedam os limites de
controle, considera-se que o processo não se encontra sob controle estatístico.
Considera-se que o processo está sob controle estatístico, se todos os pontos
estiverem dentro dos limites de controle. Quando ocorrer causas especiais é
necessário buscar, eliminar e prevenir sua repetição, refazendo o processo até
concluir que o processo encontra-se estável, e que os pontos estejam sob
controle.

O modo como a coleta de dados deve ser procedida é a que segue. É
necessário coletar m amostras (subgrupos racionais). Cada amostra contém n



observações da característica da qualidade em análise. Normalmente, m está
pelo menos, entre 20 a 25 amostras e n é igual a 4,5, 6 etc. (Farias, 2014).

O objetivo do CEP é detectar desvios de especificações, reduzindo custos
e aumentando a qualidade no processo produtivo. Os gráficos de controle são
uma das principais ferramentas utilizadas no CEP. Há o uso de dados
estatísticos de medições de variáveis de interesse para a detecção de desvios
ou estabilidade no processo (Juran, 1992; Montgomery, 2004).

O princípio do CEP é agir de forma a evitar defeitos, atuando sobre o
processo produtivo com uso de estatística e gráficos de controle para análise
de informações do processo e para verificar se um processo está ou não sob
controle (dentro das especificações). Os gráficos de controle permitem
analisar as flutuações (variações) de dados coletados durante o processo,
comparados aos limites de controle estabelecidos para busca de correção na
qualidade do processo caso os dados estejam fora desses limites
preestabelecidos (Paladini, 1990).

A característica de qualidade deve ser monitorada por meio de gráficos de
controle, para verificar se a variação no processo segue uma distribuição
normal de estabilidade (processo sob controle). Usa-se um gráfico de controle
da média e de outro para controlar o desvio-padrão (gráfico da amplitude),
que são grandezas que medem a variabilidade no sistema produtivo (Martins;
Laugeni, 2005).

No gráfico de controle, conforme Martins e Laugeni (2005), há o limite
inferior, denominado LIC (Limite Inferior de Controle), o limite superior,
denominado LSC (Limite Superior de Controle) e a linha de centro,
denominada LM (Linha Média) ou LC (Linha Central).

Os limites de controle da média e a linha central são calculados conforme
as equações 1, 2 e 3 a seguir (Martins; Laugeni, 2005):

LSC= x ̿ + A2R ̅ (1)

LC= x ̿ (2)



LIC= x ̿ - A2R ̅ (3)

Onde, A2 é uma constante tabelada para diversos tamanhos de amostras, é

a média das médias parciais,R ̅ é a amplitude média e m trata-se das amostras
coletadas. A seguir são apresentadas outras equações utilizadas, vide
equações 4, 5 e 6, onde R é a amplitude, x é a observação e x̅ é a média das
observações (Martins; Laugeni, 2005):

x̿=
x̅1+x̅2+⋯+x̅m

(4)
m

R= Xmax- xmin (5)

R̅=
R1+R2+⋯+Rm

(6)
m

Os limites de controle para o gráfico da amplitude e a linha central são
calculados conforme as equações 7, 8 e 9 (Martins; Laugeni, 2005):

LSC=D4R ̅ (7)

LC= R ̅ (8)
LIC= D3 R ̅ (9)

Onde, D4 e D3 são constantes tabeladas para vários tamanhos de
amostras.

2. Metodologia

A abordagem da pesquisa pode ser interpretada, segundo Bryman (1989),
como quant

itativa ou qualitativa. Nesta pesquisa, a abordagem quantitativa foi
utilizada por envolver dados quantitativos uma vez que foi feito um
experimento referente à medição da quantidade de cerveja em mililitros
contidos em latas de cervejas envasadas e prontas para o consumo,
permitindo, assim, o controle por meio de dados numéricos.



O procedimento de pesquisa experimental tem o objetivo de checar as
relações de causa e efeito, onde o pesquisador pode manipular as variáveis
independentes, checando as mudanças apresentadas nos resultados em virtude
das manipulações (Creswell, 2013). Nas abordagens quantitativas, de acordo
com Bryman (1989), a pesquisa experimental é a mais indicada. Portanto,
este procedimento foi utilizado neste trabalho.

A empresa da marca estudada tem uma produção anual estimada de 110
milhões de latas de cerveja, portanto, uma produção média de 9.166.000 latas
por mês. Selecionado o objeto de estudo, a coleta de dados foi o primeiro
passo. Nesta pesquisa foi realizada a coleta de dados por meio da aquisição
de latas de cerveja em gôndolas de supermercados de maneira aleatória,
concentrando em uma única marca.

O conteúdo das latas foi verificado por meio de uma proveta graduada
para medir os mililitros de cada uma, visando detectar a variabilidade no
conteúdo das latas de cerveja de 350 ml adquiridas. Assim, os dados
amostrais apresentam a variação em mililitros da quantidade de cerveja em
cada lata, como mostra a Figura 9. Nota-se que a medida do conteúdo de uma
das latas de cerveja analisadas foi de 360 ml.



 

Figura 9. Coleta de Dados das Amostras
Fonte: Dados da pesquisa.

Para a coleta de variáveis do processo, foi obtida uma amostra de 22
subgrupos racionais (m) e cada uma contendo 6 observações (n). Realizada a
coleta de dados, foi feita a construção de gráficos de controle por meio do
estabelecimento dos limites de controle (Linha Central-LC, Limite Superior
de Controle-LSC e Limite Inferior de Controle-LIC). Os cálculos e gráficos

foram feitos por meio da planilha eletrônica Excel®.

O procedimento seguinte foi o estudo dos gráficos de controle para
verificação do processo, identificando se ele está ou não sob controle
estatístico. Os gráficos de controle trabalham com as variações dos dados
coletados pertinentes ao processo. Estas variações podem apontar a presença
de problemas no processo, ao serem analisados os limites estabelecidos no



gráfico. Feitas todas as considerações, foi possível avaliar se o processo é
capaz de atender às especificações de controle da qualidade.

A partir da análise estatística do processo, podem ser sugeridas mudanças
que possam proporcionar à empresa melhorias de qualidade nos produtos,
para assim reduzir substancialmente o custo de produção.

3. Discussão e resultados

A Tabela 10 mostra os dados coletados e os resultados obtidos para as
médias e amplitudes.

 

Número do subgrupo (m)
Observações

Média Amplitude (R)
x1 x2 x3 x4 x5 x6

1 365 370 380 355 360 368 366,3 25

2 355 380 360 365 375 365 366,7 25

3 375 370 360 368 360 370 367,2 15

4 358 360 355 369 360 352 359,0 17

5 370 355 367 360 360 365 362,8 15

6 370 360 368 365 360 360 363,8 10

7 355 360 372 360 380 368 365,8 25

8 352 353 355 354 372 357 357,2 20

9 361 350 364 356 353 351 355,8 14

10 354 370 352 362 356 367 360,2 18

11 351 359 356 354 361 352 355,5 10

12 359 371 358 357 356 349 358,3 22

13 357 361 356 352 367 355 358,0 15

14 365 353 359 372 356 363 361,3 19

15 356 352 357 349 371 346 355,2 25

16 362 350 358 374 352 353 358,2 24

17 373 356 352 350 354 360 357,5 23

18 368 358 372 365 357 353 362,2 19



19 352 349 372 356 363 365 359,5 23

20 346 354 353 361 369 356 356,5 23

21 365 356 364 358 352 356 358,5 13

22 367 372 354 356 352 357 359,7 20

Tabela 10. Dados Coletados das Amostras
Fonte: Dados da pesquisa.

Considerando o tamanho da amostra com n = 6 observações e com a
análise da Tabela 11, foi possível extrair os valores das constantes A2, D4 e

D3 para a realização dos cálculos dos limites de superioridade e inferioridade.
 

Observações na amostra (n)
Médias Desvio-padrão Amplitudes

A2 A3 B3 B4 D3 D4

2 1,880 2,659 0,000 3,267 0,000 3,267

3 1,023 1,954 0,000 2,568 0,000 2,574

4 0,729 1,628 0,000 2,266 0,000 2,282

5 0,577 1,427 0,000 2,089 0,000 2,114

       

6 0,483 1,287 0,030 1,970 0,000 2,004

7 0,419 1,182 0,118 1,882 0,076 1,924

8 0,373 1,099 0,185 1,815 0,136 1,864

9 0,007 1,032 0,239 1,761 0,184 1,816

10 0,308 0,975 0,284 1,716 0,223 1,777

       

11 0,285 0,927 0,321 1,679 0,256 1,744

12 0,266 0,886 0,354 1,646 0,283 1,717

13 0,249 0,850 0,382 1,618 0,307 1,693

14 0,235 0,817 0,406 1,594 0,328 1,672

15 0,223 0,789 0,428 1,572 0,347 1,653

       

16 0,212 0,763 0,448 1,552 0,363 1,637

17 0,203 0,739 0,466 1,534 0,378 1,622



18 0,194 0,718 0,482 1,518 0,391 1,608

19 0,187 0,698 0,497 1,503 0,403 1,597

20 0,180 0,680 0,510 1,490 0,415 1,585

       

21 0,173 0,663 0,523 1,477 0,425 1,575

22 0,167 0,647 0,534 1,466 0,434 1,566

23 0,162 0,633 0,545 1,455 0,443 1,557

24 0,157 0,619 0,555 1,445 0,451 1,548

25 0,153 0,606 0,565 1,435 0,459 1,541

Tabela 11. Constantes para a construção de Gráficos de Controle
Fonte: Adaptada de Montgomery (1991).

Como pode ser visto na Tabela 12, foi calculada a média das médias e a
amplitude. Os valores das constantes A2, D3 e D4, que também constam
nesta tabela, foram extraídos da Tabela 11.

 

Média das médias 360,200

Amplitude média 19,100

A2 0,483

D3 0,000

D4 2,004

Tabela 12. Média das médias, Amplitude e Constantes
Fonte: Dados da pesquisa.

Na Tabela 13, observam-se os resultados dos Limites de Controle para o
gráfico da média, onde LSC é o Limite Superior de Controle, LC é o Limite
de Controle e LIC o Limite Inferior de Controle, como também os valores de
especificação do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia) superior e inferior para o valor nominal de 350 ml.

 



Gráfico das médias

LSC 369,5

LC 360,2

LIC 351,0

INMETRO (superior) 360,5

INMETRO (inferior) 339,5

Tabela 13. Limites de superioridade, inferioridade e especificação do
INMETRO para o gráfico da média
Fonte: Dados da pesquisa.

Com a utilização dos limites de controle para o gráfico da média,
calculados na Tabela 13, e com os valores das médias, calculados na Tabela
10, foi obtido o Gráfico de Controle da Média como mostra a Figura 10.
Nesta figura, é possível observar que os valores marcados no gráfico estão
dentro dos limites de controle e não apresentam disposição de pontos
sucessivos, de forma atípica, localizados de um mesmo lado da linha de
controle (LC), ou seja, estão dispostos de forma aleatória, podendo
caracterizar um processo sob controle.

Considerando que a norma nº NIE-DIMEL-025 (INMETRO, 2011)
determina que a tolerância permitida para produto pré-medido de valor
nominal de 300 a 500 ml será de 3%, observou-se que o produto excede a
especificação do INMETRO, pois foram identificados valores acima do
limite de 360,5 ml. Estes valores podem ser visualizados na Figura 10. Neste
estudo, a coleta de 132 amostras mostrou que 51 amostras estão acima do
especificado.



 

Figura 10. Gráfico de Controle da Média
Fonte: Dados da pesquisa.

A Tabela 14 apresenta os resultados dos Limites de Controle para o
gráfico da amplitude, evidenciando o Limite Superior de Controle (LSC), a
Linha Central (LC) e o Limite Inferior de Controle (LIC).

 

Gráfico das Amplitudes

LSC 38,3

LC 19,1

LIC 0

Tabela 14. Limites de Superioridade e Inferioridade para o gráfico da
amplitude
Fonte: Dados da pesquisa.

Na Figura 11 há o Gráfico de Controle da Amplitude, obtido a partir da
utilização dos limites de controle para o gráfico da Amplitude, calculados na
Tabela 14, e com os valores das amplitudes, calculados na Tabela 10. Com a
análise da Figura 11, é possível observar que os valores marcados no gráfico
estão dentro dos limites de controle e não apresentam uma sequência de
pontos não-aleatória de um mesmo lado da LC, evidenciando um processo
estável, ou seja, sob controle.



 

Figura 11. Gráfico de Controle da Amplitude
Fonte: Dados da pesquisa.

Considerações finais

O presente trabalho foi elaborado a partir do uso da técnica de controle
estatístico do processo para verificação da quantidade de cerveja envasada em
latas de 350 ml. Neste processo, é importante salientar a aplicação de técnicas
para controlar a qualidade, para que a relação custo versus benefício seja
bastante vantajosa e a redução da variabilidade no processo apresente
benefícios em relação ao custo.

Sendo assim, a verificação da variabilidade no processo de envase de
cerveja foi analisada por meio do uso de gráficos de controle. Com a análise
dos gráficos de controle das Figuras 10 e 11, foi possível constatar que o
produto encontra sob controle estatístico do processo.

No entanto, ao se comparar com as especificações do Inmetro, verificou-
se amostras que excedem a tolerância de 3% do conteúdo nominal (para
conteúdo nominal de 300 a 500 ml). Para o valor nominal de 350 ml, a
tolerância é de 360,5 ml superior e 339,5 ml inferior. Considerando a amostra
de 132 latas, identificou-se que 51 amostras estão acima do especificado. A
análise destas medidas permite calcular qual a perda da empresa para cada
litro de cerveja produzido. Esta perda corresponde a um valor médio de 8,63
ml para cada litro de cerveja envasado.



Este trabalho contribui para promover maior divulgação e compreensão,
nos meios acadêmico e empresarial, do emprego da técnica CEP para
melhoria de processos produtivos. A aplicação do CEP para melhoria da
variabilidade de produtos, que neste artigo foi latas de cerveja, evidencia que
esta técnica pode ser empregada de forma rotineira em cervejarias, auxiliando
na identificação de causas de não conformidades que possam ocorrer nos
processos de produção.

Especificamente no caso estudado, um maior controle da qualidade na
variação verificada, por parte da empresa de cerveja, pode representar uma
relevante redução nos custos, uma vez que a empresa possui uma produção
em larga escala.

Como sugestões de pesquisas futuras, tem-se:
• Implementação do controle estatístico do processo no envase da cerveja

para verificação de como o processo se comporta frente às exigências de
normas pré-estabelecidas por órgãos regulamentadores;

• Análise de custos mais aprofundada, levando em consideração a redução
da variabilidade de quantidade de cerveja contida em latas de 350 ml;

• Aplicação de cartas de controle mais elaboradas, realizando uma análise
mais minuciosa do processo;

• Definição de uma metodologia para solução de problemas,
possibilitando à empresa eliminar ao máximo os problemas observados com a
variabilidade em seus produtos.
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RESUMO: Este trabalho pretende realizar um estudo teórico para

examinar o comportamento da flexão em lajes nervuradas bidirecionais. Para
isso, utilizou-se três métodos diferentes para obtenção dos esforços:
(a) Analogia de Grelha; (b) Método dos Elementos Finitos (MEF);
(c) Tabelas de cálculo. Neste artigo, foi utilizado o software RISA-3D da
Risa Technologies nas simulações computacionais, que tiveram como
objetivo automatizar os cálculos via grelha e MEF. As simulações aqui
apresentadas consideraram o comportamento elástico do material
(concreto). Diante das simulações realizadas, a grelha (sem torção) e as
tabelas (com correção) pareceram se mostrar como os melhores métodos,
pois conseguiram aliar praticidade no cálculo e resultados mais
conservadores, ressaltando que tal conservadorismo se manteve evidente
apenas nas lajes quadradas. Comparado à grelha (com torção), o MEF se
mostrou sempre e certamente mais favorável à segurança. Ainda quanto à
segurança dos resultados, para o caso das lajes quadradas analisadas, o MEF
se mostrou claramente menos conservador do que a grelha (sem torção) e do
que as tabelas (com correção), mas isso não foi observado nas retangulares.
Apesar de não costumar ser o método mais conservativo, o MEF é um bom



método, principalmente se houver necessidade de avaliar as tensões internas
atuantes na laje, o que não é possível com nenhum dos outros métodos.

Palavras-chave: lajes nervuradas, tabelas usuais, analogia de grelha,
elementos finitos.

Introdução

As lajes nervuradas podem ser uni ou bidirecionais. Quanto aos modelos
de cálculo, apesar de haverem questionamentos quanto à consideração da
rigidez transversal nas lajes unidirecionais, a NBR 6118 da ABNT (2014)
afirma que o cálculo deve ser realizado no sentido da nervura, desprezando a
rigidez transversal e a rigidez à torção. Portanto, nesse caso, basta usar o
modelo usual de viga simplesmente apoiada. Já no caso das bidirecionais, se
faz necessário considerar a rigidez nas duas direções e o simples modelo de
vigas apoiadas não se adéqua mais. Para o cálculo bidirecional, deve ser
usado algum método capaz de representar o pavimento nas duas direções, por
exemplo, Analogia de Grelha, Método dos Elementos Finitos (MEF) e até
mesmo as tradicionais tabelas de cálculo.

Dessa maneira, este artigo objetiva realizar uma análise comparativa dos
momentos fletores obtidos com os métodos citados para o caso de lajes
nervuradas bidirecionais.

Por ser um assunto pouco discutido nas graduações de engenharia civil, o
cálculo de lajes nervuradas bidirecionais é, muitas vezes, uma incógnita para
muitos estudantes e até profissionais, sobretudo quando se trata do
desenvolvimento de modelos computacionais e seu comportamento à
flexão. Por isso, é de suma importância o desenvolvimento desta pesquisa
para agregar conhecimentos técnicos à essa área de estudo.

Para o desenvolvimento desta pesquisa, serão utilizados: Analogia de
Grelha, Elementos Finitos e Tabelas de cálculo, que podem sem encontradas
em Carvalho e Figueiredo Filho (2013). As simulações computacionais serão



realizadas por meio do software RISA-3D da Risa Technologies. Os cálculos
serão realizados para diversos modelos de lajes e com carregamentos

diferentes (2, 4, 6, 8 e 10 kN/m2). Todos os cálculos realizados serão
elásticos e os módulos de elasticidade longitudinal e transversal do concreto
estão de acordo com a NBR 6118 da ABNT (2014).

1. Desenvolvimento

1.1 Determinação dos esforços por Analogia de Grelhas

O método fundamenta-se em simular, através de uma grelha, uma laje, de
maneira que as duas direções da laje sejam representadas por elementos que
possam reproduzir as rigidezes da laje em cada direção (Barboza, 1992).

Este é um dos métodos mais usados, presente inclusive em muitos
programas, ademais, permite o cálculo associando lajes às vigas, permitindo
assim que a flexibilidade dos apoios seja considerada no cálculo (Araújo,
2014).

No caso de lajes maciças, deve se ter todo um cuidado com o refinamento
da malha da grelha, já no caso de lajes nervuradas, o espaçamento entre os
elementos do reticulado deve ser igual ao intereixo (a1) definido previamente
na geometria da laje, como pode ser visto na Figura 12.

 

Figura 12. Laje nervurada em grelha equivalente
Fonte: Próprio autor

Segundo Carvalho e Figueiredo Filho (2013), há dois tipos de
propriedades geométricas a serem definidas em um pavimento em grelha, as



propriedades referentes às vigas (com mesa colaborante) e as referentes às
lajes. Nesse trabalho será usado apenas elementos que representam a laje.

O momento de inércia a flexão das nervuras será calculado conforme a
equação obtida na obra de Carvalho e Figueiredo Filho (2013) para seções T
no estádio I:

Em que:

IT – momento de inércia à flexão da seção T;

bf – largura da mesa;
bw – largura da alma;
hf – espessura da mesa;
h – altura total;
ycg – distancia da face superior da mesa ao centroide da seção.
O momento de inércia à torção das nervuras será calculado, de maneira

simplificada, pela mesma equação utilizada por Carvalho e Pinheiro (2013):

 
Em que:
JT – momento de inércia à torção para seções compostas;

v – maior dimensão da seção retangular;
c – menor dimensão da seção retangular;
n = 2, pois se trata do número de retângulos para formar uma seção T.
Quanto ao carregamento na grelha, podem ser usadas cargas distribuídas

sobre as barras, cargas concentradas diretamente nos nós ou nos elementos da
grelha, aplicadas conforme suas áreas de influência (Hennrichs, 2003). Na
definição das áreas de influência, não será considerada a presença dos



elementos de viga, por isso, as áreas de influência próximas aos bordos serão
definidas de modo que todo o carregamento seja transferido integralmente às
nervuras próximas aos bordos, como na Figura 13. Nesse trabalho, não serão
usadas cargas concentradas sobre as barras da grelha, que é uma das opções
citadas por Hennrichs (2003).

 

Figura 13. Carregamento linear ou concentrado nos nós
Fonte: Próprio autor

1.2 Determinação dos esforços por meio do Método dos Elementos Finitos
(MEF)

A solução via MEF é um artifício numérico bastante utilizado em diversos
problemas da engenharia (Soriano, 2003).

Soriano (2003, p. 4) afirma ainda que:

No método de elementos finitos, o domínio de definição do modelo
matemático é divido em um número discreto de subdomínios ou
elementos de dimensões finitas denominados elementos finitos,
interligados por meio de um número de reduzido de pontos denominados
nodais.



No caso de lajes maciças, os elementos costumam ser bidirecionais, já no
caso de lajes nervuradas, é mais coerente empregar elementos finitos
tridimensionais ou sólidos.

De acordo com Soriano (2003), a utilização do MEF só se justifica
quando empregada com o auxílio de sistemas programados (softwares), pois
o método utiliza um elevado número de elementos finitos. O software
utilizado nesta pesquisa possui uma interface gráfica amigável e os resultados
podem ser visualizados em tabelas e, em alguns casos, em escalas de cores.

Vale destacar que não é objetivo deste artigo aprofundar-se nos
fundamentos matemáticos e nas peculiaridades do MEF. Tão somente será
empregado um software que utilize essa ferramenta a fim de simular o
comportamento de lajes nervuradas bidirecionais.

No caso do RISA-3D, as tensões atuantes nos elementos sólidos serão
obtidas na escala de cores e, em seguida, serão convertidas em momentos
fletores por meio da equação clássica da resistência dos materiais, obtida em
Margarido (2001):

Em que:
σ – tensão atuante;
M – momento fletor;
Is – momento de inércia à flexão da seção;

z – distância da tensão estudada até o centroide da seção.

1.3 Determinação dos esforços via tabelas de lajes maciças

Lajes nervuradas bidirecionais podem ser simplificadas como lajes
maciças utilizando-se o conceito de altura equivalente apresentado por Ji et

al.14 (1985) apud Barbirato (1997).



O artifício fundamenta-se em simular o comportamento de uma laje
nervurada através de uma maciça (Barbirato, 1997). Dessa maneira, basta
calcular a estrutura como laje maciça por meio de alguma tabela de cálculo.

 

Figura 14. Laje nervurada e maciça equivalente
Fonte: Próprio autor

Para determinar a altura correspondente da uma laje maciça, conforme Ji

et al.5 (1985) apud Barbirato (1997), pode ser usada a seguinte equação:

Em que:
heq – altura equivalente;

I – momento de inércia à flexão da seção T;
a1 – intereixo entre as nervuras.
As tabelas possibilitam obter os momentos fletores e deslocamentos

máximos e, para isso, basta conhecer a forma e as condições de apoio das
lajes (Carvalho; Figueiredo Filho, 2013).

As vinculações dos bordos das lajes maciças podem se diversificar e criar
vários casos de contorno paras as lajes. Neste trabalho, serão utilizadas
tabelas que podem ser encontradas em Carvalho e Figueiredo Filho (2013),
onde são observados ao todo nove casos de vinculações. Os momentos
fletores podem ser obtidos com a seguinte equação de Carvalho e Figueiredo
Filho (2013).



Em que:
M – momento fletor positivo (mx, my) ou negativo (xx, xy);
q – carregamento distribuído sobre a laje;
lx – menor lado da laje;
μ – coeficientes tabelados (dependem da vinculação e do parâmetro

λ=ly/lx).
Carvalho e Pinheiro (2013), afirmam que as lajes nervuradas não

conseguem reproduzir os mesmos momentos torsores atuantes nas lajes
maciças e, por isso, os fletores e flechas acabam sendo maiores nas
nervuradas.

Hahn15 (1972) apud Carvalho e Pinheiro (2013) propõe multiplicar os
valores dos esforços por um coeficiente (δ) e, assim, corrigir os valores
obtidos presumindo-se a laje como maciça. Vale lembrar que os esforços que
Carvalho e Pinheiro (2013) corrigem em sua obra são apenas os momentos
fletores atuantes. O fator δ usado neste artigo pode ser obtido em Hahn
(1972) apud Stramandinoli (2003) por meio da seguinte equação:

 
Em que:
δx ou δy – coeficientes (válidos para o caso de bordos apoiados);

ε – relação entre os lados da laje.
O momento final corrigido é então dado por: MHAHN=M⋅δ

2. Materiais e métodos



O trabalho se enquadra como uma pesquisa exploratória no âmbito do
estudo de lajes nervuradas e seus métodos de determinação dos esforços. A
seguir serão apresentados os modelos e procedimentos de análise realizados
neste trabalho, a fim de atender aos objetivos previamente destacados.

2.1 Procedimento de modelagem e plano de análise

Inicialmente idealizou-se uma laje nervurada conforme apresentado na
Figura 15. No caso foram simulados sete tipos de lajes com diferentes valores
em suas dimensões.

 

Figura 15. Modelo genérico de laje nervurada (LN)
Fonte: Próprio autor

São apresentadas, na tabela 15, informações sobre as lajes estudadas.
 

Modelo da
LN

Cargas
(kN/m2)

lx
(cm)

ly
(cm)

Lambda
(ly/lx)

hf
(cm)

h
(cm)

bw
(cm)

a1=bf
(cm)

1 2, 4, 6, 8 e 10 300 300 1,00 5 20 10 50

2 2, 4, 6, 8 e 10 350 350 1,00 5 20 10 50

3 2, 4, 6, 8 e 10 400 400 1,00 5 20 10 50

4 2, 4, 6, 8 e 10 450 450 1,00 5 20 10 50

5 2, 4, 6, 8 e 10 300 400 1,33 5 20 10 50



6 2, 4, 6, 8 e 10 300 500 1,67 5 20 10 50

7 2, 4, 6, 8 e 10 300 600 2,00 5 20 10 50

Tabela 15. Carregamentos e dimensões conforme modelo de laje
Fonte: Próprio autor.

Quanto às vinculações das LN, este estudo limitou-se ao caso de bordos
apoiados, pois, conforme Carvalho e Pinheiro (2013), as seções T trabalham
bem na presença dos momentos positivos, mas não na presença dos
negativos, para os quais exige-se, por exemplo, que se torne maciça a região
dos apoios.

Para a simulação foram adotadas 5 maneiras diferentes para avaliação dos
esforços de flexão, ou momentos. Primeiramente, duas maneiras envolvendo
o conceito de Tabelas, duas envolvendo o conceito de Analogia de Grelhas e
por fim o Método dos Elementos Finitos (MEF).

As simulações de Tabela foram nominadas de T e TH, a primeira
utilizando apenas os coeficientes das tabelas e a segunda utilizando as
tabelas, porém os momentos são corrigidos com o fator proposto na Equação
(6). Para o método da grelha foi utilizada duas formas básicas: (a) AG que
utiliza o método supracitado com rigidez à torção; (b) AG0, que também
utiliza analogia de grelha, porém zerando a rigidez à torção das nervuras. A
última simulação é a aplicação do MEF com elementos sólidos do RISA-3D.

Para determinação das diversas propriedades mecânicas do concreto
utilizou-se as orientações da NBR 6118 da ABNT (2014) em relação a um
fck dado. O fck adotado é de 20 MPa logo o valor do Módulo de elasticidade

longitudinal (E) é 21287,3671 MPa, Módulo de elasticidade transversal (G) é
8869,7363 MPa e o coeficiente de Poisson 0,20.

Com a intenção de agrupar os métodos de cálculo utilizados que
apresentam semelhança entre seus resultados, ajustaram-se modelos de
regressão linear (Y=A+Bx) para cada método adotado na determinação dos
momentos X e Y em função dos carregamentos para cada laje nervurada



analisada. Os parâmetros obtidos (A e B) pelos modelos avaliados foram
considerados varáveis dependentes e submetidos à análise de agrupamento
pelo método hierárquico aglomerativo de ligação completa e distância
euclidiana média.

No método hierárquico os dados analisados mais semelhantes entre si são
agrupados por similaridade sucessivamente, até que todos os subgrupos
pertençam a um único grupo (Vicini, 2005). O método Ligação Completa
agrupa os dados baseando-se na máxima distância entre os dados observados
(Howaniec; Smolinski, 2017). A distância euclidiana média é um dos
possíveis coeficientes de medida de distância que pode ser utilizado. A
análise de agrupamento foi realizada utilizando-se o aplicativo SAEG versão
9.1 demo (UFV, 2007).
 

3. Resultados

Conforme dito anteriormente em um primeiro momento determinou-se os
momentos fletores na direção x e y de cada elemento estrutural em função do
método adotado. Para isso gerou-se o Tabela 16 apresentado logo abaixo:

 

Tipo q
(kN/m²)

mx (kN∙m/m) my (kN∙m/m)

T TH AG AG0 MEF T TH AG AG0 MEF

1
(3,00x3,00)

2 0,79 1,36 1,09 1,35 1,22 0,79 1,36 1,09 1,35 1,22

4 1,59 2,72 2,18 2,71 2,46 1,59 2,72 2,18 2,71 2,46

6 2,38 4,08 3,27 4,06 3,68 2,38 4,08 3,27 4,06 3,68

8 3,18 5,44 4,36 5,42 4,81 3,18 5,44 4,36 5,42 4,81

10 3,97 6,80 5,45 6,77 6,03 3,97 6,80 5,45 6,77 6,03

2
(3,50x3,50)

2 1,08 1,85 1,54 1,90 1,65 1,08 1,85 1,54 1,90 1,65

4 2,16 3,70 3,07 3,80 3,29 2,16 3,70 3,07 3,80 3,29

6 3,24 5,56 4,61 5,71 4,94 3,24 5,56 4,61 5,71 4,94

8 4,32 7,41 6,14 7,61 6,49 4,32 7,41 6,14 7,61 6,49



10 5,40 9,26 7,68 9,51 8,13 5,40 9,26 7,68 9,51 8,13

3
(4,00x4,00)

2 1,41 2,42 1,96 2,43 2,14 1,41 2,42 1,96 2,43 2,14

4 2,82 4,84 3,91 4,87 4,27 2,82 4,84 3,91 4,87 4,27

6 4,23 7,26 5,87 7,30 6,30 4,23 7,26 5,87 7,30 6,30

8 5,64 9,68 7,83 9,74 8,43 5,64 9,68 7,83 9,74 8,43

10 7,06 12,10 9,78 12,17 10,46 7,06 12,10 9,78 12,17 10,46

4
(4,50x4,50)

2 1,79 3,06 2,53 3,14 2,70 1,79 3,06 2,53 3,14 2,70

4 3,57 6,12 5,05 6,27 5,29 3,57 6,12 5,05 6,27 5,29

6 5,36 9,19 7,58 9,41 7,97 5,36 9,19 7,58 9,41 7,97

8 7,14 12,25 10,10 12,55 11,31 7,14 12,25 10,10 12,55 11,31

10 8,93 15,31 12,63 15,69 13,44 8,93 15,31 12,63 15,69 13,44

5
(4,00x3,00)

2 1,19 1,85 1,75 2,10 1,96 0,79 1,23 0,90 1,09 1,11

4 2,39 3,71 3,49 4,21 3,81 1,58 2,46 1,80 2,18 2,22

6 3,58 5,56 5,24 6,31 5,67 2,38 3,69 2,70 3,27 3,23

8 4,77 7,41 6,98 8,42 7,52 3,17 4,92 3,59 4,36 4,34

10 5,97 9,27 8,73 10,52 9,39 3,96 6,15 4,49 5,46 5,36

6
(5,00x3,00)

2 1,56 2,12 2,12 2,44 2,35 0,72 0,99 0,73 0,79 1,10

4 3,11 4,24 4,24 4,88 4,58 1,45 1,97 1,46 1,58 2,11

6 4,67 6,35 6,36 7,32 6,91 2,17 2,96 2,19 2,37 3,11

8 6,22 8,47 8,48 9,77 9,17 2,89 3,94 2,92 3,16 4,12

10 7,78 10,59 10,60 12,21 11,50 3,62 4,93 3,65 3,95 5,21

7
(6,00x3,00)

2 1,80 2,24 2,30 2,55 2,61 0,66 0,82 0,66 0,71 1,08

4 3,60 4,48 4,60 5,09 5,10 1,31 1,63 1,32 1,42 2,09

6 5,40 6,72 6,89 7,64 7,62 1,97 2,45 1,98 2,13 3,07

8 7,20 8,96 9,19 10,18 10,11 2,62 3,26 2,64 2,84 4,07

10 9,00 11,20 11,49 12,73 12,63 3,28 4,08 3,29 3,55 5,05

Tabela 16. Momentos fletores conforme laje, carregamento e maneira de
cálculo
Fonte: Próprio autor.

Percebe-se que os valores obtidos através das tabelas sem a correção (T)
costumaram destoar dos resultados encontrados pelos outros métodos. Além



disso, o método T não forneceu valores superiores aos demais métodos em
nenhum caso dos valores apresentado no Tabela 16. Os resultados podem ser
melhor visualizados por meio das Figuras (16 a 22).

 

Figura 16. Momento em X e Momento em Y na Laje 1 (3,0 m x 3,0 m)
Fonte: Próprio autor.

 

Figura 17. Momento em X e Momento em Y na Laje 2 (3,5 m x 3,5 m)
Fonte: Próprio autor.

 

Figura 18. Momento em X e Momento em Y na Laje 3 (4,0 m x 4,0 m)
Fonte: Próprio autor.



 

Figura 19. Momento em X e Momento em Y na Laje 4 (4,5 m x 4,5 m)
Fonte: Próprio autor.

 

Figura 20. Momento em X e Momento em Y na Laje 5 (4,0 m x 3,0 m)
Fonte: Próprio autor.

 

Figura 21. Momento em X e Momento em Y na Laje 6 (5,0 m x 3,0 m)
Fonte: Próprio autor.

 



Figura 22. Momento em X e Momento em Y na Laje 7 (6,0 m x 3,0 m)
Fonte: Próprio autor.

Os resultados obtidos via tabelas sem correção (T) apresentaram-se, em
geral, contrários à segurança. Já os resultados adquiridos via tabelas com
correção (TH), de modo geral, conseguiram alcançar melhores aproximações
com outras metodologias mais elaboradas, como a grelha e o MEF.

Quanto à Analogia de Grelha, é possível perceber que as grelhas sem
rigidez à torção (AG0) sempre produzem resultados mais conversadores em
comparação às grelhas com rigidez à torção (AG) e, portanto, são mais
favoráveis à segurança.

Observa-se no Método dos Elementos Finitos (MEF) uma tendência de
fornecer resultados intermediários às duas maneiras de cálculo da grelha (AG
e AG0), isso para o caso das lajes quadradas. Para o caso das lajes
retangulares, percebe-se que no caso de mx, essa tendência em geral
permanece, mas vai se enfraquecendo à medida que se aumenta a relação (λ)
entre os lados da laje. Para o caso de my em lajes retangulares, essa tendência
é levemente observada no caso de λ=1,33, mas vai some totalmente nos
próximos λ simulados.

A fim de promover o agrupamento de valores criou-se o Tabela 17.
 

Laje (m x m) Grupos Momento em X Momento em Y

1 (3,0 x 3,0)

1 T T

2 TH e AG0 TH e AG0

3 AG e MEF AG e MEF

2 (3,5 x 3,5)

1 T T

2 TH e AG0 TH e AG0

3 AG e MEF AG e MEF

3 (4,0 x 4,0)

1 T T

2 TH e AG0 TH e AG0



3 AG e MEF AG e MEF

4 (4,5, x 4,5)

1 T T

2 TH e AG0 TH e AG0

3 AG e MEF AG e MEF

5 (4,0 x 3,0)

1 T T e AG

2 AG0 TH e AG0

3 TH, AG e MEF MEF

6 (5,0 x 3,0)

1 T T, AG e AG0

2 TH e AG TH e MEF

3 AG0 e MEF -

7 (6,0 x 3,0)

1 T T, AG e AG0

2 TH e AG TH

3 AG0 e MEF MEF

Tabela 17. Grupos formados pela análise de agrupamento por Ligação
Completa e distância Euclidiana Média para os momentos X e Y nas
lajes analisadas em função do carregamento
Fonte: inserir fontes.

T – Tabela, TH – Tabela Hann, AG – Analogia de Grelha com rigidez à torção, AG0 –
Analogia de Grelha sem rigidez à torção e MEF – Método dos Elementos Finitos.

Conclusão

Para o cálculo de lajes nervuradas bidirecionais é possível inferir que os
resultados encontrados via tabelas devem ser sempre corrigidos a fim de
apresentarem soluções mais favoráveis à segurança. Além disso, as soluções
corrigidas apresentam resultados mais próximos dos outros métodos (grelha e
MEF) quando comparadas às soluções sem correção. Além disso, as tabelas
dispensaram o uso de microcomputadores e, por isso, podem ser muito úteis
em situações práticas. As desvantagens do uso de tabelas é que os resultados
obtidos são apenas os máximos, além disso, não se pode observar o



comportamento do pavimento como um todo e não é possível analisar,
quando necessário, a estrutura considerando a flexibilidade dos apoios.

Os resultados obtidos via grelha se mostraram mais favoráveis à
segurança quando foi desconsiderada a rigidez à torção dos elementos da
grelha. Além disso, a utilização da grelha proporciona uma modelagem
computacional relativamente simples, ao contrário do MEF, que demanda
maior tempo na modelagem e no cálculo. O MEF apresenta a solução na
forma de tensões, que torna a análise de dados mais complexa e demorada. A
grelha pareceu ser mais adequada que o MEF no cálculo de lajes nervuradas
bidirecionais, tanto por ter uma modelagem mais simples, quanto pela
possibilidade mais acessível de liberar a torção nas nervuras (AG0), que
costumou fornecer, de modo geral, resultados mais seguros que o MEF.
Apesar disso, a escolha final é sempre do profissional, que deve ponderar
muito bem qual metodologia se adéqua melhor ao seu problema.

Como propostas para futuras pesquisas, pode-se incluir o estudo de lajes
nervuradas em formatos diferentes: circulares, em L e triangulares. Pode-se
analisar os efeitos da plasticidade e a flexibilidade dos apoios nos resultados
obtidos. Além disso, fazer simulações com lajes contínuas em vez de
trabalhar apenas com lajes apoiadas.
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Resumo: A mineração é um dos pilares da sustentação econômica de um

país, contribuindo diretamente para seu desenvolvimento, contando que suas
atividades sejam realizadas com responsabilidade social e ambiental, estando
sempre presentes os preceitos do desenvolvimento sustentável. Porém, das
atividades de mineração resultam a produção de elevadas quantidades de
resíduos, que devem ser armazenadas de forma segura. Um destes resíduos é
a fração de rejeito, provinda do processo de beneficiamento mineral e
disposta em barragens de rejeito, as quais devem ser projetadas com foco em
diversas diretrizes que garantam sua estabilidade. Um dos pontos de estudo
deste trabalho é a análise estrutural das barragens quando solicitadas por
ações sísmicas, visto que a sismicidade pode instabilizar os diques de
contenção, reduzindo o fator de segurança a ponto de haver uma ruptura dos
taludes, gerando impactos catastróficos, além de encargos econômicos como
multas, indenizações, entre outros, podendo até levar a inviabilização das
atividades mineiras.

Palavras-chave: barragens, sismicidade, estabilidade.

Introdução

Nas atividades de mineração, a extração e o processamento de minério
resultam de elevadas quantidades de resíduos, os quais são definidos como a



fração estéril, provinda da explotação na mina e encaminhada para pilhas de
estéril, e a fração de rejeitos, originada a partir da etapa de concentração e
processamento mineral e encaminhada para armazenamento em barragens
devidamente dimensionadas.

De acordo com Rezende (2013), a integridade das barragens de rejeito é
de suma importância devido ao grande potencial contaminante do material
contido nas mesmas.

Aliado ao enorme potencial contaminente, tem-se atualmente um aumento
significantivo no volume de rejeitos a serem estocados, devido a evolução de
novas técnicas, tanto na lavra quanto no processamento mineral, as quais
permitem um maior aproveitamento dos minérios, principalmente aqueles de
baixo valor agregado. Nesse contexto, necessita-se de barragens de maiores
dimensões, sendo fundamental que haja um planejamento das atividades de
modo garantir o perfeito funcionamento destas obras, assegurando a
continuidade das atividades mineiras com segurança e evitando possíveis
impactos ambientais (Amorim, 2007).

Algumas falhas ocorridas em barragens de contenção de rejeitos custaram
vidas e causaram danos ambientais consideráveis, resultando em grandes
volumes de rejeitos descarregados no meio ambiente (Duarte, 2008).

Na busca pela redução destes acidentes relacionados a estas estruturas de
contenção, as barragens de rejeito devem ser projetadas com parâmetros
mínimos de segurança que são normalmente aceitáveis para os cálculos de
estabilidade de taludes. Os coeficientes de segurança obtidos e aceitos para os
taludes, nas diversas fases do ciclo de vida do barramento, devem levar em
conta a confiabilidade dos dados utilizados nas análises de estabilidade, a
adequabilidade e as limitações das análises selecionadas, as magnitudes das
deformações toleráveis e as consequências da ruptura em potencial.

Logo, suportar movimentos de fundação associados com o Sismo
Máximo de Projeto (SMP), sem a perda da capacidade do reservatório de



serviço são características essenciais e obrigatórias para projetos e avaliações
de barragens, e seu estudo deve ser realizado de maneira rigorosa e bem
planejado. Este trabalho busca analisar a estabilidade de barragens quando
sujeitas a ações sísmicas, que podem ser geradas de diversos modos, naturais
e artificiais (como terremotos, induzidas por veículos, desmontes de rocha
com explosivos, entre outros), e que impactará na diminuição do fator de
segurança da mesma, podendo acarretar em uma instabilização e ruptura do
dique, causando impactos ambientais, sociais e ainda causar perdas de vidas
humanas.

1. Disposição de rejeitos na mineração

Existem inúmeras formas de disposição de rejeitos, as principais são a
disposição em superfície (a céu aberto), em cavidades subterrânes ou de
forma subaquática, sendo que esta última não é comumente utilizada,
principalmente por causa dos impactos ambientais a ela relacionados.
Atualmente a busca por novas alternativas de disposição destes materiais vem
sendo contínua e incessante, devido a diversos fatores, como os grandes
volumes de rejeitos provindos do processamento mineral, a necessidade de
recuperação de água, redução de impactos ambientais e grandes custos
associados ao armazenamento (Figueiredo, 2007).

A forma mais utilizada para dispor rejeitos é a céu aberto, onde utiliza-se
para construção do dique de partida materiais provindos de jazidas de
empréstimo e também o próprio estéril e/ou rejeito gerados na mina e nas
instalações de processamento. O alteamento das barragens pode assumir
muitas configurações, cada uma com suas próprias características, requisitos,
vantagens e riscos, sendo que estes alteamentos normalmente são realizados
com o próprio rejeito, podendo ser por três métodos construtivos diferentes, o
método a Montante, método a Jusante e método de Linha de Centro
(Amorim, 2007; Figueiredo, 2007).



O método da montante é o mais antigo e econômico, sendo uma evolução
natural do procedimento empírico de disposição de rejeito, como pode ser
observada Figura 23. Este método de disposição, atualmente, apresenta uma
série de restrições e exigências devido o número de acidentes relacionados ao
mesmo (Amorim, 2007).

Para o método a montante, tem-se que o eixo da barragem se desloca para
montante conforme esta vai sendo alteada. Devido o alteamento ser realizado
sobre outra camada de rejeito inicialmente depositada (praia de disposição)
tem-se que, com uma operação e monitoramento inadequedos, a
probabilidade de ocorrência problemas relacionados a susceptibilidade a
liquefação e piping sejam maiores, o que atribui a este método um cárater de
menor segurança com relação aos demais (Spitz; Trudinger, 2009).

 

Figura 23. Alteamento de uma barragem de rejeitos pelo método a
Montante
Fonte: Albuquerque Filho, 2004.

Quanto ao método de jusante, tem-se que o eixo da barragem se desloca
para jusante conforme ocorre seus alteamentos, fato este que permite que não
haja alteamentos realizados sobre a praia de rejeitos, garantindo maior
segurança ao barramento. Em contrapartida, tem-se que este método necessita
volumes maiores de material para a sua construção, ocupando uma área final
bem maior e tendo um custo atribuido mais alto com relação aos outros
métodos (Amorim, 2007).

Uma alternativa entre os métodos já citados seria o método da linha de
centro, o qual é uma variação do método da jusante. Neste, tem-se que o eixo
da barragem desloca-se verticalmente com relação a execução dos



alteamentos. Este método apresenta custos intermediários e necessita de
volumes menores, sendo uma alternativa bastante flexível quando comparado
ao método a jusante, porém mais dispensioso que o método a montante
(Amorim, 2007).

2. Caraterísticas dos sismos

Segundo Lima (2008), inúmeras são as aplicações da dinâmica em
projetos de estruturas no ramo das engenharias, principalmente devido as
forças sismicas estarem entre as mais destrutivas forças da natureza, e
potencialmente representarem um grande risco de danos materiais e de perdas
de vidas humanas. Com a tecnologia disponível, a previsão da ocorrência e
grandeza de um sismo em um determinado local, só pode ser feita em termos
probabilísticos. O que se busca é, a partir dos registros de sismos passados se
obter informações do ponto de vista de engenharia, para que as construções
tenham, no futuro, um risco de colapso dentro de um nível de probabilidade
considerado como aceitável pela sociedade.

Segundo Loayza (2009), a intensidade de um sismo é um parâmetro de
medida qualitativa que classifica a severidade do movimento do solo,
provocado por um sismo numa determinada área, com base nos efeitos
experimentados por pessoas e observados em objetos, estruturas e na
natureza. É, portanto, um parâmetro subjetivo, pois depende da impressão do
observador. A magnitude é uma medida quantitativa relacionada com a
energia liberada pelo sismo, sendo calculada em função da máxima amplitude
dos deslocamentos registrados em estações sismográficas.

De acordo com Assumpção (2000), o tamanho relativo dos sismos é
denominado de magnitude. Pode-se mensura-lá usando a Escala Richter,
criada em 1935, pelo sismólogo estadunidense Charles Richter. A medida da
escala é logarítmica, ou seja, apresenta intervalos de diferença na amplitude
das vibrações de dez vezes. Assim, um tremor de magnitude na Escala



Richter de 5 tem vibrações dez vezes menores que um tremor de magnitude 6
e cem vezes menores que um cuja magnitude é 7.

Sismos com magnitude menor que 5 geralmente causam danos de pouca
significância, já os de magnitude maior do que 5 são potencialmente muito

destrutivos. A profundidade do hipocentro20 também é um fator que afeta os
efeitos destrutivos de um sismo. O Quadro 1 apresenta uma análise da
ocorrência de terremotos no Brasil com magnitude superior a 5 entre 1955 e
2005.

 

Data Hora Local Magnitude (escala Richter)

21/01/1955 02:03:07 Serra Tombador - MT 6,6

28/02/1955 22:46:18 Litoral Vitória - ES 6,3

13/12/1963 21:05:42 Manaus - AM 5,1

13/02/1964 08:21:46 NW Mato Grosso do Sul 5,4

20/11/1980 00:29:42 Paracajus - CE 5,2

05/08/1983 03:21:42 Codajás - AM 5,5

Tabela 18. Terremotos no Brasil com magnitude superior a 5 entre 1922
e 2005
Fonte: Loayza, 2009.

De acordo com a NBR 15421, para estabelecer os procedimentos a serem
adotados na análise sismica de uma estrutura, inclusive as cargas sísmicas de
projetos, é preciso considerar a zona sísmica onde a estrutura está situada, as
caracteríticas do terreno de fundação, o tipo de ocupação, o sistema
estrutural, a regularidade e ductilidade da estrutura, entre outros aspectos, os
quais são apresentados mais detalhadamente na norma em questão.

Cinco zonas sísmicas são definidas no Tabela 19. A Figura 24 também
define as mesmas 5 zonas, porém, considerando a variação de ag, aceleração
sísmica horizontal máxima padronizada para terrenos da Classe B (“Rocha”,
conforme definido na Norma NBR 15421).



 

Zona sísmica Valores de ag

Zona 0 ag = 0,025g

Zona 1 0,025g ≤ ag ≤ 0,05g

Zona 2 0,05g ≤ ag ≤ 0,10g

Zona 3 0,10g ≤ ag ≤ 0,15g

Zona 4 ag ≤ 0,15g

Tabela 19. Definição das zonas sísmicas
Fonte: Lima, 2008.

Observe-se que a Figura 24 reflete a baixa sismicidade do território
brasileiro, que apresenta, na maior parte de seu território, valores de ag
inferiores a 0,025g.

 



Figura 24. Mapeamento da acelaração sísmica horizontal carecterística
no Brasil para terrenos da Classe B (“Rocha”)
Fonte: Lima, 2008.

3. Influência das ações sísmicas na estabilidade das barragens

Em um plano diretor de barragens de rejeitos, uma investigação de
problemas envolvendo carregamentos sísmicos é fundamental, devendo o
engenheiro geotécnico conhecer os diferentes processos de geração,
ocorrência e influência dos sismos nos provavéis modos de ruptura que uma
barragem pode apresentar, garantindo sua estabilidade diante carregamentos
extremos, como o Sismo Máximo de Projeto (SMP), que, de acordo com o
Manual de Segurança e Inspeção de Barragens (2002), é normalmente
representado pela movimentação mais severa da fundação que foi selecionada
para a implantação do projeto ou para a avaliação de segurança da barragem.

Vários podem ser os danos apresentados em estruturas devidos aos tipos
de ondas induzidas por eventos sísmicos, porém, segundo Loayza (2009), os
danos observados em geo-estruturas devido a ação destes carregamentos
dinâmicos não ocorrem necessariamente durante o evento. Têm-se observado
em campo que muitos danos acontecem após o término da excitação. Entre
fatores que contribuem para este comportamento, podem ser mencionadas a
geração e posterior redistribuição dos excessos de poropressão, a ação de
fenômenos erosivos (piping) em fissuras criadas pelo sismo e,
principalmente, a perda de resistência do solo sob ação do carregamento
dinâmico (liquefação).

O evento da liquefação ocorre no caso de depósitos, de baixa
compacidade in situ, em condições saturadas, que são solicitados por um
esforço abrupto suficientemente capaz de gerar uma situação não drenada,
aumentando as poropressões no ambiente a valores tais que a tensão efetiva
do material decaia consideravelmente, causando uma diminuição expressiva
da sua resistência ao cisalhamento (Penna, 2010).



Em geo-estruturas localizadas em zonas de atividade sísmica (natural ou
artificial), a consideração de análises pós-sismo, como a estabilidade de
taludes de barragens, são considerações importantes de projeto, sendo os
parâmetros de movimentação específicos do local, necessários para o projeto
ou avaliação, são determinados a partir do SMP.

4. Metodologia

4.1 Métodos de Cálculo de Estabilidade Estrutural

A resposta dinâmica em estruturas sujeitas a ações sísmicas é bastante
complexa, sendo que as tensões e deformações resultantes destas ações
dependem de inúmeros fatores, como a resposta do solo presente na
fundação, a resposta do maciço suportado, da massa e da rigidez da estrutura
e, da própria natureza das ações sísmicas. Assim, devido a complexidade
destes fenômenos e sua interligação, bem como a dificuldade associada na
determinação das propriedades dos solos, que pode gerar certas incertezas, os
métodos de cálculo disponíveis para a obtenção da resposta dinâmica deste
tipo de estruturas utilizam metodologias simplificadas, nas quais estas várias
simplificações são introduzidas ao nível das propriedades dos solos e da
estrutura e também na avaliação das solicitações sísmicas atuantes.

Segundo Cruz (2014), de modo a predizer o comportamento sísmico da
barragem pode-se utilizar de vários métodos de cálculo, o mais utilizado para
modelagem e análise destas estruturas são métodos dinâmicos, que podem ser
realizados com método dos elementos finitos, a fim de se obter resultados
mais aproximados, envolvendo porém maior custo operacional. Os métodos
estáticos são métodos simplificados de dimensionamento sísmico, cuja
aplicação visa a determinação de coeficientes de segurança para os vários
mecanismos de ruptura que poderão ocorrer.

Análises que envolvem o cálculo do fator de segurança de estruturas
sujeitas a sismos pode ser feita recorrendo-se a soluções de equilíbrio limite,



onde tem-se que as forças de um esforço sísmico são representadas
basicamente por componentes verticais e horizontais (coeficientes sísmicos)
e, a massa de solo potencialmente instável é multiplicada por este coeficiente
(FIORI, 2016).

A análise estrutural da barragem sujeita a ação sísmica tem por objetivo
investigar a resposta da estrutura e da fundação quando sujeita a
carregamentos dinâmicos, analisando a possibilidade de geração de excessos
de poropressões em determinadas áreas, o que poderia levar ao efeito de um
processo de liquefação, causando danos inerentes de uma provável ruptura da
barragem.
 

4.2 Modelagem da Barragem na condição estática e dinâmica

O presente trabalho apresenta uma análise dinâmica do comportamento
estrutural de uma barragem de rejeitos com alteamento realizado a montante,
de modo a demonstrar que mesmo barragens com esta metodologia de
construção, caso bem projetadas e com constante monitoramento, podem ser
viáveis no Brasil.

O modelo, adaptado de Loayza (2009), apresenta simplificações
geométricas estruturais, a fim de se adaptar as funcionalidades do software
utilizado, sendo que estas foram realizadas de modo a não alterar de maneira
significativa as condições da barragem, assim como apresentado na Figura
25.

 



Figura 25. Modelo geometrico da barragem de rejeitos alteada a
montante
Fonte: Próprio autor.

O depósito de rejeitos apresenta uma altura de 130 metros a partir da
fundação. Considerou-se uma fundação composta por material aluvionar, o
rejeito depositado a montante da barragem sendo composto de uma mistura
de material argiloso, areia fina e silte, e para o enroncamento considerou-se
um colúvio siltoso.

O comportamanto da barragem foi simulado sob ação de carregamentos
dinâmicos, segundo as zonas sísmicas 2 e 3, presentes no território Brasileiro,
onde adotou-se uma aceleração sísmica horizontal de 0,1g. Considerou-se
também valores aproximados para as propriedades dos materiais da
barragem, Tabela 20.

 

Propriedade do material Fundação Enroncamento Rejeito

Peso específico (KN/m3) 19,000 20,000 16,000

Ângulo de atrito (º) 37 37 32

Coeficiente de Poisson 0,200 0,175 0,300

Condutividade hidráulica (m/s) 5,00E-05 8,60E-06 3,68E-07

Índice de vazios 0,6 0,575 0,8

Porosidade 0,375 0,344 0,444
Considerações para todos os materiais

- Módulo de Cisalhamento Estático (Gmax) = 5000 Kpa
- Coeficiente de amortecimento = 0,1 (10%)

- Coesão considerada nula (análise de situação crítica)

Tabela 20. Propriedades dos materiais
Fonte: Adaptação de Loayza, 2009.

Fez-se uma análise estática inicialmente através de um software
especifico para abordagens de problemas geotécnicos, considerou-se neste



um modelo elasto-plástico de Mohr-Coulomb para todos os materiais,
analisando os dados a partir do modelo teórico de Morgenstern-Price,
considerando uma função meio-seno sob atuação de uma linha freática (linha
piezométrica), a qual se inicia acima dos rejeitos e segue um caminho
preferencial pelo dreno interno no enroncamento da barragem até a fundação
(Figura 25).

Devido as sismicidades na maior parte do território brasileiro ser baixa,
foram considerados nos cálculos dinâmicos uma hipótese de que a barragem
estaria sujeita a um sismo de 0,1g que atuou por 10 segundos, ou seja, valores
acima dos usualmentes observados. Os valores da magnitude foram obtidos a
partir de registros históricos de acelerações horizontais (Figura 26).

 

Figura 26. Registro de aceleração horizontal de 0,1g atuando por 10
segundos
Fonte: Próprio autor.

Para análise dinâmica, fez-se um modelo para o estado de tensões in situ,
ou seja, antes da ocorrência do evento sísmico, e, um modelo para a condição
pós sismo, considerando a acelação horizontal de 0,1g. Utilizou-se da análise
linear elástica para modelamento das propriedades dos materiais.

A Figura 27 apresenta as condições dinâmicas de contorno utilizadas.



 

Figura 27. Condições de contorno para análise dinâmica
Fonte: Próprio autor.

 

5. Resultados

Definindo-se a superfície de deslizamento potencial a partir de um círculo
de ruptura centrado em um grid pôde-se obter os resultados representados na
Figura 28, onde se percebe um Fator de Segurança mínimo, FS = 1,314 na
face do talude a jusante, variando para valores de acima de 1,5 próximo a
crista da barragem, que tendem a aumentar conforme se considere curvas de
ruptura iniciando na bacia de rejeitos.

 

Figura 28. Fator de segurança pelo método de Morgenstern Price



Fonte: Próprio autor.

Para a análise estrutural da barragem sujeita a ação sísmica, buscou-se
investigar: a possibilidade de geração de excessos de poropressões em
determinadas áreas (liquefação); possibilidade de amplificação da aceleração
horizontal em pontos estratégicos da barragem; deslocamento horizontal e
vertical; estabilidade dos taludes e fator de seguraça pós-sismo.

O primeiro passo foi a análise dos resultados da razão de tensão cíclica
(CSR), a qual está relacionada diretamente com a possibilidade de liquefação.
Em geral, quanto maior o CSR, maior a possibilidade de liquefação.
Considerou-se apenas possibilidade de ocorrência de liquefação na bacia de
rejeitos e na fundação, pois são materiais com alta possibilidade de saturação.
De acordo com a Figura 29, percebem-se duas zonas susceptiveis a aumento
de poropressões devido ao abalo sismico, zona 1 na bacia de rejeitos e zona 2
na base a jusante da fundação, com valores máximos de CSR abaixo de 0,2.
Percebe-se que apenas na zona 1 tem-se a possibilidade de ocorrência de
liquefação, porém esta é baixa devido aos baixos valores de CSR.

 
a)



 

Figura 29. Razão de tensão cíclica (CSR) para as duas zonas (Figura a);
zona com possibilidade de liquefação em amarelo (Figura b)
Fonte: Próprio autor.

Assim como apresentado na Figura 30 fez-se mensuração de pontos de
registro histórico de sismicidade na crista (1), junto ao dreno central na base
da fundação (2), no pé da barragem (3) e no fundo da fundação (4), buscando
analisar acelerações e deslocamentos sismicos, nos eixos horizontais e
verticais do problema. Os valores do fundo da fundação são uma replicação
dos valores de entrada; isto é, o registo de entrada sismo (com pico em 0,1g).
Percebe-se pelos gráficos que as acelerações horizontais de pico não
ultrapassam valores de 0,02g indicando que não há nenhuma amplificação no
movimento em nenhum ponto.

 

Figura 30. Aceleração horizontal referente ao sismo de 0,1g
Fonte: Próprio autor.

Analisando o Fator de Segurança na situação pós-sismo, definiu-se um
mapa de segurança de acordo com as curvas de ruptura, onde a partir dos
resultados, percebe-se uma diminuição dos valores do Fator de Segurança



quando comparado com a análise estática, variando de 0,986 (FS mínimo
encontrado) na face à jusante do talude da barragem até valores de 1,486
próximos à crista do talude a montante da barragem. Isto implica que, sujeita
a acelerações desta magnitude, prováveis rupturais locais de pequena
extensão na face à jusante poderão ocorrer, porém não irão influir em uma
ruptura generalizada da barragem. Os resultados podem ser observados na
Figura 31.

 

Figura 31. Fator de segurança pós-sismo
Fonte: Próprio autor.

Após os 10 segundos de sismo, toda a estrutura da barragem apresentou
deslocamentos e deformações, porém de baixa extensão. Os mesmos podem
ser analisados no Tabela 21 junto aos outros valores de parâmetros
observados.

 

Parâmetros Análise dinâmica Análise estática

Razão de Tensão Cíclica (CSR) -0,008 à 0,16 -

Deslocamento Horizontal 0,040m à 0,110m -

Deslocamento Vertical -0,020m à 0,018m -

Aceleração Horizontal -0,025g à 0,020g -

Fator de Segurança Mínimo 0,986 1,314



Tabela 21. Resultados para o modelo em função de diversos parâmetros
Fonte: Próprio autor.

Percebe-se, a partir dos resultados apresentados, que o Fator de segurança
após a ocorrência dos sismos, considerando a linha de ruptura na face à
jusante da barragem (F.S. = 0,986), apresenta valores bem abaixo do valor
apresentado em uma análise estática (1,347), como F.S. ≤ 1, uma provável
ruptura irá ocorrer, porém, estas rupturas são de pequenas extensões e são na
face do talude, o que não influenciará em uma ruptura generalizada da
barragem;

Observa-se também que mesmo após a ocorrência do sismo, não
houveram muitas alterações no coeficiente de segurança da barragem quando
considerada uma linha de ruptura passando pela bacia de rejeitos, ou seja, a
barragem apresenta condições seguras de operação.

Analisando as variações nos deslocamentos horizontais e verticais, têm-se
que estas são ínfimas, além disso, não houveram amplificações nas
acelerações horizontais de maneira significativa no modelo analisado, assim,
com devido monitoramento a barragem continuará estável.

Considerações finais

O trabalho buscou apresentar uma persperctiva sobre a segurança de
barragens de rejeito no território brasileira caso houvesse algum
carregamento dinâmico aplicado a estas estruturas, considerando um valor
para aceleração horizontal da gravidade de 0,1g. De acordo com os resultados
apresentados pelo estudo de caso, a segurança de uma barragem de rejeitos
vai sofrer uma grande alteração quando se analisa uma situação pós-sismo,
porém, para o caso específico apresentado, o fator de segurança ainda
permaneceu com valores aceitavéis. Assim, percebe-se que estruturas de
grande porte, mesmo quando alteadas pelo método a montante, podem
apresentar seguras e viáveis para serem utilizadas, porém deve-se ter



cuidados sistematicos quanto ao monitoramento da estrutura de modo a evitar
futuros danos.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma revisão da literatura acerca do

método de rastreamento envolvendo objetos em vídeos em câmera estática,
para este fim utilizou-se subtração de plano de fundo, afim de detectar o
objeto em vídeo, com o uso de duas ferramentas distintas: Mistura de
Gaussianas e Filtro de Kalman. O objetivo principal do trabalho é levantar
dados acerca da especificidade das pesquisas desenvolvidas, identificar
razões de possíveis quedas ou progressões a respeito do tema em diversos
anos. Para isso ser possível, foi elaborado um Sistematic Mapping Study
(SMS) para distinguir os dois métodos acoplados. Para a escolha das palavras
chaves, foi atribuído a expressão “Detecção de objetos”, pela variedade de
áreas e temas ligados ao Filtro de Kalman. De posse das palavras expressões-
chave, foram realizadas pesquisas nas bases de dados Periódicos Capes,
Scopus e Science Direct, para analisar o grau de disseminação do tema em
diferentes bases de dados.

Palavras-chave: Subtração de fundo, Filtro de Kalman, Visão
computacional, Misturas Gaussianas.

Introdução



A detecção e o rastreamento de objetos em vídeos são tarefas primordiais
para muitos sistemas visão computacional, tais como veículos autônomos
(Petrovskaya; S.Thrun, 2009), reconhecimento de atividades (Choi;
Savarese,2012), em sistemas de monitoramento de tráfego (Kiratiratanapruk;
Siddhichai, 2006), interação humano computador (Jacob; Karn, 2003), e
indexação de vídeo (Courtney, 1997). Contudo, para muitas aplicações, o
processo de detecção e rastreamento de tráfego não é trivial devido a fatores
como ruídos, baixa resolução de câmera, mudanças de iluminação na cena,
oclusão parcial ou total de objetos, entre outros. Assim, é de extrema
importância a elaboração de métodos de detecção e rastreamento robustos a
tais fenômenos (Yilmaz; Javed; Shah, 2006).

Nos últimos anos, o congestionamento no trânsito tornou-se um problema
significativo. Soluções contemporâneas dão maior enfoque ao controle das
informações vindas dos sistemas de vigilância. Desta forma, a detecção de
veículos é uma abordagem promissora (Coifman et al., 1998). Neste
contexto, dados estatísticos do sistema de detecção são utilizados para
controlar o fluxo do trânsito.

Com isso, informações adicionais das trajetórias dos veículos, são cada
vez mais relevantes, a partir delas, é possível identificar manobras perigosas,
mudanças repentinas de faixas, padrões de aceleração e desaceleração (Gupte
et al., 2002). Os sistemas de rastreamentos podem produzir dados individuais
de cada objeto, por exemplo, a qual distância está um veículo do outro? e a
qual velocidade? e desta forma, podemos compreender melhor o
comportamento do condutor.

Esse trabalho teve como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre a
detecção de objetos utilizando Filtro de Kalman e Mistura de Gaussianas,
caracterizar a progressão de desenvolvimento de algoritmos de detecção de
objetos e identificar principais aplicações. Com essas finalidades, foi
desenvolvido um mapeamento sistemático da literatura (SMS), conforme



proposto por (Kitchenham, 2010). Além de contribuir na identificação de
possíveis lacunas e participar do acervo de matérias para pesquisas futuras.

1. Metodologia

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da literatura nas bases
de dados Scopus, Science Direct e Periódicos Capes, no período entre 2003 e
2016, foram escolhidas estas bases de dados, devido as mesmas serem bases
de dados centralizadas de resumos, artigos e citações para jornais e revistas
acadêmicas. As palavras-chave utilizadas foram “Detecção de Objetos, Filtro
de Kalman e visão Computacional” e “Detecção de Objetos, Mistura de
Gaussiana e visão Computacional” e “Detecção de Objetos, Filtro de Kalman
e Mistura de Gaussianas” e suas correspondentes em inglês, “Kalman Filter
and Object Detection and Computer vision” e “Gaussian Mixture and Object
Detection and Computer vision” e “Object Detection and Kalman Filter and
Gaussian Mixture”.

As expressões chaves foram agrupadas de acordo os temas de interesse. O
termo “Visão Computacional” foi empregado as expressões a fim de filtrar as
teorias e tecnologias na construção dos sistemas. Na Tabela 22 podemos ver
como as expressões foram separadas.

 

Grupo 1 Kalman Filter and Object Detection and “Computer vision”

Grupo 2 Gaussian Mixture and Object Detection and “Computer vision”

Grupo 3 Object Detection and Kalman Filter and “Gaussian Mixture”

Tabela 22. Expressões chaves e seus respectivos grupos
Fonte: Elaborado pelos autores.

Somando-se todas as bases de dados, e separando por Grupos, foram
encontrados 1.111 artigos referente ao Grupo 1, referente ao Grupo 2, 978
artigos e 342 artigos referente ao grupo 3. Na Tabela 23 podemos confortar



todos os artigos de um mesmo grupo, reunir todas as Bases de Dados e retirar
os artigos repetidos, desse modo foram selecionados 36 artigos do Grupo 1,
22 artigos do Grupo 2 e 48 artigos do Grupo 3. Na Seleção final foram
selecionados 25 Artigos do Grupo 1 que obtiveram resumos aderente, 19 do
Grupo 2 e 30 do Grupo 3.

 

 Expressões

Base de Dados

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Número de Artigos Publicados

Inicial com título
aderente inicial

com
título

aderente
inicial

com
título

aderente

Scopus 122 30 167 35 47 16

Science Direct 971 47 784 33 293 62

Periódicos Capes 18 5 27 14 2 0

Total 1.111 85 978 82 342 78

Artigos sem repetições
entre as bases de dados 36 22 48

Artigos selecionados após
leitura do título e resumo 25 19 30

Tabela 23. Resultados obtidos nas pesquisas nas bases de dados
selecionados
Fonte: Elaborado pelos autores.

2. Trabalhos correlatos

Métodos de detecção de veículos baseados em visão computacional são
utilizados no trabalho de Chen, Ellis e Velastin (2016) a fim de realizar a
classificação de objetos em tráfego de uma câmera estática de um circuito
fechado de uma estrada. Os veículos são detectados usando subtração de
fundo com base em um modelo de Mistura Gaussiana, esse método pode lidar



com detecção de veículos que se tornam estacionários durante um período de
tempo significativo e após um período de tempo se movem rapidamente.

A extração da geometria da estrada e o comportamento do movimento do
veículo são dados importantes para a interpretação semântica dos padrões de
fluxo de tráfego, como componente de um sistema de vigilância de tráfego
baseado em visão inteligente (Chen; Yan; Ellis, 2014). O veículo é rastreado
pelo filtro Kalman usando uma característica de marcações que estão
próximos a superfície da estrada. A linha central de cada pista de tráfego é
calculada agrupando várias trajetórias.

Para detectar violações de regras típicas em terminais de trânsito público
através do movimento de pessoas, Dalka e Bratoszewski (2013) utilizaram
processamento de imagens baseando-se na detecção de objetos com modelos
de Mistura de Gaussianas e empregando filtros de Kalman com extensões a
fim de rastrear objetos. De modo a permitir um reconhecimento efetivo de
eventos num ambiente lotado, o algoritmo para detecção de eventos é criado
com a análise baseada em fluxo óptico de modo a obter características de
velocidade em nível de pixel.

Para situações de tráfego humano de alta densidade, Jia, Li e Li (2016)
propuseram um método no qual a transformação das coordenadas dos
centroide e a cor são usadas como características para detectar, rastrear e
contar os alvos móveis. Os resultados experimentais mostram que o método
proposto pode resolver o problema da contagem dos alvos móveis das
sequências de vídeo no caso de tráfico humano de alta densidade.

Com a Finalidade de acompanhar múltiplos movimentos em cenas
dinâmicas e complexas, Fakharian, Hosseini e Gustafsson (2011) propuseram
um algoritmo que consiste em duas etapas: no primeiro, detecção da pessoa
propriamente dita. Em seguida, utilizar o modelo de Mistura Gaussiana com
taxa de adaptação variada para melhorar o desempenho da detecção humana.



A abordagem proposta por Hu, Qu,Li e Wang (2014) é validada em cenas
de tráfego real. Múltiplos alvos móveis são rastreados através da integração
das características de movimento e forma pelo modelo de filtro Kalman. Para
garantir a continuidade e a estabilização, é realizado o processamento de
oclusão.

Com o intuito de monitorar o local que precisa de segurança constante,
tais como bancos, shoppings, rodovias, lugares públicos lotados Kamaraj e
Balakrishnan (2015) desenvolveram um sistema visual de detecção e
rastreamento de objetos em movimento. O método de Mistura de Gaussianas
é proposto neste trabalho para integrar a adaptação de melhor plano de fundo
na detecção. Utilizou-se também o Filtro de Kalman para minimizar o custo
de observação de rastreamento.

O problema do rastreio de múltiplos objetos pode ser dividido em duas
partes; detectando objetos em movimento em cada quadro e associando as
detecções correspondentes ao mesmo objeto ao longo do tempo. A detecção
de objetos em movimento usa um algoritmo de subtração de fundo baseado
em modelos de Mistura Gaussiana. O movimento de cada faixa é estimado
por um filtro de Kalman (Krerngkamjornkit; Simic, 2014).

Os dados sobre volumes de pedestres e bicicletas são necessários para
planejamento de transporte, projeto de infraestrutura e gerenciamento de
tráfego. O modelo de Mistura Gaussiana foi usado para extrair objetos em
movimento de uma sequência de imagens. No módulo de rastreamento, a
parte mais desafiadora deste sistema, as trajetórias, foram obtidas pelo uso de
um filtro de Kalman. Para identificação de pedestres e bicicletas, utilizou-se
uma rede neural de retro propagação no módulo de classificação (Li et al.,
2010).

O rastreamento humano em cenas dinâmicas tem sido um importante
tópico de pesquisa Mirabi e Javadi (2012) propuseram uma abordagem para o
rastreamento de vários objetos em cenas dinâmicas para lidar com a oclusão



parcial de objetos. O algoritmo consiste em duas etapas na primeira etapa que
usamos Misturas de Gaussianas para extrair objetos em movimento de uma
sequência de vídeo. Em seguida, um método combinado é usado para
remoção de sombra.

3. Resultados e discussão

De posse das pesquisas, de acordo com o Grupo de palavras chaves e
agrupando conforme a base de dados, foi analisado dados relevantes como a
linha de tempo de publicações, em função do ano de publicação, os autores
que mais publicaram, os objetos mais frequentemente rastreados nos artigos
selecionados e a escolha dos pares de métodos empregados na maioria dos
artigos. Na Figura 32 é ilustrado o progresso de publicações com o Grupo de
Palavras Chaves 1, onde relaciona na maioria dos trabalhos a implementação
robusta do Filtro de Kalman para controle e determinação de padrões.

 

Figura 32. Número de publicações referentes ao grupo 1
Fonte: Elaborado pelos autores.

Na Figura 33 podemos ver o progresso de publicações com o Grupo de
Palavras Chaves 2, onde obteve-se a prevalência trabalhos que atualizava a
imagem de fundo usando a adaptação do método de Mistura de Gaussianas.



 

Figura 33. Número de publicações referente ao grupo 2
Fonte: Elaborado pelos autores.

Na Figura 34 é mostrado a evolução do número de publicações do Grupo
de Palavras Chaves 3. Desta forma, é possível analisar a natureza principal do
Filtro de Kalman e o predomínio em aplicações envolvendo as duas fases
bem definidas do Filtro: atualização do tempo e atualização de medição, e por
fim, relacionando a capacidade de adaptação do método Mistura de
Gaussianas.

 

Figura 34. Número de publicações referente ao grupo 3
Fonte: Elaborado pelos autores.

Após realizar a análise dos autores que obtiveram maior número de
publicações, e realizar a busca de toda a literatura foi possível utilizar a



ferramenta Snowball que consiste em uma prática comum entre
pesquisadores, selecionar um conjunto de artigos que são mais importantes
em uma certa área de pesquisa e, a partir destes, identificar trabalhos
relacionados relevantes (Souza et al., 2013). Na Figura 35 é possível ver os
autores com maior número de publicações no Grupo de expressões chaves
Kalman Filter and Object Detection and “Computer vision”.

 

Figura 35. Autores com maior número de publicações referente ao grupo
1
Fonte: Elaborado pelos autores.

Na Figura 36 é ilustrado os autores com maior número de publicações, no
Grupo 2 que possui as expressões Gaussian Mixture and Object Detection
and “Computer vision”.



 

Figura 36. Autores com maior número de publicações referentes ao
grupo 2
Fonte: Elaborado pelos autores.

Podemos ver na Figura 37 os autores que mais publicaram no Grupo de
expressões chave 3. Logo ao buscar a localidade destes autores, nota-se uma
relação entre Figuras 35, 36 e 37 onde os autores que obtiveram maior
número de publicações estão inseridos em grandes polos tecnológicos e com
grande financiamento governamental.

 



Figura 37. Autores com maior número de publicações referente ao grupo
3
Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao selecionar os artigos, e após a revisão da literatura realizada, foi
possível filtrar os principais objetos rastreados em vídeos, foi observado que
rastreamento envolvendo pessoas e veículos são amplamente utilizadas como
visto na Figura 38, isto porque engloba situações de tráfego intenso, jogos de
futebol e basquete, no qual são rastreados jogadores para determinar
possíveis infrações nas regras dos jogos. Animais como vacas e golfinhos são
rastreados pelo fato de vacas causar acidentes, e os golfinhos para
compreender seu complexo modo de comunicação.

 

Figura 38. Principais objetos rastreados
Fonte: Elaborado pelos autores.

Após selecionar os artigos e filtrar os artigos de interesse, foi visto que na
maior parte dos artigos o Filtro de Kalman e Mistura de Gaussianas é
acoplado a outros sistemas como por exemplo tratamento de imagens antes
de inseri-las no algoritmo criado. A Figura 39 ilustra a relação dos métodos
ligados ou não a outras ferramentas acopladas.

Ao selecionar os 74 artigos 30% deles compreendem o Filtro de Kalman e
Mistura de Gaussiana acoplados a outros sistemas, 20% deles ao Filtro de



Kalman Acoplado a outros sistemas, 16% correspondem ao Filtro de Kalman
somente, 14% equivale ao método de Mistura de Gaussiana Acoplada a
outros sistemas, 8% representam o Filtro de Kalman e Mistura de Gaussiana
somente e 12% ao método de Mistura de Gaussiana somente. Por fim,
compreendeu-se que conectar dois métodos que envolvem matemática
computacional foi interessante isto devido cada método lidar melhor com
uma específica atividade, neste caso, Mistura de Gaussianas adaptou as
rápidas modificações na imagem e o Filtro de Kalman rastreou os objetos
utilizando a medição anterior.

 

Figura 39. Principais junções dos métodos estudados
Fonte: Elaborado pelos autores.

Conclusões

A partir do levantamento sistemático realizado pode-se identificar que as
publicações têm como finalidade a aplicação em sistemas de vigilância e
aprimoramento da tecnologia envolvida nos processos.

Problemas identificados foram, a falta detalhes para mostrar a posição dos
autores no que se diz respeito ao uso da técnica escolhida, ou seja, o motivo



pelo qual se escolheu acoplar ou não outras ferramentas a sistemas como
Filtro de Kalman e Mistura de Gaussiana.

Não foram encontradas revisões da literatura nacionais que manifeste os
progressos da pesquisa que inclua o campo de visão computacional e
processamento de imagem.

O campo de visão computacional indica a necessidade de um número
maior de pesquisas, afim de se obter os benefícios, sejam eles empregados a
vigilância ou rastreamento de quaisquer que sejam os objetos, dessa forma a
revisão da literatura apresenta contribuições significativas sendo que ao
iniciar projetos com esta finalidade, o pesquisador consegue saber qual base
de dados melhor se adequa a sua pesquisa, os anos que obteve maior
publicação, quem mais publica nesta área, que tipo de objeto mais tem sido
rastreados e que métodos mais são utilizados em pares para conseguir os
objetivos finais, logo, o trabalho possibilita conhecimento acerca da
progressividade do tema pesquisado.

Para pesquisas futuras é interessante adicionar mais informações para os
futuros pesquisadores da área de visão computacional são elas: Países que
obtiveram maior número de publicações, e ao final, relatar os resultados
obtidos na aplicação do trabalho, isto pode ser expresso, mostrando a curva
de erros para os métodos estudados.
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Resumo: Este trabalho apresenta o uso do Gráfico de Shewhart para

realizar o reconhecimento de padrões em um dado sistema. Este sistema
compreende uma bancada experimental montada para realização de analises
de vibrações. Similarmente a uma mesa vibratória, foi acoplado dois
acelerômetros afim de captar os dados advindos do sistema. Inicialmente foi
escolhido o deslocamento proveniente de vibrações mecânicas para analisar
qual padrão acontece nesse tipo de gráfico, e aplicar a ferramenta da
qualidade em sistemas naturais induzidos. O método proposto considera as
regras sensibilizantes e as separa no gráfico a partir de zonas, criadas de
acordo com o grau de confiabilidade proposta por Shewhart.

Palavras-chave: Gráfico de Shewhart. Analises de Vibrações. Grau de
Confiabilidade.

Introdução

Existem diversas fontes de vibrações mecânicas em uma estrutura. A
principal fonte de ruído em um sistema de vibrações é o motor. Existem
cinco possíveis caminhos de transmissão de energia associados à difusão de
vibração, incluindo o sistema de montagem, que consiste no suporte do
motor, montagens de isolamento, e fundação, são eles: a pilha de escape; o
combustível; o sistema de entrada e refrigeração; o eixo de transmissão e a



radiação do ar o motor (Akpan et al., 1999). Através destes caminhos, a
energia causa a propagação de vibrações em toda a estrutura (Cinquemani;
Braghin, 2017).

O Gráfico estatístico de qualidade surge como uma alternativa para
melhorar e monitorar a qualidade de um sistema, esse controle ocorre através
de gráficos de controle que são eficientes e simples de monitorar a média e
variabilidade da característica observada. Suas medidas são executadas em
pontos espaçados no tempo, resultando em gráficos temporais, que quando
comparado aos resultados obtidos nos limites de controle, indicam causas
especiais de variabilidade ou processo com anomalias que prejudicam a
qualidade. Os gráficos de controle mais usados são: Shewhart (X-bar), média
móvel ponderada exponencialmente (EWMA) e Soma cumulativa (CUSUM)
(Andrade et al., 2017).

O controle estatístico de qualidade foi adequado para determinar a
variabilidade do processo, logo, o gráfico de controle foi aplicado ao sistema
de vibrações por meio de uma bancada experimental para medição de
vibrações em uma plataforma similar a uma mesa. O sistema proposto para
este tratamento, abrange o uso da ferramenta da qualidade para a análise de
sistemas físicos naturais, como o de vibração, que foi induzido por um motor
com massa desbalanceada.

Este artigo está estruturado de maneira que no Capítulo 1 houvesse uma
introdução acerca dos estudos específicos de vibrações em estruturas. No
Capítulo 2 iremos apresentar as características do Controle Estatístico do
Processo, com breves seções expondo as ferramentas do controle estatístico,
a análise sobre a escolha do tamanho da amostra envolvida, e a base teórica
para a avaliação dos Padrões em Gráficos de Controle. No Capítulo 3 é
expresso a metodologia do trabalho. No Capítulo 4 teremos os resultados e
discussões e por fim, no Capítulo 5 iremos apresentar a conclusão da
realização deste trabalho.



1. Controle estatístico do processo

A medição de dados é fundamental para a melhoria da qualidade em
processos industriais. Os dados para análise da qualidade, no entanto, são
medidos para uma população específica durante um período de tempo fixo
(Gupta; Kaplan, 2017). Neste trabalho fornecemos uma visão geral prática de
ferramentas da Qualidade como o gráfico de controle Shewhart, para
monitorar a qualidade de um sistema, identificar possíveis erros ou danos e
sinalizar para o gestor responsável possíveis tomadas de decisões.

1.1 Ferramentas do Controle Estatístico do Processo

Segundo Montgomery (2000) um produto deve corresponder às
exigências do cliente, deve ser produzido por um processo que estabeleça
estabilidade e replicabilidade. De outra forma, este processo precisa possuir
baixa variabilidade em torno da dimensão alvo. O método exposto por
Shewhart abrange 7 principais ferramentas, porém neste artigo abordaremos
apenas o Gráfico de controle.

1. Apresentação em Histograma ou Ramo de Folhas.
2. Folha de Controle.
3. Gráfico de Pareto.
4. Diagrama de causa e efeito.
5. Diagrama de Concentração de defeito.
6. Diagrama de Dispersão.
7. Gráfico de Controle.

1.2 Tamanho da Amostra e Frequência de Amostragem

Em gráficos de controle o objetivo é detectar efeitos negativos sobre os
resultados e identificar sua fonte potencial. Embora os gráficos de controle
possam ter uma variedade de formas, basicamente, são uma representação
gráfica dos valores e suas características referente ao processo industrial



ocorrendo. O resultado dessa investigação é plotado sequencialmente. O
princípio dos gráficos de controle é simples e pode ser estruturado em três
etapas (Simonet, 2005):

1. Avaliar uma amostra durante o processo;
2. Medir o identificar de qualidade;
3. Marcar o resultado do gráfico obedecendo seus respectivos limites.
Para realizar o gráfico de controle de forma a diminuir qualquer influência

é realizado o cálculo do número de amostras utilizadas. Neste planejamento é
necessário especificar o tamanho da amostra a ser utilizada. Desta forma,
poderemos avaliar pequenas mudanças no processo. Para realizar esta analise
costuma-se plotar a curva característica de operação do gráfico para vários
tamanhos de amostras como expresso na equação 1 (Montgomery, 2007).

 
Em um plano de amostragem única n é representado como o itens dentro

da amostra. Logo d é o numero de defeitos dentro deste lote.Fixado o número
de aceitação c, aceitamos o lote se d≤c e é rejeitado d≥c. Logo a distribuição
do número de defeitos d em uma amostra de n itens será binomial (N →∞) e
p será a fração de itens defeituosos.

1.3 Base Estatística para o Gráfico de Controle

O Gráfico de Shewart rastreia a evolução da média da amostra de um
processo univariante em amostras racionais de tamanho n. Quando os dados
adquiridos não obedecem uma distribuição normal, alguns gráficos
alternativos para monitorar a média da amostra são propostos, seja para uma
característica de qualidade de uma dada família de distribuições, ou para
distribuições com uma dada forma especificada (Cascos; Lopez-Diaz, 2017).



Para a criação de um gráfico de controle Shewhart o valor de uma
determinada característica de um subgrupo consiste em uma linha central
representada pela media μ que está localizada em um valor de referência da
característica plotada.

De acordo Fu, Wang e Dong (2017) o valor de referência para o controle
de processo geralmente é o valor de tempo gasto pela observação conforme
indicado nas especificações do produto, ou um valor nominal da observação
que está sendo plotada com base na experiência passada com o processo, ou a
partir de valores implícitos de destino de produto ou serviço.

O gráfico de controle possui dois limites de controle determinados
estatisticamente, um de cada lado da média μ, que são chamados de limite de
controle superior (LSC) e limite de controle inferior (LIC). Os limites de
controle nos gráficos Shewhart estão a uma distância de 3σ em cada lado de
μ, onde σ é o desvio padrão do subgrupo dentro da população que está sendo
plotada. A variabilidade dentro do subgrupo é usada como uma medida da
variação aleatória. As definições e fórmulas são as seguintes (Montgomery,
2007).

 

 

 
Finalmente do Gráfico de Controle Shewhart é dado por:



Segundo Montgomery (2009) o gráfico de controle é uma ferramenta
vasta com aplicabilidade em diversas áreas e oportuno de várias maneiras,
umas delas é para descrever de maneira precisa, diretamente o que se entende
por controle estatístico de qualidade. Desta forma, realiza uma vigilância on-
line do processo, sinalizando quando ocorre quebra de controle estatístico, o
que exigirá do gestor responsável medidas afim de amenizar o descontrole
estatístico.

1.4 Avaliação dos Padrões em Gráficos de Controle

O reconhecimento de Padrões em Gráficos de controle possui uma fase
sistemática ou não-aleatória, logo, podemos detectar as razões pelas quais os
gráficos seguem ou não um controle estatístico. Conhecer o processo
estatístico atribui maior sucesso e qualidade para o sistema em geral
(Montgomery, 2009). Segundo Electric (1956) um conjunto de regras de
decisão pode ser usado para identificar padrões não aleatórios em gráficos,
são (Montgomery, 2007).

1. Um ponto de localiza fora dos limites de controle com três sigmas;
2. Dois, em três locais consecutivos, e após de dois sigmas de limites;
3. Quatro, em cinco pontos consecutivos, se localizam a uma distância de

um sigma ou mais em relação à media;
4. Oito pontos consecutivos se localizam de um mesmo lado da linha

central.
Com a classificação de Western é possível classificar regras de zonas, e

aplicá-las a um lado da linha central e salientar a sensibilidade em gráficos de
controle.



2. Metodologia

Este capítulo tem como objetivo descrever os procedimentos para
desenvolvimento do aparato experimental utilizado na obtenção dos valores
que foram utilizadas análise deste artigo. Dessa forma, foi montado uma
plataforma que possibilitou a análise do deslocamento em 2 níveis diferentes.
Com esta Plataforma foi utilizado sensores interligados a um sistema de
aquisição de dados. Após esta fase, foi possível obter valores que possibilitou
a obtenção do modelo para tratamento desses dados.

2.1 Aparato Experimental

O aparato desenvolvido, como mencionado no tópico anterior, é ilustrado
esquematicamente na Figura 40. Trata-se de uma plataforma que possibilitou
a aquisição dos dados pretendidos para posterior tratamento dessas
informações. Esse aparato experimental é composto de duas placas metálicas
rígidas sustentadas por lâminas paralelas. A placa superior tem 0,15 m de
comprimento e uma espessura de 4,76 mm e a placa inferior tem 200 mm de
comprimento e 4,76 mm de espessura. Na placa superior foi acoplado um
motor de corrente contínua alimentado com uma tensão de 6,8 V por uma
fonte geradora de tensão modelo DC POWER SUPPLY FA- 3003, da marca
Instrutherm, esse valor de tensão colocou o sistema em ressonância e
proporcionou assim maiores amplitudes de vibrações, uma vez que o eixo
desse motor foi desbalanceado propositalmente, permitindo chegar a valores
ideais para a análise.



 

 

(a) Vista Lateral (b) Vista Superior (C) Vista Frontal

Figura 40. Aparato desenvolvido
Fonte: Elaborado pelos autores.

Para medir o sinal de aceleração, e posteriormente realizar a integração do
sinal de aceleração para obter ao final o sinal de deslocamento, foi utilizado
dois acelerômetros do modelo GY-61 (ADXL335), esses acelerômetros
foram acoplados em cada placa metálica para proporcionar a leitura em
intensidades diferentes. O acelerômetro é um sensor que possibilita a
medição dos eixos nomeados X, Y e Z, mas que, no nosso estudo será
utilizado apenas o eixo Y.

Após a montagem do aparato experimental que proporcionará as
informações necessárias para alcançar os objetivos desse estudo, foi
necessário a ligação dos sensores instalados nas placas metálicas superior e
inferior a um sistema de aquisição de dados. Esse sistema é composto de uma



placa de aquisição de dados da National Instruments, modelo NI USB-6008.
O eixo Y do sensor superior foi ligado na porta de entrada AI0 da placa de
aquisição e o sensor da placa inferior na porta AI1 da mesma placa.

2.2 Aquisição de dados

Com o aparato experimental montado e já ligado na placa de aquisição de
dados, foi necessário a programação do software de aquisição de dados, que
não é objeto de estudo desse artigo, por esse motivo será omissa. Para
demonstrar o que essa programação realiza foi montado um diagrama de
blocos que tem por finalidade expressar o procedimento de integração dos
valores obtidos até chegar aos valores de deslocamento. A Figura 41 mostra o
diagrama ilustrado desenvolvido.

 

Figura 41. Plataforma para análise dos dados
Fonte: Elaborado pelos autores.

O bloco DAQ Assistent representa o driver da placa de aquisição de
dados, sendo o ponto de entrada das informações do acelerômetro. O
acelerômetro emite sinal bruto de tensão na sua saída, sendo esse
proporcional a sua aceleração. A partir da aceleração ocorrem as integrações
desse sinal em cada acelerômetro instalado, tendo assim os sinais de
velocidade e de deslocamento, este último, objeto do nosso estudo, é



interligado a um banco de dados que gera um arquivo com esses valores para
serem utilizados no filtro.

3. Resultados e discussão

Ao determinar o planejamento para o Gráfico de Controle, foi realizado
testes para identificar qual seria o tamanho da amostra ideal para a
especificidade da análise realizada em laboratório, com este intuito, foi
testado amostras de tamanhos diversificados como visto na Figura 42, notou-
se que quanto maior o número de observações dentro da amostra, mais
chances de detectar pequenas mudanças no processo, o que torna a analise
realizada mais sensível a flutuações no gráfico, consequentemente foi
adotado o tamanho da amostra com 50 observações como explicitado abaixo,
com isso obtemos menor probabilidade de obter um sistema fora de controle
estatístico.

 

Figura 42. Teste para a escolha do tamanho da amostra
Fonte: Elaborado pelos autores.

Após obter o número ideal do tamanho da amostra, foi possível analisar o
processo de uma maneira panorâmica, logo, foi utilizado as Regras de Zonas
de Wernen para avaliar o grau de confiabilidade no processo. Na Figura 43



nota-se que a Zona A é delimitada por 3σ de confiança, a Zona B é
demarcada por 2σ de confiança, e a Zona C é delimitada por 1σ de confiança.

 

Figura 43. Processo Panorâmico
Fonte: Elaborado pelos autores.

Considerações finais

A utilização de gráficos de controle para reconhecer padrões oferece a
possibilidade de acompanhar o processo e sinalizar para os gestores possíveis
defeitos ou irregularidades no sistema. Aplicando o gráfico de controle como
ferramenta, foi possível notar que se fosse necessária mais força para realizar
qualquer tipo de atividade, o motor gasto na plataforma não conseguiria
sucesso. Esse fato foi descoberto graças ao gráfico de controle utilizado.

Ao atentar para a real visualização do gráfico de controle, foi verificado
na Figura 43, que o processo consiste em um processo fora de controle. De
acordo com as Regras de Zonas de Wertern, podemos perceber que as
medidas referentes ao acelerômetro 1 e 2 até o tempo de 20 Segundos, fere as
definições das Regras, isto, devido aos valores referentes a 4 regra, ao
salientar que quando temos 8 pontos de um mesmo lado da linha de controle,
o mesmo se caracteriza como sendo um padrão não aleatório e sinaliza que
estamos diante de um processo fora de controle estatístico.



Outra característica notável na Figura 43 é a perda de energia de acordo
com o passar do tempo. Quando nos referimos a classificação de vibrações
mecânicas, são citadas as vibrações livres ou forçadas e ao seu
amortecimento. Quanto ao deslocamento, podemos obtê-lo sendo retilíneos,
torsional ou a mistura dos dois. De acordo com o gráfico utilizado, nota-se
que o mesmo condiz com a realidade ao referimos a perca de energia com o
passar do tempo.

Com a finalidade de aprendizagem, concluímos que acoplar o gráfico de
controle Shewhart a uma análise de vibração é satisfatório, devido ao
entendimento da natureza do movimento, ou seja, dessa forma, foi possível
identificar como transcorreu o processo, além de caracterizá-lo como um
sistema vibratório e compará-lo a um processo industrial, o que possibilitou
mais experiência com o uso de ferramentas da Qualidade aplicada a sistemas
vibratórios.
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Resumo: Nas últimas décadas, as empresas têm buscado, crescentemente,

a redução de gastos, o gerenciamento do conhecimento e a flexibilização dos
meios de produção e serviços. Há técnicas/ferramentas que permitem a
análise dos processos empresariais e auxiliam na obtenção de melhorias
contínuas dos processos produtivos, dentre elas está a simulação
computacional. O objetivo deste artigo é elaborar um modelo de simulação
aplicado em minas a céu aberto, voltado para a atividade de planejamento
operacional. Para tanto, utilizou-se a abordagem de pesquisa quantitativa e o
procedimento de pesquisa experimental, devido ao uso de simulação
computacional. Representou-se no simulador, um cenário hipotético de
planejamento operacional, considerando aspectos práticos em minas a céu
aberto. Dentre os resultados obtidos, verificou-se que as escavadeiras
atingiram, em média, 99,97% de utilização. Este artigo contribui para uma
melhor percepção da importância do planejamento operacional na mineração,
assim como do processo de simulação de minas a céu aberto.

Palavras-chave: Simulação. Planejamento Operacional. Minas a céu
aberto.

Introdução



A necessidade por competência no meio produtivo empresarial é uma
procura frequente, uma vez que o mercado está cada vez mais competitivo e
os custos associados a produção estão sempre aumentando. Empreendimentos
de sucesso vêm procurando meios para redução de custos e aumento da
produção, prezando o meio ambiente e, também, o desenvolvimento
sustentável (Ribeiro, 2015).

Neste cenário, as empresas deveriam promover melhorias contínuas dos
processos produtivos, na tentativa de assegurar a competitividade no
mercado. Assim, organizar um planejamento estratégico da produção e seu
controle de modo eficiente, otimizar os recursos humanos e físicos, rever os
preços praticados na venda dos produtos, garantir qualidade e agilidade,
podem ser formas de implantar melhorias (Pantuza Júnior, 2008).

Na mineração, o sistema produtivo é caracterizado por um ciclo longo de
produção e operação, integrado, em série e contínuo, desde a mina, passando
pelo beneficiamento, transporte, aglomeração, quando for o caso, estocagem
de produtos acabados e distribuição (Castro Neto, 2006).

Há várias formas de extração de minério, dentre elas a mineração/lavra a
céu aberto. Lavra a céu aberto é uma mina onde a extração de minério ocorre
na superfície. Nas atividades operacionais, grande parte dos recursos:
carregadeiras, britadores, vias de acessos, são compartilhados, um modelo de
simulação pode ser construído para reproduzir a operação do ambiente
visando obter o melhor desempenho operacional (Ribeiro, 2015).

Pesquisas com foco em minas a céu aberto possuem relevância e
importância para a área, como pode ser observado em Ataeepour e Baafi
(1999), Arteaga, Nehring e Knights (2017), Dindarloo, Osanloo e Frimpong
(2015), Eskandari, Darabi e Hosseinzadeh (2013), Forsman, Ronnkvist e
Vagenas (1993), Goodfellow (2016), Hashemi e Sattarvand (2015), Kolonja e
Mutmansky (1995), Soumis, Ethier e Elbrond (1989), entre outros.



Kolonja e Mutmansky (1995) desenvolveram um modelo de simulação
para analisar estratégias de despacho. Já Ataeepour e Baafi (1999)
trabalharam em um modelo de simulação para analisar operação de caminhão
e de pá carregadeira. O primeiro passo foi monitorar o efeito do número de
caminhões na utilização do sistema e em seguida, aplicar uma regra de
despacho visando minimizar os tempos de espera dos caminhões. Hashemi e
Sattarvand (2015) utilizaram a simulação computacional para análise das
operações da segunda maior mina de cobre do Irã. Eskandari, Darabi e
Hosseinzadeh (2013) também apresentaram uma aplicação real da simulação,
com foco no sistema de transporte limitado de uma mina de cobre a céu
aberto no Irã.

Ademais, Costa, Souza e Pinto (2004) advogam que o planejamento
operacional se preocupa, ainda, em gerenciar os equipamentos de carga. Para
tanto, é necessário considerar as metas de produção e de qualidade, além das
restrições operacionais da mina (Costa; Souza; Pinto, 2004).

Deste modo, o objetivo do artigo é elaborar um modelo de simulação
aplicado em minas a céu aberto, voltado para a atividade de planejamento
operacional. A justificativa dessa pesquisa se embasa na importância do
referido tema quanto a necessidade de análise do comportamento de sistemas
reais para o melhor dimensionamento de seu funcionamento.

Salienta-se que a presente pesquisa possui vínculo com o Grupo de
Estudos em Modelagem e Simulação (GEMS) e que faz parte do projeto de
pesquisa intitulado “Proposta de uso de otimização baseada em simulação
para planejamento operacional de minas a céu aberto”.

A estrutura do artigo é a que segue: na seção um há o referencial teórico
sobre mineração e simulação computacional; na seção dois há a metodologia
da pesquisa; na seção três estão os resultados e discussão; e, por fim, são
apresentadas as considerações finais.

1. Referencial teórico



A mineração trata do processo de extração de minerais que estão
concentrados naturalmente no subsolo. A extração de minerais envolve várias
etapas de processamento, a saber: pesquisa e exploração, lavra e
beneficiamento (Lopes, 2014).

De acordo com Macêdo, Bazarte e Bonates (2001), a mineração depende
de técnicas de extração para viabilizar a produção. Há dez métodos de lavra
que são destaque, no entanto, há mais de trezentas variações possíveis de
métodos de lavra. A seleção do método depende da disponibilidade de
equipamentos necessários para viabilizar as técnicas de extração. Há
momentos em que é necessário desenvolver novos equipamentos para
viabilizar estas técnicas (Lopes, 2014).

Lopes (2014) enfatiza que na mineração há a exploração de recursos
minerais em minas subterrâneas ou a céu aberto. A escolha do método usado
deve considerar aspectos tecnológicos, sociais, econômicos e ambientais
(Macêdo; Bazarte; Bonates, 2001).

Quanto ao planejamento operacional, este trata do planejamento de curto
prazo. O objetivo primário é definir o ritmo de lavra que deverá ser
implementado em cada frente, propiciando a alimentação adequada da usina
de beneficiamento. Destaca-se que várias empresas do setor mineral
desenvolvem o planejamento via tentativa e erro, com base na experiência do
analista, o que pode gerar resultados ineficientes e com altos custos (Costa,
2005; Guimarães; Souza; Pantuza Júnior, 2007).

Os custos referidos dizem respeito à distância entre as pilhas de estéril
(local onde é depositado) e as frentes de estéril (material considerado sem
valor comercial). Assim, o objetivo do planejamento operacional de uma
lavra de uma mina a céu aberto, que tenha alocação dinâmica, é a
determinação do ritmo de lavra em cada frente (Pantuza Júnior, 2008).

Segundo Pantuza Júnior (2011), para definir o ritmo, quantifica-se o
minério a ser extraído, o modelo e a quantidade de caminhões a serem



carregados nas frentes de lavra e a granulometria do minério. Também, é feita
a alocação de um equipamento de carga em dada lavra.

2. Metodologia

A explicação científica empregada foi hipotético-dedutiva (Carvalho,
2000), pois foi levantada proposições para elaboração do modelo de
simulação. A abordagem de pesquisa quantitativa foi utilizada, devido as
características dos dados utilizados (Bryman, 1989).

Os procedimentos de pesquisa mais usados em Engenharia de Produção,
conforme Berto e Nakano (1998; 2000), são: experimental, estudo de caso,
teórico-conceitual, survey (pesquisa de avaliação), e pesquisa-ação. O
procedimento de pesquisa experimental foi empregado, devido ao uso de
simulação computacional.

Segundo Bryman (1989), o procedimento de pesquisa experimental, é
mais aconselhado para abordagens quantitativas. Este procedimento também
pode ser utilizado em pesquisas que envolvem modelagens matemáticas e
simulações computacionais, sendo este último o utilizado na presente
pesquisa.

A simulação empregada foi do tipo matemática, de modo numérico e
estocástico. Foram seguidos os passos para o desenvolvimento da simulação
sugeridos por Law e Kelton (2000), a saber:

1- Formular o problema e planejar o estudo: foi realizada a verificação e a
adequação do problema e objetivos do estudo, considerando-se a quantidade
de pessoas envolvidas, custos, entre outros.

2- Coletar dados e definir o modelo: o modelo conceitual do sistema
hipotético estudado foi elaborado com base em dados secundários coletados
em referências da área.

3- Validar o modelo: foram realizados testes, que verificaram se o modelo
conceitual foi concebido adequadamente de acordo com a realidade a ser



representada.
4- Construir o programa computacional e verificar: nesta etapa foi

verificado de qual forma o modelo de simulação deveria ser programado.
5- Realizar execuções piloto: o modelo foi executado diversas vezes, com

o intuito de valida-lo ou não.
6- Validar o modelo: por meio dos resultados das execuções piloto, foi

determinado se o modelo estava adequado com o sistema estudado.
7- Projetar os experimentos: foram definidas as condições iniciais da

simulação, a duração, o número de replicações, entre outros.
8- Realizar execuções de simulação: nesta etapa foram realizadas

simulações e execuções repetidas vezes, com a finalidade de determinar os
resultados e medidas de desempenho.

9- Analisar os resultados: os resultados foram analisados por meio da
utilização de técnicas estatísticas, determinando se os objetivos almejados
foram alcançados.

10- Documentar, apresentar e implementar os resultados: foi organizada a
documentação do estudo realizado, de forma a facilitar uma possível
alteração e continuidade da pesquisa. A apresentação e a implementação dos
resultados não foram o foco desta pesquisa, por se tratar de um modelo
hipotético elaborado com base em dados secundários presentes na literatura.

Para a elaboração do modelo conceitual, para a posterior programação do
modelo computacional, foi usada a técnica IDEF-SIM, conforme as
instruções de Leal (2003), Leal et al. (2007) e Leal, Almeida e Montevechi
(2008). O software de simulação ProModel® foi utilizado para realizar a
simulação computacional.

De acordo com Freitas Filho (2008), para que se tornasse possível a
modelagem, simulação e análise do sistema estudado, o mesmo foi
considerado um sistema terminal. Deste modo, para a identificação do
intervalo de confiança de cada medida de desempenho, foi considerado um



nível de confiança de 95%. O valor do semi-intervalo de confiança (half-
width) foi interpretado de acordo com Kelton, Sadowski e Sadowski (2002),
ou seja, os valores obtidos estão no intervalo da média e do semi-intervalo
em 95% das replicações.

3. Discussão e resultados

Foi feito um estudo bibliográfico para caracterização de um cenário
segundo a realidade de uma mina a céu aberto, a partir de artigos
relacionados com o tema abordado. Assim, o trabalho de Branco (2013)
serviu de base para a elaboração de um cenário hipotético aplicado em minas
a céu aberto, com foco na atividade de planejamento operacional.

Foi utilizada a técnica de modelagem conceitual proposta por Leal,
Almeida e Montevechi (2008), nomeada IDEF-SIM. Esta técnica possui
como característica principal sua identidade lógica de aplicação. Combina
elementos de outras duas técnicas já consagradas de modelagem de
processos, como Business Proccess Modeling (BPM), o IDEF0 e IDEF3.
Desta forma, a interpretação dos símbolos e aplicação torna-se mais rápida e
fácil. O IDEF-SIM foi construído com apoio do software DIA®,
considerando as entidades (minério e estéril), as funções (locais onde as
atividades serão desempenhadas, ex.: local de escavação, locais de
carregamento, local de basculamento, locais de espera em fila), recursos
(escavadeira, carregadeiras, caminhões fora de estrada) e os fluxos dos
processos.

O modelo conceitual se baseia nas operações de uma mina a céu aberto.
Há duas entidades, uma denominada de minério (E1) e a outra de estéril (E2).
As entidades foram retiradas da função local de escavação (F1) por meio do
recurso escavadeira (R1). Após a escavação, cada entidade é levada para um
local específico por meio dos recursos escavadeira (R1) ou carregadeira (R2),
dependendo da disponibilidade. Para a entidade minério, realiza-se o



transporte para o local do minério escavado (F2). Já para a entidade estéril, o
transporte é feito para o local do estéril escavado (F3).

Após sua chegada no local do estéril escavado, o estéril é transportado
para o local de depósito do estéril (F7) por meio do recurso caminhão fora de
estrada (R3). Já em relação ao minério, após sua chegada ao local do minério
escavado, o mesmo é transportado para o local de armazenagem de minério
em Pulmão (F4) por meio do recurso caminhão fora de estrada (R3).

Posteriormente, se o britador estiver disponível, o minério é transportado
para o local de basculamento de minério (F6), utilizando também o recurso
caminhão fora de estrada (R3). Se o britador não estiver disponível no
momento, o minério aguarda na fila de espera do minério (F5), sendo
transportado posteriormente para o local de basculamento de minério, quando
disponível. Tanto o minério quanto o estéril seguem então para o fim do
processo. O minério é o objeto de interesse do estudo. O modelo conceitual
pode ser visto na Figura 44 e a legenda utilizada está na Tabela 24.

 

Figura 44. Modelo conceitual IDEF-SIM
Fonte: Os autores.

Para o desenvolvimento da biblioteca gráfica e das imagens de fundo
representativas para simulação do transporte de minério no software

ProModel®, foram utilizadas ferramentas gráficas. A Figura 45 ilustra a
modelagem final do open pit (cava) da mina a céu aberto.

 



Entidades Nomes Funções Nomes Recursos Nomes

E1 Minério F1 Local de escavação R1 Escavadeira

E2 Estéril F2 Local do minério escavado R2 Carregadeira

  F3 Local do estéril escavado R3
Caminhão

Fora de
estrada

  F4 Local de armazenagem de
minério em Pulmão   

  F5 Fila de espera do minério
se britador não disponível   

  F6 Local de basculamento de
minério   

  F7 Local do depósito de estéril   

Tabela 24. Identificação dos elementos do IDEF-SIM
Fonte: Os autores.

 

Fıgura 45. Imagem do open pit utilizado da mina a céu aberto
Fonte: os autores.

Assim, foram elaboradas as imagens do open pit da mina, onde foram
criados: vários taludes, formando a cava de uma mina a céu aberto; o britador
primário, para o basculamento do minério; pilhas de minério ilustrando a
armazenagem no pulmão próximo do britador; e o depósito de estéril. Ainda,
foram elaboradas imagens dos equipamentos utilizados como recursos e das



entidades. Os equipamentos de transporte de minério representados foram:
escavadeira, carregadeira e o caminhão fora de estrada. A Figuras 46 a, b, c e
d mostram a modelagem final da carregadeira, escavadeira, caminhão fora de
estrada vazio e caminhão fora da estrada cheio, respectivamente.

 

Figura 46. Imagens dos recursos. (a) Carregadeira. (b) Escavadeira. (c)
Caminhão fora de estrada vazio. (d) Caminhão fora de estrada cheio
Fonte: Os autores.

Depois de finalizada a biblioteca gráfica, foi feita a construção do
programa computacional. Iniciou-se a programação do modelo no software
de simulação ProModel®, definindo os seguintes elementos: locais,
entidades, redes de caminho, recursos, processamentos e lógicas de
movimentação, e as lógicas de chegada. A Figura 47 representa a animação
do modelo elaborado no referido simulador.



 

Figura 47. Modelo computacional elaborado no ProModel®
Fonte: Os autores.

Durante a verificação dos resultados da simulação, as medidas de
desempenho analisadas foram: toneladas de minério, toneladas de estéril,
número de transportes e tempo médio do minério no sistema.

Para a análise dos resultados obtidos com a simulação, foram realizadas
30 replicações com turnos de 8 horas cada. Já que os semi-intervalos de
confiança (half-width) encontrados foram menores que 10% das médias
amostrais, considera-se que o número de replicações utilizadas foi suficiente
para uma boa precisão nos dados.

A Tabela 25 apresenta os resultados das medidas de desempenho
analisadas no modelo elaborado, a saber: quantidade de minério (toneladas),
quantidade de estéril (toneladas), número de transportes do caminhão fora de
estrada, tempo médio do minério no sistema (minutos). Também, são
mostrados os valores médios, máximos e mínimos, além do desvio padrão e
do half-width de cada medida de desempenho analisada.

 

Medidas de desempenho Média Máximo Mínimo Desvio
Padrão

Half-
Width

Quantidade de minério (ton) 47.784 48.240 47.280 212,34 79,29

Quantidade de estéril (ton) 28.680 34.320 24.000 2.398,97 895,79



Nº de transportes do caminhão fora
de estrada

318,20 344,00 298,00 10,16 3,79

Tempo médio do minério no sistema
(min) 203,99 207,97 199,80 1,92 0,72

Tabela 25. Resultados das medidas de desempenho
Fonte: os autores.

A Tabela 26 apresenta os valores máximos, mínimos e médios obtidos
referentes ao percentual de utilização de cada recurso, além do desvio padrão
e do half-width. Os valores encontrados então, são referentes a duas
escavadeiras, duas carregadeiras e sete caminhões fora de estrada.

Observa-se que a utilização das escavadeiras chegou a quase 100% de
utilização, ou seja, a mesma quase não tinha tempo ocioso. Já as
carregadeiras e os caminhões fora de estrada apresentaram, em média, pouca
utilização, com cerca de 49,43% e 29,93% respectivamente.

 

Recursos / utilização Média
(%)

Máximo
(%)

Mínimo
(%)

Desvio
Padrão

Half-
width

Escavadeiras (R1) 99,97 99,97 99,97 0,00 0,00

Carregadeiras (R2) 49,43 49,77 48,97 0,20 0,08

Caminhões fora de
estrada (R3) 29,93 31,29 28,29 0,80 0,30

Tabela 26. Percentual de utilização dos recursos
Fonte: Os autores.

Considerações finais

Houve a representação, no simulador, de um cenário hipotético de
planejamento operacional, considerando aspectos práticos em minas a céu
aberto, portanto, o objetivo almejado foi atingido. Por meio do modelo
elaborado, foi possível um melhor entendimento de todo o funcionamento do



processo de retirada de minério, ou seja, desde sua escavação até o transporte
do minério de interesse para seu processamento. Neste processo, as medidas
de desempenho analisadas foram quantidade de minério (toneladas),
quantidade de estéril (toneladas), número de transportes do caminhão fora de
estrada, tempo médio do minério no sistema (minutos) e percentual de
utilização dos recursos.

Depois de analisados os relatórios que contêm as medidas de
desempenho, percebeu-se que alguns recursos estão com bastante tempo
ocioso, enquanto outros estão com praticamente 100% de utilização. Em
pesquisa futura, a quantidade de recursos alocados na frente de lavra será
otimizada, considerando o cenário simulado.

Este artigo contribui para uma melhor compreensão da importância do
planejamento operacional na mineração, bem como do processo de
programação computacional do modelo em um simulador. A simulação,
como informação adicional, vem sendo cada vez mais utilizada no Brasil em
empresas dos mais diversos segmentos de atuação, mostrando o seu benéfico
potencial como ferramenta gerencial. Também, considerando aspectos
práticos, salienta-se que com um melhor gerenciamento dos recursos, pode
haver a redução nos custos de operação, além melhoria da eficiência do
processo.

Sugere-se, para pesquisas futuras, a análise de novas medidas de
desempenho, de forma a melhorar a análise frente ao processo de retirada do
minério, além da otimização dos recursos já analisados. Ademais, propõe-se a
elaboração de um cenário em alguma mineradora presente na região sudeste
de Goiás, a fim de realizar análises comparativas com a situação real de uma
empresa.
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Resumo: O método de impedância eletromecânica o qual identifica a

presença de danos em uma dada estrutura é uma ferramenta promissora.
Usualmente, tal ferramenta utiliza um transdutor piezoelétrico como sensor e
atuador, afim de excitar e colher a resposta dinâmica de estruturas mecânicas,
com o interesse de avaliar sua integridade. O objetivo principal deste trabalho
foi de classificar os danos aplicados a uma viga de alumínio, utilizando o
modelo de rede neural artificial de Hopfield aplicado ao reconhecimento de
padrões. Para tanto, utilizou-se como padrões, imagens de assinaturas de
impedâncias eletromecânicas obtidas da estrutura em estudo. Neste sistema
mecânico foram introduzidos três níveis de dano e então foi desenvolvido um
código em ambiente Matlab para a realização do treinamento da rede e de sua
avaliação. Como resultado foi possível classificar todos os níveis de danos
propostos, obtidos pela rede, por meio da distância de Hamming em relação
as assinaturas treinadas.

Palavras-chave: Hopfield, Reconhecimento de padrão, Assinatura de
Impedância Eletromecânica.

Introdução



O monitoramento de integridade estrutural tem como principal objetivo
avaliar continuamente estado de saúde dos sistemas mecânicos ao longo de
sua vida útil. A falta ou a não realização de manutenção pode acarretar em
grandes prejuízos. Na aeronáutica pode-se citar o acidente do voo Aloha
Airlines 243, ocorrido no dia 28 de abril de 1988, um Boeing 737-297 que
servia a linha sofreu uma descompressão explosiva em pleno voo, mas foi
capaz de pousar em segurança. Neste acidente houve uma fatalidade, uma
aeromoça foi arremessada para fora da aeronave. A Figura 48 apresenta a
fuselagem da aeronave com o casco fraturado (Afshari, 2012; Hendricks,
1991).

 

Figura 48. Fuselagem do Boeing após a aterrissagem
Fonte: Retirado de Hendricks (1991).

Dentre as inúmeras técnicas para identificação e monitoramento de danos
estruturais têm-se como as principais: técnica de impedância eletromecânica,
técnica das ondas de Lamb, testes radiográficos, ensaios por ultrassom,
líquidos penetrantes, medições de propriedades dinâmicas e partículas
magnéticas (Bray & McBride, 1992; Palomino, 2008; Tsuruta, 2008; Moura
Júnior, 2008; Leucas, 2009).



A respeito da técnica de impedância eletromecânica, um dos principais
objetivos é de não produzir nenhuma mudança significativa na estrutura em
estudo, mantendo após a realização do ensaio, as mesmas características que
a estrutura apresentava anteriormente, ou seja, realizando um ensaio não
destrutivo (END).

Neste contexto, observa-se a evolução dos métodos da manutenção
preditiva, que é aplicada em indústrias, em construções, no monitoramento de
máquinas, entre outros (Furtado, 2004). Sua utilização se justifica
principalmente com as vantagens econômicas adicionais se o sistema de
monitoramento da integridade estrutural puder evitar com segurança a
desmontagem desnecessária de componentes estruturais e com a necessidade
de reduzir gastos e aumentar a confiabilidade e segurança das estruturas e
equipamentos (Farrar & Worden, 2012).

Uma grande vantagem do emprego da análise de integridade estrutural
(SHM, Structure Health Monitoring) é a redução de custos relacionado a
substituição prematura de equipamento, confiabilidade dos sistemas e
aumento da segurança. É importante a localização de danos pois com isto é
possível acelerar o processo de manutenção e avaliar se a substituição é
realmente necessária.

Dentre as diversas técnicas de SHM existentes, este trabalho utiliza o
método baseado em impedância eletromecânica, devido este ser um
procedimento não destrutivo e que utilizar sensores piezoelétricos como
sensor/atuador (Moura Júnior, 2008).

As técnicas de rede neurais artificiais têm grande aplicabilidade em
problemas de identificação de danos devido a sua capacidade de reconhecer
padrões e adaptabilidade em sistemas complexos de detecção de danos
(Heravi et al., 2016). Desta forma foi utilizado o modelo neural de Hopfield
para classificar 4 níveis de danos a partir das imagens das assinaturas de
impedância.



1. Impedância eletromecânica

A técnica de impedância eletromecânica a princípio foi abordada por
(Liang et al., 1997). O conceito básico desta técnica é o monitoramento da
variação da impedância mecânica da estrutura causada pela presença de
danos. Como a medição direta da impedância mecânica da estrutura é uma
tarefa complicada, o método utiliza materiais piezoelétricos colados ou
incorporados à estrutura, permitindo medir a impedância elétrica. Esta se
relaciona com a impedância mecânica da estrutura, que é afetada pela
presença do dano.

Uma oscilação mecânica é induzida no sistema a ser monitorado por meio
de transdutores piezoelétricos, simultaneamente a impedância elétrica é
mensurada e então é obtida uma assinatura de impedância, a qual abstrai as
principais características mecânicas do sistema monitorado, como rigidez,
amortecimento e massa. Um dano é uma alteração adversa causada na
estrutura, que afeta seu desempenho presente ou futuro (Freitas, 2016). Estes
danos correspondem em alterações nas características mecânicas do sistema,
como rigidez, amortecimento e massa. Desta forma é possível constatar a
presença incipiente de um dano estrutural por meio do método baseado em
impedância eletromecânica.

A impedância eletromecânica pode ser expressa em função da tensão
aplicada na pastilha PZT e da corrente resultante obtida devido à resposta
dinâmica do sistema.

A equação da admitância que relaciona a impedância elétrica dada pela
pastilha, com a impedância mecânica da estrutura é apresentada pela Equação
1 (Liang et al., 1997).

 (1)



onde: Y(ω) admitância elétrica, Za(ω) Impedância mecânica da pastilha

PZT, Zs(ω) Impedância mecânica da estrutura, ŶExx Módulo complexo de

Young do PZT com campo elétrico 0, d23x Constante de acoplamento do

PZT na direção x a deformação 0, ε-T33 Constante dielétrica a deformação 0,

δ Constante dielétrica do PZT, α Geometria constante do PZT.
Para um aumento da sensibilidade, a técnica utiliza uma banda de

frequência alta, de 30KHz a 200kHz (Moura Júnior, 2008). As regiões onde
se encontram a maior quantidade de picos (ressonâncias) são consideradas
ideais para a aplicação da técnica, uma vez que estas se alteram facilmente
com a presença de um dano. A fim de localizar a melhor região a ser
monitorada, métodos estatísticos ou de otimização são empregados (Moura
Júnio et al., 2004, Bento et al., 2016).

Após a localização da melhor região de análise, colhem-se as assinaturas
de impedância. Para uma análise qualitativa plota-se as assinaturas referentes
a estrutura danosa e integra. Já para uma análise quantitativa utiliza a métrica
de dano RMSD, descrita pela Equação (2).

 (2)

onde: Rei,1 representa o sinal medido da estrutura integra, Rei,2
representa o sinal medido da estrutura danosa para a frequência i, e n
representa a quantidade de pontos frequênciais avaliados. Quanto maior o
valor de RMSD, maior é a diferença entre os sinais da estrutura integra e
danosa (Moura Júnior, 2008).

De posse das assinaturas de impedância eletromecânica obtidas a partir de
4 níveis de danos diferentes, pode-se converter estas em imagens e então
realizar o treinamento do modelo neural de Hopfield. Em seguida colheu-se



outras 4 assinaturas para realizar a classificação e identificação do local do
dano.

2. Modelo neural de Hopfield

O modelo de Hopfield é uma rede neural recorrente dinâmica que é
biologicamente plausível, pois funciona muito como o cérebro humano. Ela é
formada por uma única camada completamente conectada, ou seja, cada
neurônio que constitui a camada está conectado a todos os outros neurônios
por conexões com pesos como mostrado na Figura 49 (Hopfield, 1982;
Haykin, 2001).

Este modelo tem como característica possuir memoria auto associativa
com habilidade de armazenar e recuperar um conjunto de padrões.

 

Figura 49. Grafo arquitetural de uma rede de Hopfield consistindo de 4
neurônios
Fonte: Retirado de Haykin (2001).



A saída de cada neurônio é calculada aplicando-se a função de ativação,
isto é, a soma ponderada de suas entradas. Os pesos de cada entrada são
calculados na fase de treinamento da rede, a fim de se obter a solução do
problema de mapeamento.

Para se realizar o treinamento de uma rede de Hopfield deve-se encontrar
uma matriz de pesos que permita a convergência dos dados de entrada para
um padrão conhecido. De posse dos padrões binarizados a serem treinados, a
rede pode então realizar o cálculo dos pesos utilizando a Equação 3 (Paik,
1992; Haykin, 2001).

(3)

Nesta fórmula, wij é a matriz de peso de ligação da unidade j para a

unidade i e xi pode assumir -1 ou +1, é o i-ésimo elemento do padrão x.

Em seguida a rede então já poderá receber algum elemento a ser
classificado, onde yj é a saída da unidade j em determinado instante e xi é o

elemento i do padrão de entrada. Deve-se iterar as Equações 4 e 5 até a saída
yj permanecer constante ou constatar uma convergência para um valor de

energia mínima, a qual representa então o padrão que melhor se aproxima do
padrão desconhecido (Paik, 1992; Haykin, 2001).

(4)

(5)

 



A cada iteração a energia do sistema diminuirá assim garantindo a
convergência para um ponto fixo denominado atrator. A Equação 6 apresenta
a função de energia a ser minimizada durante as iterações.

 (6)

Esse valor é chamado de “energia” porque a definição garante que,
quando os pontos são escolhidos aleatoriamente para atualizar, a energia E
diminuirá ou permanecerá igual (Paik, 1992; Haykin, 2001).

3. Procedimento experimental

Por meio da placa EVAL AD5933-EBZ da empresa Analog Devices
(Devices, 2007), foram colhidas 8 assinaturas de impedância referentes a uma
viga de alumínio com as dimensões 400x25x3 mm, a qual representou um
sistema mecânico simples. A Figura 50 apresenta a placa de aquisição de
sinais utilizada.

 

Figura 50. Placa de aquisição de sinais



Fonte: Elaborado pelos autores.

Na viga de alumínio, foram inseridos três níveis de dano por meio de uma
adição de massa, em seguida um deslocamento da mesma para simular um
aumento da avaria. Então se obteve as seguintes quantidades de assinaturas:
duas assinaturas para o sistema integro, duas assinaturas com o dano de 5 cm,
duas assinaturas com o dano de 10 cm e duas assinaturas com o dano de 15
cm, totalizando assim oito assinaturas. A distância utilizada para referenciar o
dano representa o quão próximo a massa, empregada como dano, esteve da
extremidade oposta ao PZT. Ou seja, dano de 5 cm é a posição da massa mais
distante da pastilha piezoelétrica (menor dano). A Figura 51 apresenta as
assinaturas dos três níveis de dano proposto e o baseline (sem dano).

 

Figura 51. Assinaturas de impedância utilizadas na construção da matriz
de pesos
Fonte: Elaborado pelos autores.



Estas assinaturas foram convertidas para matrizes binarias e então
utilizadas para realizar o treinamento da rede.

4. Discussão e resultados

Para o treinamento da rede foi utilizado uma assinatura de impedância de
cada nível de dano. A segunda assinatura foi utilizada para a verificação do
treinamento. A Figura 52 apresenta os quatro resultados, onde a primeira
coluna de imagens representa a assinatura utilizada no treinamento, a segunda
coluna representa à assinatura avaliada pela rede e a terceira coluna a resposta
da rede.

 



Figura 52. Resposta da rede de Hopfield
Fonte: Elaborado pelos autores.

Pode-se observar que a rede se aproximou do resultado ótimo na
avaliação dos sinais.

Em seguida aplicou-se a distância de Hamming comparando os padrões
utilizados na construção da matriz de pesos e as respostas da rede, afim de
determinar com qual padrão mais se aproxima as respostas da rede. A Figura
53 apresenta as distâncias de Hamming obtidas, onde estas são agrupadas de
4 em 4, pois comparou-se cada resposta com todos os padrões de entrada.

 

Figura 53. Avaliação dos resultados pela distância de Hamming
Fonte: Elaborado pelos autores.

Como pode-se observar a rede convergiu para um mínimo local,
identificando todas as assinaturas.

Conclusões ou considerações finais

O emprego desta técnica propicia a caracterização de danos em
determinados sistemas mecânicos, assim pode-se reduzir o tempo para
realização de manutenções, agindo diretamente no local do problema. Um



outro fator impactante do emprego da rede de Hopfield na análise de
integridade estrutural é a possibilidade de desenvolvimento de sistemas
inteligentes que possam agir imediatamente após a identificação do problema.

Muito ainda pode se avançar pois a rede necessita de ajustes para atingir o
resultado ótimo. A não convergência para o ponto ótimo se dá devido ao
valor aleatório utilizado como energia mínima. Porem mesmo sem este valor
a rede apresentou bons resultados identificando todos os padrões que lhe
foram propostos.

Desta forma o emprego da rede de Hopfield é viável para a caracterização
de dano em determinado sistema mecânico.
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Resumo: A crescente necessidade de análises robustas e ao mesmo tempo

eficientes, de extensos conjuntos de dados tem propiciado a aplicação de
métodos matemáticos que sejam capazes de reconhecer inteligentemente
informações vitais à tomada de decisões. Neste contexto, as redes neurais
artificiais têm ganhado maior destaque na classificação de conjunto e no
mapeamento de dados, fornecendo resultados eficazes que justificam a sua
aplicabilidade. No presente trabalho, empregou-se a rede neural de mapas
auto-organizáveis (SOM) na categorização de um conjunto de dados de
impedância eletromecânica de forma a permitir o reconhecimento de padrões
de danos em uma viga de alumínio, cujos resultados evidenciam a grande
eficiência da rede no âmbito da análise de integridade estrutural.

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais. Self-Organizing Map.
Impedância Eletromecânica. SHM.

Introdução



O diagnóstico de dados experimentais tem se tornado um dos campos de
maior preocupação em termos de pesquisa científica da atualidade, o que
proporcionou o desenvolvimento de novas tecnologias neste âmbito (Moura
Júnior, 2008).

Tal acontecimento é decorrente do fato de que em uma série de dados,
quer seja ela numerosa ou escassa, a percepção aparente de informação nem
sempre é imediata, necessitando-se assim a aplicação de sistemas e/ou
técnicas que interpretem de forma inteligente os padrões existentes e que
possuam potencial relevância na tomada de decisão (Baptista, 2010; Sepehry,
2011).

Assim, o sucesso resultante das decisões adotadas se encontra diretamente
interligadas a escolha estratégica da técnica de análise e da tecnologia
disponível no processo de avaliação.

Neste contexto, as metodologias de inteligência artificial (IA), com
enfoque naquelas baseadas nas chamadas redes neurais artificiais (RNA’s),
demonstraram-se de grande aplicabilidade nas últimas décadas,
principalmente pela capacidade de repetição exaustiva de tarefas associadas à
variação dos parâmetros de investigação (Leucas, 2009).

Em meio a gama das RNA’s, o método fundamentado nos mapas auto-
organizáveis (Self-organizing map, SOM) estabelecido por Teuvo Kohonen
em 1981, tem sido empregado a variados projetos de engenharia, por permitir
o agrupamento (clustering), a classificação e predição de dados
multidimensionais em âmbitos dimensionais, ao mesmo tempo possibilitando
a identificação de correlações entre múltiplas variáveis (Bullinaria, 2004a).

Esta contribuição teve como objetivo apresentar um método de
classificação de falhas a partir de sinais de impedância eletromecânica
colhidos de uma estrutura simples em suas duas condições, com dano e sem o
dano. Fazendo-se para isso o emprego da rede neural SOM, implementada no
pacote Neural Network Toolbox do software interativo Matlab.



Os resultados encontrados evidenciam a capacidade de aplicação desta
rede na classificação de danos estruturais, tornando-se assim factível a sua
utilização no âmbito do monitoramento da integridade estrutural, definido na
literatura com Structural Health Monitoring (SHM), por possibilitar o
agrupamento dos conjuntos de dados de modo a integralizar o método com
técnicas de quantificação e localização do dano.

Som-Rede Neural Competitiva
Assim como as demais técnicas de RNA’s presentes na literatura, os

mapas auto-organizáveis de Kohonen foram inicialmente inspirados no
funcionamento do córtex cerebral humano, em que a partir de um conjunto de
entradas (sinapses) apresentadas ao modelo (rede) é gerada uma ou mais
saídas (respostas), as quais correspondem a representações bidimensionais
(mapas) do banco de dados utilizados.

Além disso, outro fator de grande impacto na utilização de redes neurais
SOM é que o treinamento dessas se caracteriza por ser não supervisionado,
em que a própria rede passa a formar seus critérios de classificação sem ajuda
externa, ou seja, sem que haja a implementação de targets para cálculo dos
pesos sensoriais (Bullinaria, 2004b).

Contudo, para que isso possa ser realizado deve-se assumir que a
associação entre os padrões de entradas avaliados é amplamente definida em
termos de linearidade (Inman, 2005), e que a própria rede será capaz de
identificar tal característica.

Ademais, umas das peculiaridades do método de treinamento não
supervisionado, e que também é empregado pelas redes SOM, é o modo de
aprendizagem competitivo, no qual os neurônios de saídas de cada camada
competem individualmente entre si a fim de serem ativados pela função de
transferência, sendo que em cada iteração apenas um neurônio, o chamado
Best Matching Unit (BMU), será ativado (Affonso, 2011).



A competitividade entre os neurônios de cada camada é responsável pelo
agrupamento destes, sendo que a disposição resultante é apresentada em
gráficos reticulados (lattice); o que justifica a nomeação do método por
mapas auto-organizáveis.

O processo de escolha do BMU é fundamentado no critério da menor
distância euclidiana entre o vetor de pesos da iteração j e o vetor de entradas
da rede, conforme a Eq. (1):

BMUJ (x)=argmin‖x-wi‖ (1)

onde BMUj(x) representa o neurônio de melhor resposta ao padrão de

entrada x e wi é o vetor de pesos armazenados. Uma variação da Eq. 1 e que
também comumente é empregado em algoritmos de SOM é expresso
matematicamente na Eq. (2):

De=√((x1-w1)2+(x2-w2)2+⋯(xn-wn)2) (2)

onde De representa a distância euclidiana entre o vetor de entrada e o
vetor de pesos.

A cada época do processo de treinamento, a atualização dos BMUj resulta

na minimização da distância de sua vizinhança topológica, identificando-se
assim uma etapa de reconhecimento adaptativa dos padrões de entrada.
Contudo, este processo de adaptação dependerá da forma de interligação
entre os múltiplos neurônios da rede, os principais tipos de conexão
utilizados na literatura podem ser visualizados na Figura 54.

 

Figura 54. Representação gráfica dos diferentes tipos de topologia de
mapas auto-organizáveis presentes na literatura



Fonte: Elaborado pelos autores.

Neste estudo, adotou-se a ligação triangular entre múltiplos neurônios da
rede, uma vez que está topologia melhor se configura em relação aos sinais
de impedância eletromecânica.

Configuração experimental

O processo experimental adotado neste trabalho teve por finalidade
classificar os diferentes tipos de dano impostos a uma viga de alumínio, de
dimensões 300x25x3 mm. O dano simulado artificialmente se baseou na
adição de massa ao sistema em 5 posições distintas, sendo que para o caso em
estudo, esta massa foi expressa por um imã de dimensões 10x10x10 mm
acoplado mecanicamente a viga.

As localizações adotadas para delimitação do dano artificial na viga
podem ser visualizadas a partir da Figura 55, sendo que para cada caso a
coleta de dados se estabeleceu de modo individual.

 

Figura 55. Representação gráfica da viga utilizada como corpo de prova
no procedimento experimental, com o posicionamento da pastilha PZT
(50 mm em relação à extremidade da viga) e a localização de cada dano
aplicado individualmente, Dano 1 (50 mm em relação ao PZT), Dano 2
(100 mm em relação ao PZT), Dano 3 (150 mm em relação ao PZT),
Dano 4 (200 mm em relação ao PZT) e Dano 5 (250 mm em relação ao
PZT)
Fonte: Elaborado pelos autores.



O sistema de aquisição das assinaturas impedância eletromecânica foi
composto por uma placa de monitoramento EVAL-AD5933EBZ fabricada
pela empresa Analog Devices, sendo que, com a finalidade de se verificar a
funcionalidade da placa na coleta de assinaturas, realizou-se a calibragem do
sistema com um capacitor de cerâmica de 100 nF acoplado em paralelo com
uma resistência de 300 Ω, visto que estes foram ligados entre os pinos da
placa RFB, esta pode ser visualizados na Figura 56.

 

Figura 56. Placa de aquisição das assinaturas de impedância
eletromecânica utilizada no procedimento experimental
Fonte: Elaborado pelos autores.

O transdutor piezoeléctrico utilizado tanto como atuador quanto como
sensor no procedimento, trata-se de uma pastilha PZT de 20 mm de diâmetro
por 3 mm de espessura (Bittencourt, 2004; Gallego-Juárez, 1989). As
configurações utilizadas na placa se basearam em um range de frequência de
27 a 32 kHz com uma amostragem de 511 pontos.



Utilizou-se apenas da parte real da impedância eletromecânica no
processo de treinamento e simulação da rede neural, em vista do que a parte
imaginaria é mais sensível a variações de temperatura que podem provocar
alterações no processo de aprendizado da rede (Bastani, 2012; Raju, 1997).

Simulação experimental

Definida a topologia a ser utilizada bem como as configurações de
aquisição, realizou-se a coleta de 5 amostras de sinais de impedância
eletromecânica para cada conjunto de estados da viga, totalizando-se assim
em uma população de 30 sinais. As médias de cada grupo de sinais podem ser
visualizadas na Figura 57.

 

Figura 57. Representação gráfica dos padrões de sinais de impedância
eletromecânica, dada as 6 condições iniciais
Fonte: Elaborado pelos autores.

Pode-se perceber que os padrões adotados para cada grupo permitem a
linear identificação de características entre estes, assim possibilitando a
aplicação da rede para identificação e classificação (Park, 2005; Park, 2006).

A topologia adotada na construção da rede SOM trata-se de uma
transformação não linear do espaço multidimensional em um espaço
bidimensional de dimensões 10x20 neurônios, com 200 sinapses de saída,



sendo que inicialmente foram utilizados para o processo de treinamento 18
padrões de entradas referentes as condições estabelecidas. A Figura 58 ilustra
a topologia da rede utilizada.

 

Figura 58. Representação gráfica da topologia adotada na rede SOM
utilizada
Fonte: Elaborado pelos autores.

Para realização do processo de treinamento da rede, os padrões de entrada
foram apresentados 200 vezes ao modelo, que passou a ponderar cada peso
entre os múltiplos neurônios da vizinhança, ou seja, foram utilizadas 200
épocas no procedimento de aprendizagem da rede.

Com a rede treinada e os pesos de cada conexão já ponderados, foram
utilizados 2 padrões de entradas de cada condição para simulação e validação
do modelo, totalizando assim 18 padrões para treinamento e 12 padrões para
validação. Os resultados obtidos evidenciaram que a metodologia proposta
consegue distinguir com eficiência os conjuntos apresentados.

Resultados e discussões

Os mapas auto-organizáveis obtidos como resultados pelo modelo
evidenciaram que o método proposto de identificação de falhas por redes
neurais SOM conseguiu classificar com eficiência os diferentes tipos de
estados da viga, com dano e sem o dano, conforme a Figura 59.

Os resultados gráficos oriundos dos padrões de validação são expressos
na figura pelos mapas 2 e 4 para o baseline, 7 e 9 para a condição de dano 1,
12 e 14 para a condição de dano 2, 17 e 19 para a condição de dano 3, 22 e 24



para a condição de dano 4 e para a última condição, ou seja, o dano 5 são
expressos nos mapas 27 e 29.

 

Figura 59. Mapas auto-organizáveis obtidos no processo de simulação da
rede
Fonte: Elaborado pelos autores.

Em seguida, a fim de se estabelecer uma analise quantitativa da precisão
da rede em relação ao reconhecimento de padrões, aplicou-se a formula da
distância comparando as respostas dos padrões utilizados na fase de
treinamento com as respostas dos sinais de teste da rede. A Figura 60
apresenta as distâncias encontradas para cada padrão.



 

 



 

Figura 60. Avaliação quantitativa dos resultados pelo cálculo da
distância
Fonte: Elaborado pelos autores.

Assim, torna-se perceptível que a utilização desta metodologia, no âmbito
da análise da integridade estrutural, se torna factível e de grande aplicação
devido a sua versatilidade e capacidade de integralização a outros métodos já
consagrados na literatura.

Considerações finais

Neste trabalho, foi apresentada a aplicação de uma metodologia de
classificação de danos em estruturas compósitas, fazendo-se para isso a
utilização de mapas auto-organizáveis de Kohonen e da técnica de SHM
baseada em impedância eletromecânica.

A partir dos resultados obtidos no procedimento experimental, pode-se
inferir que o meta-modelo conseguiu classificar com eficiência as diferentes
condições de danos impostos à viga de alumínio utilizada, demonstrando o
potencial das redes SOM no âmbito da análise da integridade estrutural.



É importante ressaltar que, a aplicação de tal metodologia agregada a
outras propostas de quantificação de danos já consagradas na literatura, torna-
se de grande aplicabilidade no processo decisório.

Assim sendo, pretende-se realizar como trabalhos futuros a aplicação
desta e de outros tipos de redes já difundidas de modo a elaborar modelos
mais robustos de avaliação de danos, agregando-os também a técnicas já
desenvolvidas pelo grupo.
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Resumo: Da mesma forma como outras organizações, as universidades

também utilizam tecnologia da informação e causam impactos
socioambientais. Um meio que pode contribuir para implantar universidades
sustentáveis é a utilização de conceitos e atividades de tecnologia da
informação verde (Green IT). Dessa forma, o objetivo desse artigo é fazer um
levantamento da literatura que trata da aplicação de Green IT em
universidades para identificar formas de adoção de seus conceitos/atividades.
Para tanto, empregou-se a abordagem de pesquisa qualitativa e o
procedimento teórico-conceitual. Dentre os resultados, foi observado que as
universidades podem se preocupar em entender melhor a percepção dos seus
estudantes quanto a Green IT, adotar atividades e conceitos afins a Green IT
e desenvolver frameworks que propiciem adotar esses conceitos/atividades.

Palavras-chave: Universidades sustentáveis. Tecnologia da informação.
Green IT.

Introdução

A tecnologia da informação (TI), em algumas organizações, é considerada
uma importante consumidora de energia. Assim, tornar a TI ‘verde’ surgiu na
vanguarda do debate sobre impacto ambiental das empresas (Molla, 2008).
Assim, o termo Green IT (tecnologia da informação verde), também



conhecida como green computing (computação verde) surgiu como uma
tendência mundial, com foco na redução dos impactos no meio ambiente
causados por recursos tecnológicos.

A Green IT engloba hardware, software, ferramentas, estratégias e
práticas que melhoram e promovem a sustentabilidade ambiental
(Murugesan; Gangadharan, 2012). Para as empresas, tornar a TI
ambientalmente correta não só reduzirá as emissões de carbono, mas também
reduzirá significativamente os custos (Mines, 2008; Nunn, 2007).

As instituições de educação superior também são organizações que

utilizam TI. Estas, conforme o Art. 12 do Decreto no 5.773/06, são
credenciadas como faculdades, centros universitários e universidades,
considerando a forma de organização e prerrogativas acadêmicas (Brasil,
2006). Nas universidades, de acordo com BRASIL (2016), as atividades de
ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis, constituindo [...] “instituições
pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de
pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano”.

Para o desempenho de suas atividades, as universidades, assim como
qualquer organização, também causam impactos socioambientais. Tal ponto
de vista é defendido por Jabbour (2010). Ainda, podem contribuir de forma
significativa para disseminar conceitos de desenvolvimento sustentável
(Jabbour, 2010; Viebahn, 2002). Com base nesse contexto, surge a seguinte
questão de pesquisa: Como as universidades podem se tornar ambientalmente
corretas quanto a TI?

Portanto, o presente artigo possui o objetivo de fazer um levantamento da
literatura que trata da aplicação de Green IT em universidades para identificar
formas de adoção de seus conceitos/atividades. A importância do tema
universidades sustentáveis é explicitada em Alshuwaikhat e Abubakar
(2008), Cole (2003), Dias et al. (2013), Kroth et al. (2015), Velazquez et al.
(2006), entre outros. Quanto a redução dos impactos ambientais com o



emprego da Green IT, há: Ardito e Morisio (2014), Bilal et al. (2014),
Frandoloso e Brandli (2015), Huet e Abbassi (2013), Murphy, Sterling e
Dekate (2010), Roy (2014), Smaoui, Garbey e Mony (2008), Wadhwa e
Verma (2014), dentre outros.

Esta pesquisa é vinculada com o Grupo de Estudos em Modelagem e
Simulação (GEMS) e integrante do projeto de pesquisa intitulado “Proposta
de abordagem integrada para alcance de universidades sustentáveis:
incorporação de conceitos e atividades de Green IT”.

Para o alcance do objetivo, o artigo é organizado da seguinte forma: na
seção um está o referencial teórico; na seção dois é apresentada a
metodologia, na seção três há os resultados e discussão e, por fim, estão as
considerações finais.

1. Referencial teórico

1.1 Universidade sustentável

Alguns autores propõem em seus estudos a definição sobre universidade
sustentável, dentre eles estão Alshuwaikhat e Abubakar (2008), Velazques et
al. (2006) e Cole (2003). Tais definições são descritas a seguir.

Alshuwaikhat e Abubakar (2008) afirmam que as questões relacionadas a
sustentabilidade estão cada vez mais complexas, por isso, descrevem que
universidade sustentável é aquela que possui um sistema integrado, onde são
tomadas decisões, feitos investimentos e que, também, possua um sistema
gerencial capaz de atingir a metas ambientais estabelecidas. Portanto, faz-se
necessário o gerenciamento sistêmico destas atividades com a finalidade de
redução do consumo dos recursos e diminuição dos impactos causados pelas
atividades desenvolvidas nos campus universitários. É importante ressaltar
que, para que seja alcançada a sustentabilidade na universidade, é necessário
o engajamento dos stakeholders. Logo, a comunidade, o governo e toda a



população também devem ter conhecimento das medidas adotadas para que
as mesmas sejam aplicadas de forma a eficiente e eficaz.

Segundo Velazques et al. (2006), para que uma universidade seja
considerada sustentável, seja uma parte ou na totalidade, devem ser
abordados ou promovidos aspectos como a minimização dos impactos
negativos sobre o ambiente, os efeitos econômicos, sociais e de saúde
gerados com o emprego de seus recursos. Assim, o objetivo é de que sejam
desenvolvidas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como ajuda
a sociedade por meio de práticas cada vez mais sustentáveis.

Cole (2003) afirma que o campus universitário, para ser considerado
sustentável, deve agir de acordo com suas responsabilidades, tanto locais
como globais, de forma que sejam oferecidas melhorias de saúde e bem-estar
para a sociedade. A universidade deve se envolver em abordagens ecológicas,
enfrentando os desafios sociais do presente e que podem aparecer
futuramente.

Uma abordagem integrada para se alcançar um campus sustentável foi
proposta por Alshuwaikhat e Abubakar (2008). Estes recomendaram a
adoção das seguintes estratégias: i) implementação de dado sistema de
gerenciamento ambiental (SGA); ii) participação pública e responsabilidade
social; e iii) ensino e pesquisa sobre sustentabilidade.

1.2 Green IT

Conforme afirma Murugesan (2008), a TI é responsável por grande parte
dos problemas causados ao ambiente, portanto, existe uma necessidade de
atitudes, como adoção de técnicas de Green IT, para minimizar estes danos.
As atividades de Green IT beneficiam o ambiente ao se adotar medidas
capazes de reduzir os gastos energéticos e as emissões de gases poluentes.
Desenvolver as atividades de TI de forma sustentável é um tópico que ganha
cada dia mais relevância. A TI causa impactos ambientais durante diversos



estágios, cada fase da ‘vida’ de um computador é responsável por danos
ambientais, seja durante a produção, uso ou descarte. Assim, faz-se
necessária a descoberta de novos meios para que as atividades sejam
realizadas de forma sustentável.

Ainda conforme Murugesan (2008), uma abordagem de caráter holístico
pode ser adotada, considerando o ciclo de vida dos itens tecnológicos:

• Utilização verde: buscar a redução do gasto de energia de sistemas de
informação e de computadores, cabendo usá-los de forma ambientalmente
correta.

• Eliminação verde: reformar e reutilizar computadores antigos, e reciclar
computadores indesejados e outros equipamentos eletrônicos de forma
adequada.

• Projeto verde: projeto eficiente de energia e componentes
ambientalmente saudáveis, computadores, servidores e equipamentos de
refrigeração.

• Produção verde: produção de componentes eletrônicos, computadores e
demais subsistemas associados com pouco ou nenhum impacto sobre o meio
ambiente.

Segundo os dizeres de Murugesan e Gangadharan (2012), quando se trata
de Green IT é possível estabelecer duas ondas. A primeira tem como foco
repensar os produtos e processos, aplicando a reengenharia em busca de
aprimorar a eficiência energética, o uso e requisitos de conformidade. Já na
segunda onda, incentiva-se reduzir a destruição do meio ambiente e reduzir a
emissão de gases que contribuem para o efeito estufa. Agora, o enfoque é em
se transformar o ambiente de negócios, inovação de TI focando em
sustentabilidade e sustentabilidade em ambientes organizacionais. Já Molla
(2008) propôs um modelo para adoção de Green IT. Este modelo foi
chamado de GITAM (Green IT Adoption Model) desenvolvido define Green
IT a partir de quatro perspectivas distintas e inter-relacionadas.



2. Metodologia

A abordagem de pesquisa utilizada nesta pesquisa foi à qualitativa,
conforme Creswell (1994). Para verificar os trabalhos e artigos selecionados,
aproximou-se do fenômeno estudado. Ainda, esta abordagem foi utilizada
devido a característica dos dados coletados e analisados.

Quanto ao procedimento de pesquisa, utilizou-se o teórico-conceitual.
Este procedimento, segundo Heerdt e Leonel (2007), é uma revisão de
literatura, que visa suportar um novo estudo mediante um levantamento
bibliográfico. Berto e Nakano (2000) complementam que este procedimento
classifica discussões conceituais baseadas nas revisões bibliográficas e na
literatura. A finalidade de adoção do referido procedimento neste artigo é a
pré-orientação teórica quanto ao tema tratado e para verificar a existência de
publicações afins ao uso de Green IT em universidades.

Para coleta dos dados, foram pesquisadas as bases de dados Science
Direct, IEEE Xplore e Compendex, considerando a língua inglesa, com
intuito de encontrar estudos relevantes na área. O uso destas bases eletrônicas
é defendido por Dybå, Dingsøyr e Hanssen (2007) e Engström, Runeson e
Skoglund (2010). O horizonte de tempo de pesquisa foi 2007 a 2017,
considerando as palavras-chave: green computer, university, Green IT e as
possíveis combinações. Foram excluídos da análise os trabalhos que
apresentaram acesso pago, ao serem consultados na UFG, revisões
secundárias da literatura, artigos repetidos identificados nas bases
consultadas, resumos, trabalhos em andamento, relatórios e publicação do
mesmo estudo de modo duplicado.

3. Discussão e resultados

Durante a análise das publicações selecionadas, foi identificado que as
universidades podem se preocupar em entender melhor a percepção dos seus
estudantes quanto a Green IT, adotar atividades/conceitos de Green IT e,



também, desenvolver frameworks (modelos estruturados) para propiciar a
adoção de conceitos/atividades de Green IT, como apresentado nas seções
3.1, 3.2 e 3.3.

3.1 Percepção de estudantes universitários sobre Green IT

Nos trabalhos de Bandi, Bose e Saxena (2015), realizado na Índia, e de
Semakula e Samsuri (2016), efetuado em Uganda, as universidades se
preocuparam em entender como e se os seus estudantes compreendem a
Green IT. Essa preocupação é válida, uma vez que os campus podem atuar
como agentes de mudanças e formarem profissionais conscientes quanto a
sustentabilidade. Entender como a comunidade acadêmica percebe a Green
IT, não somente os estudantes, é importante para direcionar políticas e ações
de adoção de conceitos/atividades harmônicas com a realidade local e da
universidade.

Bandi, Bose e Saxena (2015) realizaram uma pesquisa na índia em
universidades e faculdades consideradas de ponta, para identificar a
percepção, a adoção e a prática de Green IT entre os estudantes. Dentre os
resultados, foi possível verificar que os estudantes possuem consciência
razoável sobre o vocabulário e sobre conceitos concernentes a Green IT.
Ainda, quanto às razões para adoção de Green IT, estes estão conscientes
sobre a maioria, desde responsabilidade quanto ao ambiente e considerações
éticas para adoção. Os estudantes seguem práticas mais voltadas para apelos
como reduzir o consumo de papel. Verificou-se, também, que uma
quantidade significativa dos estudantes está disposta a aderir a Green IT,
entretanto, o custo maior inibe a adoção.

Semakula e Samsuri (2016) se preocuparam em verificar os níveis de
percepção de computação verde dentre os estudantes da Universidade
Islâmica, em Uganda (IUIU ou Islamic University in Uganda). Também,
determinaram se os níveis possuíam influência do conhecimento



computacional. Os resultados apontaram que entre 452 estudantes (amostra
intencional), os níveis de percepção foram considerados baixos.
Considerando três dimensões sobre a percepção do conhecimento de
computação verde, a experiência computacional apresentou influência em
duas delas. Ademais, os alunos, em todos os níveis de experiência, não estão
bem informados sobre as atividades de gerenciamento de resíduos
eletrônicos.

3.2 Atividades/conceitos de Green IT presentes em universidades

Como pode ser observado no mapa mental presente na Figura 61, os
seguintes autores discutiram conceitos ou atividades concernentes a Green IT
em universidades, a saber: AlHarbi, Kor e Pattinson (2016), Alkali et al.
(2017), Aung (2015), Bandi, Bose e Saxena (2015), Bischof, Mey e Iwainsky
(2011), Bruneo et al. (2013), Dolwithayakul, Boonnasa e Klomchit (2015),
Felthousen (2010), Hardy et al. (2012), Herrick e Ritschard (2009), James,
Holmes e Munnings (2013), Semakula e Samsuri (2016), Usami et al. (2013),
Yano et al. (2012).

Os trabalhos de Bandi, Bose e Saxena (2015) e Semakula e Samsuri
(2016) abordaram as maiores quantidades de atividades/conceitos de Green
IT em ambientes universitários. Entretanto, cabe ressaltar que essas pesquisas
focaram na identificação da percepção de estudantes universitários quanto a
essas atividades e conceitos, com discussões mais teóricas. Já em trabalhos
com desenvolvimento tecnológico, análises tecnológicas ou proposições de
frameworks para universidades, como em Aung (2015), Dolwithayakul,
Boonnasa e Klomchit (2015) e Felthousen (2010), há a abordagem de menos
conceitos/atividades, entretanto, apresentam aplicações práticas de Green IT
em universidades.

Aung (2015) avaliou um ambiente de servidores thin clientes (“clientes
leves”), na Universidade de Estudos Computacionais em Myanmar.



Verificou-se, dentre outros resultados, que o custo de configuração do thin
cliente foi de praticamente zero, pois foi baseado em computadores
obsoletos. Dolwithayakul, Boonnasa e Klomchit (2015) empregaram um
computador com baixo consumo energético, de placa única (Raspberry Pi 2)
com intuito de implementar um quiosque interativo. Este armazena o uso do
estudante, temporariamente, e disponibiliza um sistema de reserva por
computador. O servidor baseia-se em virtualização e proporciona web service
RESTful, e software embarcado nos clientes para desligar o computador, caso
esteja ocioso. A pesquisa foi realizada em determinada universidade da
Tailândia. Felthousen (2010) criou um sistema distribuído, com sistemas de
controle audiovisuais de salas de aula, que funcionam em um ambiente
“Wake on LAN” (WOL) em dada universidade dos EUA.

Também, observou-se que o gasto de energia elétrica, devido ao uso de TI
nas universidades, esteve mais presente nos resultados. A questão do
resíduo/lixo eletrônico também foi levantada nos trabalhos de AlHarbi, Kor e
Pattinson (2016), Bandi, Bose e Saxena (2015) e Semakula e Samsuri (2016).
Salienta-se que em AlHarbi, Kor e Pattinson (2016), houve, dentre outras
discussões, a investigação sobre o lixo eletrônico organizacional gerado na
universidade. Ressalta-se que as universidades podem adotar inicialmente
conceitos/atividades mais simples e com menores custos de implantação.

 



Figura 61. Atividades/conceitos de Green IT em universidades
Fonte: Dados da pesquisa.

3.3 Frameworks em universidades

Alkali et al. (2017) propuseram um framework que possui o intuito de
compreender e explicar o comportamento do uso de TI verde em
universidades nigerianas. Este framework pode apoiar as universidades
Nigerianas no emprego de Green IT, com foco na diminuição da emissão de
carbono. O Modelo Integrado de Adoção de Tecnologia de Informação Verde
(IMGITA - Integrated Model of Green Information Technology Adoption),
foi concebido por meio dos modelos TRA (Theory of Reason Action) de
Fishbein and Ajzen (1975), TAM (Technology Adoption Model) de Davis et
al. (1989) e GITAM (Green IT Adoption Model) de Molla (2008). O modelo
postula que a norma subjetiva, o suporte organizacional, a prontidão verde
explicam a adoção de Green TI por meio da utilidade percebida e da
facilidade de uso percebida. O IMGITA pode ser visto na Figura 62.

 

Figura 62. Modelo integrado de adoção de tecnologia de informação
verde
Fonte: Adaptado de Alkali et al. (2017).

Bruneo et al. (2013) projetaram e implementaram um framework que visa
apoiar a computação verde (green computing), na gestão de centros de
processamento de dados em nuvem. Esta pesquisa foi realizada e



implementada em determinada universidade da Itália, objetivando diminuir o
gasto energético, quando políticas de economia simplistas são levadas em
consideração. Como resultado, a implementação propiciou uma configuração
básica de serviço, sendo que a economia de energia foi o requisito único do
sistema.

A Figura 63 apresenta a arquitetura do framework proposto, que visa
orquestrar a detecção e atuação de funcionalidades exploradas em centros de
dados heterogêneos. Há a interação com vários dispositivos de software e
hardware diferentes, que são capazes de supervisionar o trabalho do centro de
dados. Todas as informações podem ser analisadas e interligadas e,
juntamente com políticas específicas de economia de energia, permitem um
suporte sólido para o gerenciamento eficiente do sistema.

O framework permite que aplicativos e clientes gerenciem um centro de
dados, fazendo a análise dos dados coletados de diversos dispositivos de
monitoramento e especificando diretrizes para o comportamento do sistema.
Alguns dispositivos são chamados de monitores e os dados fornecidos são
armazenados em um banco de dados, para garantir uma recuperação fácil e
um desempenho de elaboração eficiente. Outros dispositivos são chamados
de atuadores, que são implementados para realizar determinadas ações para
modificar as condições de trabalho do centro de dados. Também, inclui
plataforma Plug-in, módulo de abstração, gerente de coordenação, analisador
de requisitos de serviço e interface de usuário.



 
Figura 63. A arquitetura do framework do data center inteligente

Fonte: Adaptado de Bruneo et al. (2013).

Considerações finais

Na presente pesquisa, houve o levantamento da literatura que trata da
aplicação de Green IT em universidades, por meio de uma revisão teórico-
conceitual, e foram identificadas formas de adoção de seus
conceitos/atividades. Deste modo, o objetivo almejado no artigo foi atingido.



Observou-se que algumas universidades se preocupam em entender melhor a
percepção dos seus estudantes quanto a Green IT, adotam
atividades/conceitos de Green IT e/ou desenvolvem frameworks para
propiciar a implantação de conceitos/atividades de Green IT, como exposto
nas seções 3.1, 3.2 e 3.3.

Entretanto, cabe destacar que as universidades, para adotarem a Green IT
em sua excelência, devem desenvolver ações a mais do que apenas
conscientizar a comunidade sobre a importância do tema. As universidades
podem iniciar o processo de adoção de Green IT se envolvendo com poucos
conceitos e atividades. Pode-se, também, estabelecer um planejamento de
implantação da Green IT em sua totalidade, considerando as restrições e
características de cada instituição. Esses planejamentos podem ser orientados
mediante o uso de frameworks já estabelecidos na literatura ou com a
adequação desses modelos estruturados para a realidade institucional.

Espera-se que a presente pesquisa sirva como base para demais
pesquisadores da área, contribuindo como fundamentação inicial para
pesquisas concernentes ao tema tecnologia da informação verde. Sugere-se,
para pesquisas futuras, que uma revisão sistemática da literatura seja feita
sobre Green IT, considerando seu uso em universidades. Ainda, pode-se
aplicar seus conceitos e/ou atividades na realidade de uma instituição de
ensino superior.
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Uma abordagem para tratar prioridade no
carregamento de itens em contêineres

Oliviana Xavier do Nascimento45

Thiago Alves de Queiroz46

 
Resumo: O presente trabalho busca resolver o problema de decidir quais

caixas empacotar em um contêiner quando se deseja maximizar o volume
carregado, dado que algumas caixas possuem prioridade sobre outras para
estarem presentes no empacotamento. Considera-se a prioridade como um
segundo objetivo a ser maximizado, tal que o problema é considerado
multiobjetivo. Utiliza-se uma abordagem que permite considerar os dois
objetivos em uma única função pseudo-objetivo de modo que se pode
escolher um peso para atribuir a cada um dos objetivos. Resolve-se, então,
instâncias, atribuindo diferentes pesos para cada um dos objetivos, tal que se
comparam as soluções encontradas para uma mesma instância por meio da
curva de Pareto. Os resultados das comparações mostram que as soluções que
maximizam a prioridade não são tão boas em relação à maximização do
volume e vice-versa, indicando relativo conflito entre os objetivos.

Palavras-chave: Carregamento de contêineres. Restrição de Prioridade.
Multiobjetivo.

Introdução

Um problema que surge no contexto de carregamento de caixas
retangulares em recipientes, como contêineres ou baús de caminhões, é o de
decidir quais caixas devem ser carregadas no recipiente para que o volume
empacotado seja máximo (Bortfeldt; Wäscher, 2013). Em alguns casos, tal
decisão está ligada ao fato de que algumas caixas possuem prioridade sobre



outras para estarem presentes no carregamento. A prioridade se deve, por
exemplo, à presença de caixas com prazos de entrega mais urgentes do que os
de outras caixas (Bischoff; Ratcliff, 1995). Nestes casos, o objetivo pode ser
carregar o maior volume de caixas no recipiente, desejando caixas com alta
prioridade, ou até mesmo carregar a maior quantidade possível de caixas de
alta prioridade.

Na literatura, a questão de prioridade no carregamento de itens em
contêineres foi tradada em alguns trabalhos, como os de Ren, Tian e
Sawaragi (2011), Wang, Lim e Zhu (2013) e Vancroonenburg et al. (2014).
Em Ren, Tian e Sawaragi (2011) e Wang, Lim e Zhu (2013), a proposta para
resolver o problema consistiu em agrupar os itens em níveis de prioridade e,
assim, tentar empacotar primeiro os itens com alta prioridade. Para o caso em
que nem todos os itens com alta prioridade possam ser empacotados, tais
autores desenvolveram estratégias para empacotar outros itens com
prioridade inferior. Vancroonenburg et al. (2014) também propuseram
agrupar os itens em níveis de prioridade. Mas, ao contrário da estratégia dos
dois primeiros trabalhos, a tratada por Vancroonenburg et al. (2014) só
empacota os itens com um nível de prioridade inferior se todos os itens com
um nível de prioridade superior puderem ser empacotados. Cabe ressaltar
ainda que Ren, Tian e Sawaragi (2011) e Wang, Lim e Zhu (2013) trataram o
problema de forma heurística (quando não há garantia de que a solução
encontrada é ótima), ao passo que Vancroonenburg et al. (2014) trataram o
problema de forma exata (quando há garantia de que solução encontrada é
ótima).

Neste trabalho, o problema de carregamento de itens em contêineres
considerando questões de prioridade é abordado por uma estratégia exata,
para uma função que contempla dois objetivos: 1) maximizar o volume de
caixas empacotadas e 2) obter um empacotamento cujas caixas carregadas
resultem na máxima prioridade possível. Para isso, utilizou-se o método da



Soma Ponderada, o qual permite combinar os dois objetivos em uma função
pseudo-objetivo que associa um fator de ponderação a cada objetivo. O fator
de ponderação permite conceder um peso diferente a cada um dos objetivos.
Busca-se, então, para cada fator de ponderação, maximizar uma função
objetivo que considera o volume do empacotamento e o peso referente a
importância (prioridade) dos itens, visando construir a curva de Pareto.

A curva de Pareto, tal como é considerada neste trabalho, é traçada sobre
um conjunto de pontos que representam soluções não-dominadas para os
objetivos abordados, ou seja, soluções tais que nenhuma delas consegue
melhorar um dos objetivos sem piorar ao menos um outro objetivo. Este
último fato traduz o postulado de Edgeworth-Pareto, que se baseia na ideia de
que a melhoria de um aspecto em um problema está condicionada a piora de
outro aspecto (Lobato, 2008). Dessa forma, o aumento da quantidade de
caixas com alta prioridade na solução está condicionado à diminuição do
volume de caixas empacotadas e vice-versa, o que faz com que a curva de
Pareto seja formada por soluções, tais que uma parte favorece a prioridade
em detrimento do volume e a outra parte favorece o volume em detrimento da
prioridade.

Neste ponto, cabe a pessoa encarregada de tomar decisões no setor de
carregamento de mercadorias escolherem qual, dentre as soluções
representadas na curva de Pareto, melhor atende às necessidades da empresa.
Tais necessidades podem estar relacionadas às configurações de
empacotamento contendo mais caixas com alta prioridade, mesmo com
perdas no que tange ao volume empacotado, ou um cenário em que o volume
geral é mais importante, ou ainda uma configuração em que a perda com
relação ao volume e a prioridade seja mais equilibrada.

Para resolver o problema de otimização resultante, que é NP-Difícil
(Garey; Johnson, 1979), utiliza-se a abordagem de Nascimento e Queiroz
(2017). Primeiro, resolve-se, por meio da programação inteira, o modelo da



mochila 0-1, que aponta um subconjunto que atende ao objetivo desejado ao
mesmo tempo que a soma dos volumes dos itens escolhidos não excede o
volume do recipiente. Em seguida, resolve-se um modelo de programação
por restrições para verificar se há como empacotar, sem sobreposição de
itens, o subconjunto indicado ao resolver a mochila 0-1. Se isso é possível, a
solução do modelo retorna as posições em que os itens são empacotados, caso
contrário, um corte é inserido junto ao modelo da mochila 0-1, indicando que
um novo subconjunto precisa ser encontrado. Esse tipo de abordagem
também foi utilizada por Queiroz et al. (2017), Baldacci e Boschetti (2007) e
Caprara e Monaci (2004) para resolver problemas de corte e empacotamento
bidimensionais.

Por fim, o ganho deste trabalho está em tratar a questão de prioridade no
carregamento de itens em contêineres na função objetivo, possibilitando,
desta forma, construir a curva de Pareto, a qual permite visualizar todas as
soluções obtidas à medida que os objetivos são ponderados. Logo, para uma
indústria ou empresa, o tomador de decisões tem em mãos uma ferramenta
que aponta várias soluções conforme a importância atribuída aos objetivos, o
que possibilita uma visão geral de quão boa é cada solução encontrada no que
diz respeito ao volume de caixas carregadas e à quantidade de caixas com alta
prioridade no empacotamento.

1. Desenvolvimento

No problema de Carregamento em um único Contêiner com
considerações de prioridade, tem-se o contêiner definido por uma largura,
comprimento e altura, sendo representados, respectivamente, por L, C e H.
Os itens pertencem a um conjunto denotado por I e cada item i de I possui
largura li, comprimento ci, altura hi, volume vi e prioridade pi. Neste

trabalho, largura, comprimento e altura estão associados, respectivamente,
aos eixos x, y e z. A quantidade de itens em I é denotada por m. A prioridade



pi de cada item i é vista como um peso, logo, quanto maior o valor de pi,
maior a importância da presença do item no carregamento.

1.1 Função pseudo-objetivo para o problema

Uma solução ideal para o problema em estudo seria aquela capaz de
maximizar o volume de caixas empacotadas e também a quantidade de caixas
com alta prioridade. Contudo, em problemas em que se busca alcançar dois
objetivos, nem sempre uma solução consegue atender a ambos objetivos com
intensidade ou grau de satisfação altos (Lobato, 2008). Isso significa que uma
solução pode atender a um dos objetivos ao passo que não consegue fazer a
mesma coisa para o outro objetivo. Além disso, uma solução que atenda aos
dois objetivos com a mesma intensidade pode não ser a melhor solução que
atenda aos dois objetivos isoladamente.

Uma alternativa para tais questões está no método da Soma Ponderada,
que consiste em considerar os dois objetivos em uma mesma função objetivo,
de modo que eles possam ser pesados conforme a importância que se deseja
atribuir a cada um (Lobato, 2008). Utilizando o método da Soma Ponderada,
pode-se escrever a função pseudo-objetivo (1) para o problema em estudo.

Em (1), fvol corresponde a soma dos volumes das caixas empacotadas,

fPRIO é a soma das prioridades das caixas empacotados, ω é o fator de

ponderação que permite pesar (ponderar) os objetivos volume e prioridade,
f*VOL é o valor ótimo encontrado quando se resolve o problema buscando

maximizar somente o volume e f*PRIO se refere ao valor ótimo quando se

maximiza somente a prioridade. Nota-se que, quanto mais próximo de 1 for o
valor de ω, mais importância se está atribuindo ao volume e, quanto mais



próximo de 0 for o valor de ω, mais importância se está atribuindo à
prioridade.

A curva de Pareto é traçada no espaço de objetivos e se baseia no
postulado de Edgworth-Pareto, que está relacionado com a ideia de que a
melhoria de um objetivo pode causar a piora de outro objetivo (Lobato,
2008). Como aqui se abordam dois objetivos, o espaço trabalhado é o.
Prioridade e volume representam as dimensões deste espaço e cada ponto
representa uma solução para o problema em termos dos valores fVOL e

fPRIO, dado o fator de ponderação ω. Cada solução, por sua vez, é composta

de um subconjunto Sk de itens e para cada item i de Sk são conhecidas as

coordenadas Xi, Yi e Zi em que ele é empacotado no contêiner.

As subseções 1.2, 1.3 e 1.4 apresentam as estratégias utilizadas para

encontrar f*VOL, f*PRIO e maximizar a função pseudo-objetivo (1). Tais

subseções também apresentam e discutem as restrições necessárias para o
problema.

1.2 Abordagem para maximizar o volume

Seguindo a metodologia utilizada por Nascimento e Queiroz (2017), tem-
se que para maximizar o volume de caixas empacotado no contêiner, define-
se para todo i em I uma variável ri, que assume valor 1 se o item i é
escolhido, e valor 0, caso ocorra o contrário. Utilizando esta variável de
decisão, tem-se o modelo (2)-(4). Neste modelo, a função objetivo (2) está
relacionada com o volume carregado, que deve ser máximo. A restrição (3)
impõe que tal volume não exceda o volume do contêiner. Em (4) está
indicado o domínio da variável de decisão ri, para i = 1, …, m.



O modelo de programação linear inteira (2)-(4), quando resolvido, indica
um subconjunto de itens de máximo volume que não excede o volume do
contêiner. Tal subconjunto é denotado a partir de agora por S. No entanto,
somente a resolução do modelo (2)-(4) não garante que seja possível
empacotar todos os itens de S no contêiner sem que não ocorra sobreposição.
Devido a isso, resolve-se um modelo de programação por restrições com o
objetivo de provar se existe ou não uma maneira de arranjar os itens dentro
do contêiner.

O modelo de programação por restrições consiste em definir, para cada
par de itens i e j, a restrição (5). Tal restrição considera como variáveis de
decisão as posições Xi, Yi, Zi, Xj, Yj e Zj onde os itens i e j são empacotados.
Se para todo item i e j de S existir uma atribuição de valores para as variáveis
de decisão que satisfaça a restrição (5), diz-se que os itens do subconjunto S

podem ser empacotados no contêiner e uma solução ótima f *VOL foi

encontrada. Caso ocorra o contrário, repete-se o procedimento descrito nesta
subseção, porém, acrescentando um corte no modelo (2)-(4). O corte impede
que a resolução do modelo (2)-(4) indique um subconjunto S que já foi
encontrado e para o qual a resolução do modelo de programação por
restrições retornou que não existe maneira viável de arranjar os itens dentro
do contêiner.



1.3 Abordagem para maximizar a prioridade

A abordagem para maximizar a prioridade é análoga a descrita para
maximizar o volume. O que muda é que a função objetivo no modelo (2)-(4)
considera que a soma das prioridades pi dos itens selecionados tem de ser

máxima, ao invés da soma dos volumes. Assim, a função objetivo que busca
maximizar a prioridade é dada em (6).

Substituindo a função objetivo (2) pela função (6) no método explicado na
subseção anterior, encontra-se uma solução ótima de valor f*PRIO.

1.4 Abordagem para maximizar a função pseudo-objetivo

Para maximizar a função pseudo-objetivo (1), utiliza-se a mesma
abordagem descrita na Subseção 1.2, contudo, substituindo a função (2) pela
função (1). As restrições (3) e (5) não sofrem modificações.

A abordagem deve ser aplicada para n valores de ω escolhidos no
intervalo [0,1]. Ao fazer isso, encontra-se uma solução para cada ω. Esta
solução consiste em uma atribuição de valores para as variáveis de decisão ri,
além de valores para fVOL e fPRIO e, consequentemente, para a função

pseudo-objetivo (1). Com os valores de fVOL e fPRIO encontrados para cada

ω, constrói-se a curva de Pareto.

2. Experimentos computacionais e resultados

A abordagem apresentada para resolver o problema de carregamento em
um único contêiner com considerações de prioridade foi codificada em
linguagem C++. Para resolver os modelos que a compõem, utilizaram-se as
bibliotecas do pacote IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 12.6.1 (IBM,
2014).



Para validar a abordagem, realizaram-se experimentos computacionais em
3 instâncias. Os dados sobre a quantidade de itens, dimensões do contêiner e
dos itens contidos nas instâncias foram obtidos de instâncias utilizadas por
Junqueira, Morabito e Yamashita (2012). As informações sobre a prioridade
foram acrescentadas. Trabalhou-se com 3 níveis de prioridade: alta (pi = 3),
média (pi = 2) e baixa (pi = 1). As informações sobre a quantidade de itens e
tamanho do contêiner nas 3 instâncias são mostradas na Tabela 27. Além
disso, cada instância foi resolvida para 11 fatores de ponderação ω.

 

Instância Quantidade de itens Tamanho do contêiner
(L x C x H)

01 10 30x30x30

02 13 30x30x30

03 13 20x20x20

Tabela 27. Informações sobre as instâncias testadas
Fonte: Próprio autor.

As Tabela 28, 29 e 30 apresentam, para cada fator de ponderação ω
utilizado, os valores assumidos pelas funções objetivo fVOL e fPRIO, dada as

soluções encontradas. Essas tabelas também apresentam os valores obtidos
para a função pseudo-objetivo a cada ω. As Figuras 64, 65 e 66 mostram a
curva de Pareto para as instâncias 01, 02 e 03, respectivamente. Tais curvas
foram construídas, cada qual, utilizando os dados mostrados nas colunas
fVOL e fPRIO das Tabelas 28, 29 e 30. Os pontos são poucos porque há

soluções iguais para diferentes valores de ω, uma vez que os dois objetivos
estão relacionados com o critério de maximização.

 

ω fVol fPRIO pseudo-objetivo

0 12438 13 1



0,1 14332 13 0,979631

0,2 14332 13 0,959262

0,3 14332 13 0,938893

0,4 14332 13 0,918524

0,5 14332 13 0,898155

0,6 16620 11 0,892523

0,7 16620 11 0,900251

0,8 17838 8 0,915965

0,9 17998 7 0,953846

1,0 17998 7 1

Tabela 28. Resultados obtidos para a instância 01
Fonte: Próprio autor.

 

Figura 64. Curva de Pareto das soluções encontradas para a instância 01
Fonte: Próprio autor.

Nota-se, nas Figuras 64, 65 e 66, que todas as soluções encontradas não
possuem, simultaneamente, o maior valor de função objetivo para os
objetivos prioridade e volume. Assim, observa-se que a solução para ω=0 é a



melhor encontrada para o objetivo prioridade, sendo a pior encontrada para o
objetivo volume. De maneira similar, tem-se que a solução para ω=1 é a
melhor encontrada para o objetivo volume, sendo a pior para o objetivo
prioridade. Isso ilustra claramente que nem sempre uma solução ótima para
um dos objetivos vem a ser ótima para o outro objetivo.

 

ω fVol fPRIO pseudo-objetivo

0 14502 13 1

0,1 14502 13 0,975085

0,2 14502 13 0,950171

0,3 14502 13 0,925256

0,4 14502 13 0,900342

0,5 14502 13 0,875427

0,6 17224 11 0,873535

0,7 18824 9 0,889933

0,8 19314 8 0,923077

0,9 19314 8 0,961538

1,0 19314 8 1

Tabela 29. Resultados para a instância 02
Fonte: Próprio autor.



 

Figura 65. Curva de Pareto das soluções encontradas para a instância 02
Fonte: Próprio autor.

 

ω fVol fPRIO pseudo-objetivo

0 5097 19 1

0,1 5110 19 0,994072

0,2 5110 19 0,988144

0,3 5110 19 0,982216

0,4 5110 19 0,976289

0,5 5110 19 0,970361

0,6 5110 19 0,964433

0,7 5110 19 0,958505

0,8 5263 17 0,954058

0,9 5432 12 0,963158

1,0 5432 12 1

Tabela 30. Resultados obtidos para a instância 03
Fonte: Próprio autor.



 

Figura 66. Curva de Pareto das soluções encontradas para a instância 03
Fonte: Próprio autor.

A Tabela 31 mostra o tempo gasto em segundos para resolver cada
instância. Nota-se que para a instância 03 foi preciso quase duas horas de
processamento, indicando que a abordagem exata pode ter dificuldades para
instâncias com relativamente poucos itens.

 

Instância Tempo de resolução (s)

01 143,55

02 3.414,35

03 7.030,91

Tabela 31. Tempo de resolução de cada instância
Fonte: Próprio autor.

Observa-se na Tabela 31 que o tempo de resolução das instâncias 01 e 02
foi muito superior ao da instância 01. Isso se deve ao fato dela possuir uma
quantidade de 10 itens, enquanto as instâncias 02 e 03 possuem 13 itens cada.



Além disso, há o fato do problema em estudo ser NP-difícil e da abordagem
exata ser aplicada 11 vezes para resolver cada instância.

Considerações finais

Neste trabalho foi desenvolvida uma abordagem para tratar a questão de
prioridade no problema de carregamento de itens em um único contêiner. A
abordagem utilizou o método da Soma Ponderada para modelar os dois
objetivos pretendidos, volume e prioridade, em uma única função,
denominada pseudo-objetivo. Para validar a abordagem, experimentos com
algumas instâncias foram realizados e os resultados permitiram construir a
curva de Pareto para indicar a importância de cada objetivo conforme o fator
de ponderação utilizado. Com isso, pode-se escolher se é interessante
priorizar o volume ou as caixas com alta prioridade durante o
empacotamento.

No que diz respeito às contribuições que esta pesquisa traz, destaca-se a
maneira com que a questão de prioridade no carregamento de itens em
contêineres foi abordada, que se diferencia de abordagens que trataram da
mesma questão, justamente, por considerar a prioridade como um segundo
objetivo. Assim, tornou-se possível construir a curva de Pareto, que se
configura como uma ferramenta que possibilita uma visão geral de cada
solução encontrada no que diz respeito ao volume de caixas carregadas e à
quantidade de caixas com alta prioridade no empacotamento.

É importante observar que o tempo requerido para resolver as instâncias
foi alto, considerando um ambiente industrial que exige a tomada decisões
rápidas. Diante disso, investigar estratégias para tornar a abordagem mais
rápida se configura como uma opção para trabalhos futuros. Por outro lado,
devido à natureza da abordagem, que é exata, o fato de ter sido possível
resolver as instâncias consideradas dentro do tempo limite imposto já é um



ponto positivo. Outra opção para trabalhos futuros é considerar a prioridade
como uma restrição, ao invés de tratá-la como um segundo objetivo.
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Resumo: A resistência do concreto depende não apenas da qualidade dos

constituintes, mas também, da sua dosagem, ou seja, a correta dosagem do
concreto vai determinar a qualidade e a durabilidade do produto produzido.
Portanto o objetivo dessa pesquisa é a criação de um software que permita
automatizar o processo de dosagem do concreto no canteiro de obras. A
rotina computacional de cálculo foi feita na linguagem de programação
VB.Net do software Visual Studio. A mesma então gerou um software capaz
de definir traços de concreto a partir de características pré-determinadas e que
são baseados nos métodos de dosagem ABCP e EPUSP/IPT. A rotina
computacional apresentou êxito em relação aos seus objetivos pois a mesma
foi validada em relação aos exemplos reais testados também apresentados
nesse texto. Portanto é possível a aplicação da mesma em canteiro de obras
permitindo que seja sempre feita de forma técnica a dosagem do material
empregado.

Palavras-chave: Dosagem de concreto, Método EPUSP/IPT, Método
ABCP e Concreto.

Introdução

O início do concreto armado que hoje é aplicado nas estruturas civis foi
realizado pelo francês Joseph Monier, em uma ponte de concreto armado,



construída no castelo Chazelet em 1875. “A grande importância de Monier
foi entender as características, as vantagens e desvantagens dos materiais
para combiná-los adequadamente, aproveitando assim melhores
características de cada material” (Carvalho, 2008).

O concreto é um material construtivo amplamente disseminado, pode-se
encontrá-lo em casas de alvenaria, rodovias, pontes, nos edifícios mais altos
do mundo, torres de resfriamento, usinas hidrelétricas e nucleares, obras de
saneamento e até em plataformas de extração petrolífera móveis. Estima-se
que, a nível mundial, anualmente são consumidas bilhões de toneladas de
concreto, o que dá, segundo a Federación Iberoamericana de Hormigón
Premesclado (FIHP), aproximadamente, um consumo médio de 1,9 tonelada
de concreto por habitante por ano, valor inferior apenas ao consumo de água.
No Brasil, o concreto que sai de centrais dosadoras gira em torno de 30
milhões de metros cúbicos (Pedroso, 2009).

Para obtenção de um concreto com qualidade adequada e que atenda aos
requisitos de um projeto é preciso estar atento as normas vigentes que
regulamentam todo o processo de fabricação desse material até a sua
aplicação “in loco”. Não é apenas misturar os materiais de forma empírica
sem seguir nenhum critério técnico ou científico. Para isso existem normas
que regulamenta o processo de dosagem do concreto.

Segundo Helene e Tutikian (2011), o estudo da dosagem é o
procedimento para se determinar a melhor proporção entre os materiais
constitutivos do concreto, ou seja, quantidade de materiais componentes do
traço. Chamando de “traço” a relação entre quantidade de cimento, areia e
brita. Portanto o traço é a forma de dizer as doses de cada material que
constituem o concreto.

Assunção (2002), afirma que estabelecer um traço não é tarefa simples,
pois nem sempre se tem em conta questões relacionadas à segurança,
qualidade, durabilidade e viabilidade econômica da estrutura do concreto.



Sob tal ponto de vista, a execução de um traço que produza um concreto que
esteja dentro dos parâmetros técnicos, vai além de uma simples receita, uma
mistura dos seus componentes, havendo a necessidade de se aplicar o estudo
de dosagem do concreto.

Sob tal fundamentação, Boggio (2000) diz que raramente o processo de
dosar um concreto será completamente adaptado em rotina ou automatizado.
No entanto quanto maior o conhecimento e domínio do profissional que irá
realizar o procedimento de dosagem, maior serão as chances de chegar em
um resultado que satisfaça as necessidades no amplo campo da engenharia
civil.

O objetivo geral desse artigo é apresentar o desenvolvimento de uma
ferramenta computacional que permita ao usuário verificar o traço de um
concreto por variados tipos de dosagem. Os métodos utilizados foram os
métodos da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e o método
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (EPUSP/IPT).

Desenvolvimento

A seguir serão descritos os métodos de dosagem que foram aplicados no
desenvolvimento do artigo aqui apresentado.

Método EPUSP/IPT

O método EPUSP/IPT que é apresentado por Helene e Terzian (1993) no
Manual de Dosagem e Controle de Concreto, desenvolvido por Ary Torres,
constitui em uma atualização feita na Escola Politécnica da USP do método
desenvolvido inicialmente pelo IPT. Esse método foi desenvolvido para a
obtenção de concreto convencional de forma teórico-experimental a partir de
quaisquer materiais disponíveis regionalmente. O método tem como resultado
final um diagrama de dosagem criado a partir de quatro quadrantes onde são



representadas as seguintes situações: Lei de Abrams, Lei de Lyse, Lei de
Molinari e teor de argamassa seca.

Lei de Abrams: representa a resistência à compressão de um concreto e
correlaciona-se com a relação a/c (água/cimento) através da curva da Figura
67 e equação (1).

 

Figura 67. Curva da lei de Abrams
Fonte: Oliveira, 2010.

fc =
K1

(1)
k2 a/c

Onde:
fc – Resistência à compressão axial (MPa);
a⁄c – Relação água/cimento (Kg/Kg);
K1 e K2 – Constantes que dependem exclusivamente dos materiais

empregados.



Lei de Lyse: Para um conjunto particular de materiais, mantida a
consistência do concreto medida pelo ensaio do abatimento do tronco de
cone, o traço m é diretamente proporcional à relação a/c. Essa lei resulta em
um gráfico conforme a Figura 68 e equação (2);

 

Figura 68. Gráfico da lei de Lyse
Fonte: Oliveira, 2010.

m=K3+K4 . a⁄c (2)
Onde:
m – Relação agregado/cimento (Kg/Kg);
a⁄c – Relação água/cimento (Kg/Kg);
K3 e K4 – Constantes que dependem exclusivamente dos materiais

empregados.
Lei de Molinari: o consumo de cimento de um concreto correlaciona-se

com o valor do traço seco m através de uma curva exemplificada na Figura
69 e equação (3);



 

Figura 69. Curva da lei de Molinari
Fonte: Oliveira, 2010.

C=
1000

(3)
K5+K6 . m

Onde:
C – Consumo de cimento/m³ de concreto;
m – Relação agregado/cimento (Kg/Kg);
K5 e K6 – Constantes que dependem exclusivamente dos materiais

empregados.
Vale ressaltar que as constantes Ki dependem exclusivamente dos

materiais empregados (cimento, agregados miúdos, agregados graúdos,
aditivos), ou seja, fixando de maneira correta os materiais, os valores das
constates ficam determinados corretamente.

Então após todos os parâmetros serem estabelecidos, obtém-se um gráfico
de dosagem de concreto similar ao apresentado na Figura 70.



 

Figura 70. Diagrama de dosagem pelo método EPUSP/IPT
Fonte: Oliveira, 2010.

Segundo Oliveira (2010), para se determinar experimentalmente o
comportamento de um concreto, já conhecendo todas as características dos
materiais que se usa, é preciso estabelecer uma correlação própria entre o fcd
e o fator a/c.

Nessa etapa confecciona-se três misturas com slump test variando apenas
o consumo de aglomerantes (cimento e aglomerantes) e a relação a/c, para
em sequência moldar corpos-de-prova com os quais se determinam
propriedades de interesse nos estados fresco e endurecido. Esses três
amostras terão como base os seguintes traços: traço base (1:5,0), traço rico
(1:3,5) e traço pobre (1:6,5).

A determinação da quantidade que será utilizado de agregado graúdo e
quanto de miúdo é dada pelo teor de argamassa ideal, que é a porcentagem



necessária para preencher os vazios entre os agregados graúdos. O teor de
argamassa ideal é dado pela equação (4) (Freitas, 2014).

α=
1+a

(4)
1+a+p

Onde:
α – Proporção argamassa seca / concreto seco;
p – Peso de pedra britada no traço (kg);
a – Peso de areia no traço (kg).
Cada agregado graúdo tem seu teor ideal, pois usando teor abaixo do

ideal, haverá vazios no concreto prejudicando a sua resistência. Com o teor
acima do ideal a argamassa sobrará, e assim desperdiçando cimento.

Método de dosagem ABCP

Este método de dosagem foi criado na década de 80 pela ABCP
(Associação Brasileira de Cimento Portland) por meio de experimentos
modelos. O método é um procedimento analítico por completo e não
necessita tecnicamente de etapas experimentais, como o método anterior da
EPUSP/IPT, para chegar ao traço desejado.

O primeiro passo é preciso conhecer uma série de propriedades dos
materiais que serão utilizados na fabricação do concreto, como por exemplo o
tipo de cimento, massa especifica do mesmo, características do agregado
(granulometria, massa especifica, etc.) como as características finais do
concreto desejado e sendo o fck um dos principais fatores. O segundo passo é

escolher o fator a/c em função da curva de Abrams do cimento que será
utilizado na dosagem.

A determinação do consumo de cimento (Cc) depende diretamente do
consumo de água. Feita a determinação da água e do consumo de cimento,
deve-se determinar o consumo de agregados graúdos da mistura. A escolha



do mesmo irá acontecer em função do módulo de finura da areia e da
dimensão máxima do agregado usado.

O passo final para os consumos consiste em determinar a variável Cm que
diz respeito ao consumo de agregado miúdo. O mesmo pode ser determinado
primeiramente verificando o volume de agregado miúdo. Determinado o
volume de agregado miúdo encontra-se o consumo de agregado miúdo.

Por fim é feita a determinação do traço que será apresentado todo em
função do consumo de cimento.

Podia colocar aqui pelo menos a equação do consumo para que possa ser
visto como o mesmo é calculado.

Materiais e métodos

O presente trabalho é classificado como um trabalho de desenvolvimento
tecnológico e ao mesmo tempo aplicado. Pois o seu produto final é um
software gratuito que pode ser utilizado na rotina diária de canteiros de obras
de Engenharia Civil.

A pesquisa bibliográfica foi baseada no Manual de Dosagem e Controle
de Concreto desenvolvido por Helene e Terzian (1993) e outras bibliografias
conforme citado no conjunto de referências bibliográficas desse.
Primeiramente buscou-se desenvolver um fluxograma de aplicação dos
métodos de dosagem aqui explanados. Os fluxogramas são apresentados logo
a seguir nas Figuras 71.

 



Figura 71. Fluxograma de aplicação dos métodos de dosagem
Fonte: Próprio autor, 2017.

Definido o fluxo de programação de cada método o mesmo foi
implementado em linguagem VB.NET e então foram reproduzidos alguns
resultados a partir desse software, denominado aqui de AVES-Mixer.

Vale ressaltar que o método de dosagem ABCP é analítico e então seu
processo de cálculo pode ser totalmente automatizado até os resultados. Já o
método EPUSP/IPT é teórico-experimental, portanto seu uso e aplicação será
sempre ligado com o LABE (Laboratório de estruturas da Regional Catalão)
ou qualquer outro laboratório que se deseje utilizar, pois o mesmo depende de
resultados experimentais que vão alimentando o software e assim o processo
de cálculo e geração gráficos é totalmente automatizado.

Como resultados e análises propõem inicialmente verificar se as rotinas
implementadas seguem fielmente resultados de outros autores que já se
utilizaram desses métodos. Para tanto os resultados do software AVES-Mixer
são validados com os resultados da bibliografia Franca e Junior, (2017).

De posse dos resultados da dosagem que são os traços em massa o
software AVES-Mixer também gera o quantitativo de materiais necessário
para um determinado volume de concreto escolhido pelo usuário.

Discussão e resultados

A rotina desenvolvida neste trabalho tem como objetivo dosar concretos
de média resistência e otimizar o processo de dosagem utilizando os métodos
da ABCP e EPUSP/IPT de forma automatizada. A rotina terá um pós-
processado para a obtenção da resistência característica do concreto à
compressão (fck) através da elaboração de uma curva de Gauss. De maneira

generalizada o programa funcionará no sistema input e output, conforme
descrito abaixo:

Entrada de dados para o problema;



a) Processamento das variáveis;
b) Resultados finais.
O processo de funcionamento da rotina que contempla método da ABCP é

dado nas seguintes etapas:

• Entrada de dados pelo usuário: fck de projeto, propriedades dos
insumos, etc;

• Processamento dos dados de acordo com a teoria apresentada no item 1
desse trabalho e maiores detalhes podem ser encontrados em Franca e
Rosa Junior (2017);

• Saída de dados que contempla o traço em (quilos ou volume) da
mistura.

Já o processo de dosagem EPUSP/IPT se dá forma mais complexa, onde
o usuário deverá estabelecer três traços básicos (pobre, médio e rico) que
irão gerar um diagrama de dosagem.

Esse processo funciona da seguinte forma:

• Primeiro o usuário deve definir as propriedades doas materiais
acessando a janela “Dados”;

• Após irá definir a idade e o abatimento que deseja, em sequência será
desenvolvido três traços, acessando a janela “Rico”, “Base” e “Pobre”,
que posteriormente dará origem ao diagrama de dosagem;

• Com a obtenção dos três traços e consequentemente o diagrama de
dosagem, possibilitando a dosagem de concreto;

• O usuário agora definirá apenas o fck e o desvio padrão, em sequência
o programa irá processar os dados e expressar o resultado, que será o
traço.

Validação do software

Com o material de Dornelas (2016) foi possível fazer o comparativo de
resultados que o software apresentou. O resulto foi satisfatório e apresentou



pequenas variações no método da ABCP com o calculado.

Validação do método EPUSP/IPT

Nesta etapa será desenvolvido um exemplo completo do método
EPUSP/IPT. Inicia-se com os dados que foram ensaiados em laboratório por
Dornelas (2016), em seguida será utilizado os mesmos dados no software
desenvolvido para dosar concreto o concreto.

Define-se inicialmente os traços básicos que serão utilizados ao longo do
processo, são eles: (a) m= 3,5, (b) m= 5,0; e (c) m= 6,5. Onde o m é relação
agregado/cimento (Kg/Kg).

Define-se então o teor de argamassa de forma aleatória partindo de um
teor de argamassa de 51,00% para 52,00%.

Depois de ter obtido os três traços, rico, base e pobre, corrigidos, pode-se
gerar a curva de dosagem. O software apresenta uma caixa de texto com os
traços finais corrigidos, conforme exemplo da Figura 72.

 

Figura 72. Resumo dos traços e diagramas de dosagem
Fonte: Próprio Autor, 2017.

A Tabela 32 apresenta os resultados gerados em laboratório e os que o
software fornece após o processo ser finalizado pelo mesmo, pode-se
observar que não existe variação entre os termos do traço.



 

Dosagem em laboratório Dosagem pelo software

m a/c Traço C (kg) m a/c Traço C (kg)

3,50 0,40 1:1,34:2,16 485,00 3,50 0,40 1:1,34:2,16 485,00

5,00 0,54 1:2,12:2,88 360,00 5,00 0,54 1:2,12:2,88 360,00

6,50 0,67 1:2,90:3,60 287,00 6,50 0,67 1:2,90:3,60 287,00

Tabela 32. Comparativo dos resultados
Fonte: Próprio autor, 2017.

Para poder comprovar a veracidade do software será apresentado
resultados de um exemplo de dosagem pelo método EPUSP/IPT
desenvolvido por Dornelas (2016). O Logo para o exemplo de um concreto
com as características dadas a seguir apresenta-se a Tabela 33 que determina
o traço do concreto pelo método EPUSP/IPT.

• fck = 25 MPa;

• Desvio padrão = 4,0;
• Abatimento = 80 mm.
 

 fc (MPa) a/c m C (kg) Traço

Laboratório 31,6 0,5639 5,279 346,98 1:2,26:3,01

Software 31,6 0,562 5,281 343,89 1:2,27:3,01

Tabela 33. Comparativo dos resultados de laboratório e do software
Fonte: Próprio autor, 2017.

Validação do método ABCP

Nesta etapa será desenvolvido um exemplo completo do método ABCP.
Dar-se entrada dos dados que foram ensaiados em laboratório por Dornelas
(2016), em seguida utiliza-se os mesmos dados no software AVES_Mixer.



Os dados testados s]ao: fck = 30 MPa; Dmáx (mm) = 19 mm; Slump test =
70+-10 mm; Cimento CPII F 32; Desvio Padrão = 4,0

Desenvolvendo o método da ABCP para essas características supracitadas
obtém-se o traço:1 : 1,40 : 1,98 : 0,40.

Para finalizar será apresentado os resultados obtidos com o uso do
software. Fazendo o devido preenchimento das informações dadas acima no
mesmo chega-se ao seguinte traço: 1,00 : 1,80 : 2,25 : 0,45.

Os resultados são apresentados a seguir e comparam os resultados do
procedimento manual executado por Dornelas (2016) e do software. Conclui-
se assim que a diferença ocorre devido à relação a/c ter sido diferente da
escolhida por Dornelas (2016) e também devido a identificação da resistência
do cimento ser feita por Dornelas (2016) de forma visual por ábacos
enquanto o software faz a verificação via a equação geradora do ábaco. O
traço obtido por Dornelas (2016) foi de 1,00:1,40:1,98:0,40 enquanto o traço
obtido no software foi de: 1,00:1,80:2,25:0,45.

Considerações finais

O uso do ambiente de desenvolvimento Visual Studio 2015 Express,
possibilitou o desenvolvimento de uma interface gráfica, produzindo assim
um software com telas intuitivas e de fácil utilização para encontrar o traço
através dos métodos EPUSP/IPT e ABCP. Considerando tais características o
programa também pode ser empregado como uma ferramenta de ensino,
auxiliando os estudantes de engenharia no estudo às disciplinas que abordam
o assunto e em outros fins como, possíveis trabalhos e projetos.

Foi possível validar a ferramenta computacional comparando os traços
gerados pelo software e os traços das amostras testadas em laboratório (no
caso amostras testadas na disciplina de Materiais de Construção Civil).

Os valores gerados para o procedimento EPUSP/IPT foram 100%
assertivos com desvio mínimo, onde os resultados variaram a partir da



segunda casa decimal, com um percentual irrelevante. Já o software
produzido para o ABCP apresentou um leve desvio nos seus resultados
devido a escolha da relação água cimento e também do procedimento
analítico ter identificação visual dos ábacos de resistência do cimento
enquanto o software trabalha com as equações geradoras dos gráficos, ou
seja, quando vai se confeccionar um concreto pelo método da ABCP
manualmente é utilizado a curva de Abrams para se determinar a relação
água/cimento (a/c), podendo assim gerar erros. Já fazendo a mesma dosagem
utilizando o software essa determinação é feita através de equações, onde os
resultados são mais precisos, assim gerando uma diferenças em relação a
determinação visual.
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RESUMO: O presente artigo trata do gerenciamento de recursos

materiais, focado na manutenção de materiais, de uma instituição de ensino
público. Entende-se por empresa pública como a que presta serviço com
finalidade de atender as necessidades básicas da população. A metodologia
para desenvolvimento deste artigo se deu através de pesquisas em livros,
internet, documentos e observação por parte dos autores, sobre temas que
envolvem administração pública e a real situação dos recursos da instituição.
O objetivo geral é analisar o gerenciamento de recursos e manutenção de
materiais de uma instituição pública. Analisados os dados coletados é
possível observar que a instituição possui boa capacidade de atender a
comunidade e que a falha está na administração de seus recursos materiais.
Para minimizar falhas recomenda-se passar para cada setor a
responsabilidade sobre seu próprio recurso material, bem como a contratação
de servidor serviço geral com a capacidade de atender essa necessidade.

Palavras-chave: Instituição de Ensino Público, Recursos Materiais,
Manutenção.

Introdução



As empresas têm diversas finalidades, como lucro, atender as
necessidades da sociedade e de seus clientes etc. Deste modo, uma empresa
pública tem por finalidade atender as necessidades básicas da sociedade.

Administrar uma empresa pública pode não ser tão fácil como parece,
cuidar de seus recursos requer uma ampla capacidade em criar estratégias
administrativas que proporcionem uma melhor gestão, que na maioria dos
casos é limitada.

Porém, a administração mesmo que limitada é de suma importância.
Maximiano (2011, p. 8) define: “a administração é uma palavra que exprime
uma ideia antiga: tomar decisões que promovam o uso adequado de recursos,
para realizar objetivos.” Nem sempre o uso adequado dos recursos é
responsabilidade só da administração, mas sim de todos os envolvidos no
processo. Assim, falhas de gestão nos recursos podem comprometer a
finalidade da organização.

A limitação no gerenciamento em organizações públicas, compromete a
manutenção adequada e necessária dos bens patrimoniais, cabe a gestão,
buscar alternativas para tornar todos os recursos usáveis.

A questão que se pretende responder é: Como ocorre o gerenciamento e a
manutenção dos materiais e recursos públicos?

O objetivo geral deste artigo é analisar o gerenciamento de recursos e
manutenção de materiais de uma instituição pública. Os objetivos específicos
são levantar atividades desenvolvidas na instituição quanto a administração,
manutenção e planejamento do uso dos recursos.

Para desenvolvimento deste artigo foram realizadas pesquisas
bibliográficas em livros, documentos, internet e pesquisa de campo, com o
intuito de conhecer e levantar dados da real situação envolvendo os recursos
das salas de aula, laboratórios e secretarias.

Ao longo do trabalho será mostrado, a revisão da literatura, metodologia,
resultados e discussões, referências e definições de como são geridos os



recursos e a forma simples de melhorar a gestão existente.

1. Desenvolvimento

1.1 Revisão da literatura

1.1.1 Empresa

A sociedade necessita satisfazer suas necessidades e, para que isso, não
basta somente que cada um desempenhe atividades de forma isolada, pois
não seria capaz de atender todos os desejos e anseios, surgindo daí as
empresas.

Caravantes, Panno e Kloeckner (2005) definem empresas como órgãos da
sociedade que tem como finalidade satisfazer uma necessidade do individuo
ou sociedade. As empresas servem unicamente ao seu fim, atender as
necessidades do seu público alvo, dessa forma ela deve atingir sua finalidade
através da realização de atividades especificas da própria organização.
Chiavenato (2014, p. 40) salienta:

As organizações lucrativas produzem e vendem produtos e serviços
visando um retorno financeiro de suas operações. De outro lado, as
organizações não-lucrativas produzem serviços visando ao benefício
público, como assistência à saúde, educação, sistema judiciário,
segurança, manutenção de ruas e estradas. Na sua grande maioria, as
organizações não-lucrativas são repartições públicas, organizações
municipais, estaduais e federais, presídios, abastecimento de água e
esgotos etc.

Nem todas as empresas servem à mesma atividade econômica, elas se
diferem entre pública e privada e cada uma apresenta certas diferenças no que
tange a prestação de serviço à comunidade. Essas diferenças são perceptíveis
através de alguns aspectos a serem analisados.

Saldanha (2014, p. 19) apresenta algumas diferenças básicas entre
administração pública e privada, conforme Tabela 34.



 

Tabela 34. Diferenças básicas entre administração pública e privada
Fonte: Saldanha (2014, p. 19).

De acordo com Chiavenato (2014) a empresa privada segue sua própria
cultura, estabelece objetivos pautados na obtenção de lucro, já a empresa
pública é orientada ao bem-estar da sociedade e, na maioria das vezes, se
preocupa mais com a quantidade do que a qualidade do que é oferecido.

1.1.1.1 Empresas públicas

As empresas públicas não tem como finalidade a obtenção de lucros, mas
a satisfação das necessidades básicas da sociedade. Para Pereira (2010, p.
232) empresa pública “possui personalidade jurídica de direito privado,
patrimônio próprio, capital exclusivo ou de entidades estatais (União, Estado
e/ou Município), criados por lei; pode ter mais de um sócio”. Dessa forma,
ela não é de um único dono e poderá ter dificuldades em planejar, organizar,
executar e controlar as atividades da empresa e sua gestão. Guiada pela
gestão pública, ela existe para fazer cumprir as necessidades da população,



diferentemente da privada que tem suas ações direcionadas para o alcance de
objetivos que, em sua maioria, resultam em lucros.

Em todos esses períodos, para fazer cumprir a função de gestão, existem
princípios que norteiam a gestão pública, os quais estão listados no art. 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil:

Ø legalidade: a gestão pública está presa aos mandamentos da leis,
caso se afaste estará sob pena de invalidade do ato e responsabilização
do seu autor;

Ø impessoalidade: as atividades da gestão pública deve ser orientada
aos cidadãos, sem discriminação ou discriminação;

Ø moralidade: os atos da gestão pública devem obedecer os princípios
morais e buscar o melhor para o interesse público;

Ø publicidade: divulgar os atos e documentos para que o público
interessado tenha acesso. Geralmente a divulgação é via diários oficiais.

Ø finalidade: seguir a finalidade da gestão pública, que é pratica de
atos voltados ao interesse público;

Ø continuidade: os serviços públicos não podem parar, pois as
necessidades da população não param;

Ø indisponibilidade: o Estado é o grande detentor dos bens e direitos
públicos e não seus servidores;

Ø igualdade: não há distinção entre os cidadãos que a gestão pública
atende, dessa forma, perante a lei todos devem ser tratados da mesma
forma.

As gestões privadas e públicas se diferem em vários aspectos. Na gestão
pública há dificuldades em lidar com uma gestão rápida e eficiente pela
constante necessidade em cumprir leis e seguir princípios que, na maioria das
vezes, é um limitante para a eficiência da prestação de serviços. Destaca-se,



também, que outro fator a ser observado é a forma de gestão de recursos que
contribuirão com os processos administrativos.

1.2 Processos administrativos

Os processos administrativos são de suma importância para o
cumprimento dos interesses da empresa, ele permite a elaboração de um
planejamento capaz de conter tudo o que for realizado para melhorias;
organizar a estrutura a fim de cumprir com o planejado; dirigir e conduzir o
pessoal para o alcance do objetivo esperado e controlar os planos para
assegurar o alcance dos resultados.

Chiavenato (2014) define processo administrativo como um processo
cíclico e contínuo que comporta quatro funções administrativas: planejar,
organizar, dirigir e controlar. Maximiano (2011) cita a função planejar como
sendo a aplicação de um processo decisório que vai influenciar no futuro;
organizar como a divisão em partes ordenadas de acordo com algum critério
estabelecido; executar que é a realização das atividades; e controlar que é
manter a direção do objetivo.

Para planejar um processo administrativo requer tomada de decisão, a
qual influenciará as práticas que estão por vir. Dessa forma, não podem ser
meros pensamentos e, ainda, segundo Maximiano (2011), é composto por
etapas (aquisição de dados e processamento de dados de entrada e preparação
de um plano) nas quais comportam erros e acertos que dependem da
competência, principalmente, do planejador da ação.

Todo processo administrativo necessita de um aparato de recursos, como
humanos, financeiros e técnicos. Esses recursos necessitam de organização
feita através de decisões tomadas a partir de análise de critérios estabelecidos
de acordo com a estrutura da empresa, das responsabilidades, dos níveis de
autoridade e dos objetivos a serem alcançados.



A execução ocorre depois do planejamento e organização e, a seguir, é
tempo de colocar em execução, realizar tudo que foi estabelecido, reunindo
recursos e colocando-os a disposição da organização para fazer cumprir as
metas estabelecidas. De acordo com Maximiano (2011), nesse processo os
planos se tornam concretos e, o que antes constava apenas no papel, começa a
tomar forma, dar resultados, requerendo dos envolvidos energia para mover e
chegar ao objetivo esperado.

No controle está envolvida a tomada de decisão sobre o que já foi
realizado. Nesse estágio, segundo Maximiano (2011), são definidos: controle
de qualidade, comparação e ação corretivas e recomeço do ciclo, caso
necessário. Um dos objetivos do controle, que pode ser citado, é a
manutenção. A manutenção é um conjunto de ações que visam conservar e
adequar os equipamentos. Nascif e Kardec (2001) salientam que ela deve
contribuir para o atendimento da programação da empresa, maximizando a
disponibilidade e otimização dos recursos com qualidade e segurança.

Nem sempre seguir esses processos administrativos é uma tarefa fácil
para a organização. O que influencia é o tipo de instituição, se de caráter
público ou privado, pois há diferenças na maneira de administrar os recursos
envolvidos, principalmente, no que tange órgão público ou empresa pública.

1.3 Recursos Humanos e materiais na empresa pública

Toda organização, para funcionar adequadamente, necessita de diversos
tipos recursos, dos mais importantes destacam-se os humanos e materiais.

Chiavenato (2014) define recursos humanos como um grupo de contribui
para a organização ser capaz de servir um propósito e recursos materiais
como edificações, instalações, equipamentos e etc.

Na administração pública adquirir recursos humanos não é tão simples
quanto na privada. Saldanha (2014) aponta dois tipos de vínculos
empregatícios na empresa pública: os estatutários que seguem o regime de



estatuto dos servidores públicos e os celetistas, que tem contrato que obedece
a CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.

Os estatutários ingressam nas organizações por meio de concurso público
especifico para cada função, sem prazo determinado, podem receber
gratificações e dificilmente é dispensado, salvo o cometimento de alguma
falha grave. Já os celetistas, passam por processos seletivos, contrato por
tempo determinado, podem ser demitidos a qualquer momento e podem
receber alguns tipos de gratificações, dependendo da função exercida.

Os recursos materiais, de acordo com Saldanha (2014), são adquiridos por
meio de licitações que é o “procedimento administrativo mediante o qual a
administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de
seu interesse.” Saldanha (2014, p. 140). Após definida a modalidade e
escolhido o fornecedor é firmado um contrato o qual garante a negociação
entre as partes envolvidas, na qual, por um lado, deve realizar o pagamento e
do outro a entrega dos materiais solicitados.

Adquirir recursos na administração pública não é um mero ato de fazer
compras ou mesmo um processo seletivo, requer tempo, levantamento de
necessidades e de condições de verbas disponíveis para saldar com as dívidas
de aquisição ou manutenção do recurso adquirido.

2. Materiais e métodos

A pesquisa realizada teve como foco a apresentação do conhecimento
científico, resumida aqui, em forma de artigo. De acordo com Minayo (1993,
p. 23), “pesquisa é uma atividade básica das ciências na sua indagação e
descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante
busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente”. Gil
(1999, p. 42) salienta que “a pesquisa é um processo formal e sistemático de
desenvolvimento do método científico”.



Assim, a pesquisa é o método que se utiliza para buscar soluções para
problemas, no qual, através de procedimentos utilizados para a colheita de
informações, encontra-se o caminho mais próximo a solução.

O trabalho desenvolvido possui método de abordagem hipotético
dedutivo, que, segundo Marconi e Lakatos (2017, p. 110), é trabalhado
“partindo das teorias e leis, na maioria das vezes prediz a ocorrência dos
fenômenos particulares”, dessa forma, o desenvolvimento se deu com a
percepção dos fatos, onde propiciou a formulação do problema.

Na instituição buscaram-se levantar informações sobre o processo de
manutenção dos recursos já adquiridos, utilizando-se de informações colhidas
através de entrevistas indiretas junto aos usuários, perguntando sobre as
condições dos recursos materiais, no que refletia a falta dos recursos
danificados. Também completou as informações através da observação das
condições, do manuseio dos recursos e das soluções apresentadas para a
administração e recuperação dos materiais danificados, seja propositalmente
ou através do desgaste natural. A análise dos dados foi pautada na
necessidade em buscar a melhor forma de gerenciar os recursos, tornando-os
usáveis e evitando assim, o seu descarte.

3. Resultados e discussões

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola de cursos técnicos e de
qualificação, administrada pelo governo do Estado de Goiás, a qual está em
funcionamento há oito anos, seus serviços vêm contribuindo com a sociedade
qualificando várias pessoas que não possuem condições financeiras de
custear um curso de qualificação, técnico ou tecnológico. Atender toda a
comunidade requer recursos e administra-los, adequadamente, é a melhor
forma de garantir que haja boas condições de servir ao público. A escola
conta com uma instalação capaz de acolher um total de 9.300 alunos, por
semestre, distribuídos entre os períodos matutino, vespertino e noturno.



Atendendo aos programas presenciais e a distância do PRONATEC, ETEC
Brasil, Bolsa Futuro e outros.

Possui também instalações capazes de receber, com comodidade, toda a
comunidade interessada em obter qualificação. Pode-se considerar bem
administradas, pois possuem salas de aula amplas com lousas digitais, para
uma aula mais dinâmica, quadro branco, TV com CPU acoplada, ar
condicionado, carteiras e ar condicionado.

Há também laboratórios de informática, biblioteca com ambiente arejado
e boa luminosidade, laboratório de química com equipamentos específicos
para amostragens, testes e aulas práticas, assim como outros recursos.
 

3.1 Recursos humanos

A instituição tem servidores ingressados por meio de concurso público e
também de processo seletivo, todos atendem os diversos setores, com o
intuito de colaborar e contribuir para o desenvolvimento e aprendizado
profissional.

Apresenta um corpo docente que atende as disciplinas ofertadas nos
diversos cursos em andamento. Esses são contratados de acordo com o perfil
do curso ofertado.

Os servidores administrativos são designados à sua função de acordo com
suas qualificações profissionais, para apoiar cada setor com a máxima
eficiência possível.

3.2 Recursos materiais

A instituição conta com vários recursos materiais que compõe: As salas
de aula; auditório: capacidade para 100 pessoas; laboratório de informática;
laboratório de físico – química; biblioteca.

Esses recursos são adquiridos com verbas de programas de apoio
financeiro como o PROAFEP – Programa Estadual de Apoio Financeiro à



Educação Profissional, FNDE e própria. Todos os recursos materiais
adquiridos, através de verbas de programas, devem ser patrimoniados,
listados e apresentados ao setor de patrimônio na secretaria responsável pelo
instituto, dai surge a grande dificuldade em gerenciar esses recursos quando
apresentam defeitos.

3.3 Gerenciamento dos recursos

A aquisição de recursos é realizada de acordo com a necessidade, pautada
por um plano diretor que segue princípios que norteiam a gestão pública e
gerida de acordo com processos administrativos estabelecidos em cada ciclo
de gestão.

A necessidade de recursos é repassada de ano em ano, levando em
consideração o levantamento patrimonial feito no mês de novembro. Nesse
levantamento é descrito a quantidade de cada bem que entrou, apresentando
suas condições físicas e o estado de uso, são também listados separadamente
os recursos que apresentaram alguma quebra ou defeito.

O grande problema enfrentado pela instituição é a administração dos
recursos quebrados, sendo uma instituição pública que conta com verbas
repassadas pelo Estado, pagar pelo conserto do bem não é algo tão simples,
pois não existe uma verba com finalidade específica para manutenção, dessa
forma os recursos vão sendo encostado e acabam deteriorando por completo
o que às vezes poderia ser uma simples manutenção, como troca ou aperto de
parafusos.

Existe na instituição o depósito de quebrados, aonde todos os
equipamentos com defeito vão pra lá, lotando a cada dia mais, conforme
figura 73:



 

Figura 73. Foto dos equipamentos danificados
Fonte: Própria.

A existência desse depósito chamou a atenção por conter equipamentos
fáceis de serem consertados e voltados para as dependências da instituição e
serem usados novamente, mas como foi mostrado no organograma, não há
um profissional com essa função, já que a contratação é voltada para as áreas:
administrativa, serviços gerais, pedagógico e docência, a área de manutenção
nunca existiu.

Não pode ser dito que a culpa de todo esse amontoado de equipamentos
seja da administração que não faz nada em prol, pois de tempo em tempo é
orientado que tudo seja mandado para um órgão da secretaria que administra
a instituição e lá providenciam o conserto, mas enquanto não é encaminhado
o tempo cuida de fazer ainda mais o desgaste.

Com base na observação, podem ser percebidos que muitos recursos são
possíveis de serem aproveitados, como exemplo uma cadeira que perde o
encosto, mas para isso há a necessidade de designar um responsável. A
solução estaria em:



Ø Passar a responsabilidade de cada equipamento para cada setor, ou
seja, quebrou ou não está funcionando, fique responsável em usar a planilha,
consta um exemplo no apêndice A, contendo dados do equipamento, já que
cada um contém um número de patrimônio com as especificações do bem.
Ø Observar a possibilidade de conserto.
Ø Passar para o assistente de gestão as informações do bem que

necessita de manutenção e se não há conserto, providenciar o mais rápido a
entrega ao órgão superior da secretaria para evitar acúmulo no depósito.
Ø Usar o processo seletivo para a contratação de serviços gerais para

trazer para a instituição um profissional que tenha a aptidão em realizar
consertos, nesse caso de equipamentos como, mesa, cadeira, armários e
outros, o qual tenha, pelo menos, conhecimento básico em marcenaria.
Ø Equipamentos de informática passariam a ser responsabilidade dos

técnicos em evitar ao máximo a inutilização de máquinas sem a devida
atenção, realizando sempre manutenção dessas e documentando, através de
planilha, conforme apêndice A, a realização da manutenção.

Pode-se inferir que por mais que a instituição tenha boas condições
físicas, ela poderia estar melhor, sabendo aproveitar seus recursos que, na
maioria das vezes, não tem uma atenção específica da parte de cada setor,
sendo que, muitos acham fácil realizar a troca dos equipamentos do que
cuidar e aproveitar o que tem, mas não é tão fácil, pois a instituição foi
implantada a cerca de oito anos e o número de equipamentos sem
manutenção já preocupa.

Esses equipamentos, sem condições de uso, influenciam na realização das
atividades diárias, já que os alunos necessitam de cadeiras e carteiras para
estudar, laboratórios com equipamentos, os professores também precisam de
mesas e cadeiras, os departamentos em geral de mesas, cadeiras, armários,
computadores e outros que estão deteriorando por falta de cuidados e
manutenção.



Conclusão e recomendações

Este trabalho foi realizado com o intuito de mostrar a situação dos
recursos materiais em uma instituição administrada pelo poder público.

Se pode inferir que a administração pública é limitada e deixa a desejar
em alguns quesitos e que melhorar essas pendencias não é algo tão simples
como seria em uma empresa privada.

O gerenciamento e a manutenção dos recursos seguem os princípios que
norteiam a administração pública, o que acaba sendo um agente limitante.
Alternativas podem ser buscadas no intuito de viabilizar tal uso.

O que se recomenda, como tentativa de melhora, é trabalhar com os
recursos disponíveis, passando para os setores a responsabilidade, sendo cada
um administrador de seu próprio recurso material, descrevendo através da
planilha disponibilizada pelos autores do trabalho, defeito e a possibilidade
de conserto imediato, bem como a contratação de servidor serviço geral com
a capacidade de atender essa necessidade.

A instituição possui boa capacidade material de atendimento as
necessidades da comunidade em relação à educação, isso pode ser visto com
a apresentação de suas instalações, mas com o tempo todos os recursos
materiais disponíveis vão deteriorando, isso é fato, para minimizar é
necessário adotar futuramente, uma manual com maneiras de administrar,
otimizando e maximizando a vida útil dos recursos disponíveis.
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Resumo: Os finos produzidos pelo processamento do calcário são

resíduos do processo cuja viabilização econômica através da briquetagem
proporciona redução dos impactos ambientais que seriam proporcionados
devido o descarte do material. A briquetagem consiste na aglomeração de
partículas finas através de pressão, obtendo-se produtos compactados, com
forma, tamanho e parâmetros mecânicos adequados. O objetivo desse
trabalho foi determinar a carga de compressão uniaxial ótima em relação a
resistência mecânica dos briquetes, submetendo-os às cargas de 1,5; 3; 6 e 9
toneladas em uma prensa hidráulica no momento de sua fabricação. Como
aglomerante, utilizou-se água na proporção de 7,5% em peso. Os briquetes
foram submetidos a testes de queda à 30 cm de altura até perderem 5% de sua
massa inicial. Melhores resultados foram encontrados para a carga de
compressão uniaxial de 6 toneladas, com média de 22 quedas, sendo
determinada como a carga ótima para briquetagem do calcário, dentre as
analisadas.

Palavras-chave: Briquetes. Finos. Calcário.

Introdução



De acordo com Volkweiss et al. (1995), os solos brasileiros apresentam,
em sua maioria, um alto nível de acidez, o que exige sua correção de pH pela
calagem, técnica imprescindível para a obtenção de uma colheita abundante.
Quando não se utiliza deste método em alguns solos, as culturas podem
apresentar rendimentos baixos, inviabilizando economicamente o cultivo.

Devido a excessiva acidez dos solos brasileiros, a utilização do calcário
em meio agrícola é um dos principais fins da substância, representando cerca
de 21% do total do calcário produzido no Brasil. O uso do calcário protege o
ambiente, incrementa a eficiência dos nutrientes e fertilizantes, melhora a
efetividade de alguns herbicidas e aumenta a produtividade do cultivo (Silva,
2009).

As rochas carbonáticas, que dão origem ao calcário, são rochas
sedimentares de origem química e/ou bioquímica, compostas essencialmente
por minerais carbonáticos. Dentre os principais minerais carbonáticos
constituintes, se encontram a calcita (CaCO3), a dolomita (CaMg(CO3)2 e a

aragonita (CaCO3). Além de minerais do grupo dos carbonatos, as rochas
carbonáticas também podem apresentar argilominerais, quartzo, minerais
fosfáticos, óxidos e sulfetos (Sousa; Vidal, 2005). Nos calcários e mármores,
a calcita é o principal constituinte mineralógico (Sampaio; Almeida, 2008).

O calcário agrícola consiste na parte da produção de calcário destinada a
aplicação como corretivo do solo. Sua utilização remonta desde a
Renascença, com a aplicação de cal (calcário calcinado) para redução da
acidez do solo (Silva, 2009).

No Brasil, as reservas lavráveis de calcário representam centenas de anos
de produção nos níveis atuais e estão distribuídas por todo o território.
Todavia, os estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, se
destacam, possuindo quase 60% das reservas medidas de calcário do país,
quando somados (Martins Júnior, 2015).



O aumento das atividades agrícolas e de construção civil acarretam um
equivalente incremento da indústria de corretivos agrícolas e cimenteira, e
por consequência, na explotação de rochas carbonáticas e produção do
calcário (Leite, et al., 2003). Juntamente com o aumento da extração do
calcário, problemas ambientais relacionados a atividade também
apresentaram maior número de incidências (Bacci et al., 2006).

Segundo Nahass e Severino (2003), a agricultura moderna deve
considerar o desenvolvimento sustentável, criando e mantendo a
produtividade do solo a longo prazo. A agricultura e seus sistemas devem
adotar os conceitos de sustentabilidade de forma que os recursos naturais, em
destaque o solo e a água, possam ser desfrutados pelas gerações futuras em
condições de capacidade produtiva.

Processos de aglomeração são utilizados para o aproveitamento de
minérios ou concentrados de granulação fina. Esta técnica evita prejuízos
ambientais e proporciona viabilidade econômica aos resíduos do processo
(Carvalho; Brinck, 2004).

O processamento do calcário depende do uso final do produto, porém
etapas de britagem em estágio unitário e peneiramento são métodos usuais
para obtenção dos produtos. A cominuição do calcário pode ser realizada via
seca, seguindo etapas de britagem, classificação, moagem em moinhos de
rolos tipo Raymond ou em moinhos tubulares com bolas, conforme
apresentado na figura 74 (Silva, 2009).

Resíduos particulados com granulometria máxima de 1 μm, além da
preocupação ambiental relacionada a sua deposição, dificuldades de
manuseio e facilidade de dispersão aérea do material, oferecem riscos à saúde
dos colaboradores, especialmente para as vias aéreas, devido o maior contato
com do material coloidal. Partículas pequenas (<1μm) se comportam como
gás na atmosfera e estão sujeitas ao movimento browniano (movimento



aleatório) ficando em suspensão no ar. Desta forma, ressalta-se o quão
importante a briquetagem é para a saúde dos colaboradores (Barros, 2016).

A briquetagem é uma técnica de aglomeração de partículas finas que
utiliza pressão, com auxílio ou não de um aglutinante, obtendo-se um produto
compactado com forma, tamanho e parâmetros mecânicos adequados.
Provocando a redução de volume do material, este tipo de aglomeração
possibilita que os materiais finos sejam transportados e armazenados de
forma mais econômica (Carvalho; Brinck, 2010).

 

Figura 74. Circuito básico de moagem e classificação de calcário
utilizando um moinho Raymond.
Fonte: Sampaio e Almeida, 2008.

A aglomeração de finos de calcário pode possibilitar sua aplicação no
meio agrícola na forma de briquetes. Outras possíveis aplicações seriam na



produção de cal virgem, por procedimentos em mufla, e de concreto (Silva et
al., 2016).

As atividades de mineração, em sua maioria, geram impactos ambientais e
estes podem ser mitigados desde que tecnologias adequadas sejam aplicadas.
Os finos produzidos pelo processamento do calcário são resíduos do processo
cuja viabilização econômica através da briquetagem proporciona redução dos
impactos ambientais que seriam proporcionados devido o descarte do
material, sendo este o foco principal desta pesquisa.

1. Revisão da literatura

O calcário utilizado nos experimentos teve sua massa específica
determinada através de picnometria por Barros et al. (2016), sendo a análise
granulométrica do mesmo realizada por peneiramento a úmido, efetuado em
triplicata. Massas de 50 g de calcário foram peneiradas com adição de
solução de metassilicato de sódio a 1%. Uma amostra do calcário foi enviada
para análise química, realizada pelo Instituto de Ciências Agrárias da
Universidade Federal de Uberlândia. A massa específica encontrada nos
ensaios de picnometria foi de 2,765 g/cm³, resultado obtido que pode ser
confirmado por valores encontrados na literatura (2,72 a 2,87 g/cm³)
(Sampaio; Almeida, 2008).

O material utilizado na pesquisa é proveniente da região de Lagamar, no
estado de Minas Gerais.

A tabela 35 apresenta o resultado da análise química da amostra de
calcário utilizado nos testes, sendo o mesmo classificado como calcário
dolomítico D. A classificação foi obtida baseando-se no teor de óxido de
magnésio (Calcítico: < 5% MgO, Dolomítico: ≥ 5% MgO) e o grupo quanto
ao Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT) - grupo D (>90%) (Barros
et al., 2016).

 



CaO CaCO3 MgO MgCO3 PN ER PRNT Sílica e insolúveis

33,6 59,8 11,1 23,3 100,0 99,6 99,6 Ns

Tabela 35. Análise química dos finos de calcário utlizados
Fonte: Barros et al., 2016.

2. Metodologia

Os experimentos foram executados no Laboratório de Modelamento e
Pesquisa em Processamento Mineral da Universidade Federal de Goiás –
Regional Catalão, utilizando calcário filler (material passante em 0,025 mm)
proveniente da região de Lagamar/MG.

Baseado em bibliografia existente, a quantidade de água utilizada para
homogeneização do calcário na formação do briquete foi de 7,5% de água em
peso (Barros et al., 2015).

Os testes realizados consistiram na quantificação da carga uniaxial
aplicada sobre a briquetadeira (figura 75) para a produção dos briquetes com
maiores resistências mecânicas.

 

Figura 75. Briquetadeira utilizada na fabricação dos briquetes
Fonte: Próprio autor.

Para a produção dos briquetes utilizou-se a água como agente



aglomerante e uma massa de 15 g de calcário para cada composição
elaborada. Após homogeneização da mistura de calcário e água, a massa
resultante foi colocada em uma briquetadeira e aplicou-se uma compressão
uniaxial a partir da prensa hidráulica (figura 76), formando o briquete.

As cargas uniaxiais aplicadas foram de 1,5, 3,0, 6,0 e 9,0 t, com tempo de
aplicação das cargas para a produção dos briquetes de 5 segundos.

 

Figura 76. Briquetadeira com a massa de finos de calcário na prensa
hidráulica
Fonte: Próprio autor.

Para a pesagem do material, foi utilizada uma balança SHIMADZU. A
água foi acrescentada através de pipetas graduadas para garantia da dosagem



correta. Em um béquer de 250 mL foram adicionadas as 15 g de calcário e a
dosagem de água. A homogeneização da mistura foi realizada com ajuda de
uma espátula.

Após a produção dos briquetes, realizou-se a medição da altura e diâmetro
dos mesmos e em seguida os testes de queda. Um exemplar dos briquetes
fabricados está na figura 77. O briquete teve seu peso determinado na balança
de precisão Shimadzu e posteriormente submetido à queda na altura de 30
cm, sendo este procedimento repetido até que o briquete perdesse 5% de sua
massa original. Todos os testes foram feitos em triplicatas.

  

(a) (a)

Figura 77. (a) vista superior e (b) vista lateral de um briquete de calcário
produzido com aplicação de compressão uniaxial
Fonte: Próprio autor.

3. Discussão e resultados

A tabela 36 apresenta os resultados dos testes de queda e dimensões dos
briquetes fabricados. Pode-se notar que houve variações mínimas na
composição de cada amostra devido imprecisões na etapa de preparação que,
todavia, não influenciou nos resultados, já que cada triplicata apresentou
resultados semelhantes quanto ao número de quedas.

 



AMOSTRA CARGA
(T)

ÁGUA
(g)

MASSA
DE

CALCÁRIO
(g)

DIÂMETRO
(mm)

ALTURA
(mm)

MASSA
INICIAL

(g)

NÚMERO DE
QUEDAS A 30

CM PARA
PERDER 5%
DA MASSA

1 9 1,125 15,000 19,38 22,00 15,250 18

2 9 1,124 15,001 19,36 22,00 15,276 15

3 9 1,126 15,000 19,38 22,02 15,350 17

4 6 1,126 15,000 19,37 22,57 15,145 21

5 6 1,126 15,000 19,36 22,62 15,098 22

6 6 1,126 15,000 19,30 22,49 15,218 23

7 3 1,125 14,999 19,40 24,12 15,460 13

8 3 1,125 15,000 19,31 23,84 15,491 15

9 3 1,125 15,000 19,34 23,62 15,462 13

10 1,5 1,125 15,000 19,50 24,04 15,473 12

11 1,5 1,126 15,000 19,33 24,50 15,461 10

12 1,5 1,124 15,000 19,29 24,60 15,506 11

Tabela 36. Dados dos briquetes produzidos durante a pesquisa
Fonte: Próprio autor.

A figura 78 apresenta a influência da magnitude da carga uniaxial de
consolidação aplicada aos finos de calcário durante a fabricação dos briquetes
em relação ao número médio de quedas suportadas no testes de quedas. A
equação explicitada é referente a curva de tendência dos dados com o
respectivo coeficiente de determinação (R²). O equação escolhida foi
determinada a partir do polinômio de menor grau que melhor se adequa aos
pontos experimentais.

Analisando a figura 78 pode-se concluir que, dentre as cargas axiais
analisadas, a que desenvolve maior resistência mecânica nos briquetes é a de
6 toneladas, visto que os briquetes com maiores números de quedas à 30 cm
para perderem 5% da massa foram obtidos com esta aplicação. Esse resultado
se encontra de acordo com o trabalho de Barros et. al. (2016), cujo o número



de quedas obtido para os briquetes, com 7,5% de água em massa e fabricados
com carga de compressão uniaxial de 6 toneladas, foi de 21 quedas. A
resistência mecânica obtida pelos briquetes pode ser considerada ótima, visto
que, comparada com a literatura, possui 733% superior ao valor mínimo
proposto de 3 quedas à 30 cm (Carvalho; Brinck, 2010).

 

Figura 78. Gráfico comparativo entre a carga aplicada e o número de
quedas suportada pelos briquetes
Fonte: Próprio autor.

A figura 79 apresenta a influência da carga de compressão uniaxial
aplicada na formação dos briquetes em relação à altura média dos mesmos. A
equação apresentada refere-se a curva de tendência dos dados, definida pela
função matemática de menor grau que se ajustou aos dados, com seu
respectivo coeficiente de determinação (R²).



 

Figura 79. Gráfico comparativo entre a carga aplicada e a altura média
dos briquetes
Fonte: Próprio autor.

A partir da análise do gráfico (figura 79), compreende-se que o aumento
da carga uniaxial aplicada no briquete implica na diminuição da altura do
mesmo. Isso se deve a maior força de compressão, o que provoca maior
compactação dos finos na formação dos briquetes, reduzindo os volume de
vazios no briquete formado.

Ainda analisando-se as dimensões físicas dos briquetes fabricados, na
figura 80 se encontra a relação entre a carga uniaxial aplicada nos finos de
calcário para formação dos briquetes e seus respectivos diâmetros médios.
Apresenta-se a curva de tendência dos dados, com a equação de menor grau
que se ajuste aos dados experimentais, juntamente com seu coeficiente de
determinação (R²).



 

Figura 80. Gráfico comparativo entre a carga aplicada e o diâmetro
médio dos briquetes
Fonte: Próprio autor.

O diâmetro dos briquetes, exposto na figura 80, se mantém relativamente
estável com a variação de carga. Diante das limitações físicas da
briquetadeira para a expansão do diâmetro dos briquetes, este resultado
corrobora com o esperado.

Por fim, a última relação analisada se encontra na figura 81, apresentando
a relação entre a carga uniaxial aplicada na formação dos briquetes e a massa
inicial média dos mesmos, no momento anterior aos testes de queda. A curva
de tendência dos dados encontra-se no gráfico juntamente com seu
coeficiente de determinação (R²). A função matemática escolhida
corresponde ao polinômio de menor grau que se adeque aos dados obtidos.



 

Figura 81. Gráfico comparativo entre a carga aplicada e a massa inicial
média dos briquetes
Fonte: Próprio autor.

A massa inicial após a compressão, ilustrado na figura 81, varia de acordo
com a força aplicada, tendo valor mínimo, dentre os analisados, na carga de 6
toneladas. A variação da massa inicial dos briquetes não segue uma relação
uniforme quando analisado somente a variável da carga uniaxial aplicada,
estando relacionada com fatores ambientais no momento da fabricação dos
briquetes.

Considerações finais

Para os parâmetros adotados, a carga de compressão de consolidação
uniaxial de 6 toneladas garantiu uma maior resistência mecânica aos
briquetes, sendo que quando aplicada por 5 segundos, o briquete resistiu em
média à 22 quedas de 30 cm de altura para perder 5% de sua massa inicial,
com desvio padrão de 1 queda.

A partir dos resultados obtidos e apresentados nos gráficos, nota-se a
eficiência do processo de briquetagem de finos de calcário, obtendo briquetes
com resistência mecânica satisfatória. Os parâmetros de diâmetro e altura



analisados demonstram o esperado, já que com o aumento de resistência
ocorre maior compactação do material. Observa-se ainda que a resistência
mecânica do briquete não se incrementa em relação ao aumento da carga
uniaxial aplicada e compactação dos finos de calcário.

A definição de uma força axial ótima para a resistência mecânica dos
briquetes em um tempo curto de aplicação favorece a aplicação industrial de
produção de briquetes em larga escala, gerando um destino econômico aos
resíduos e reduzindo o passivo ambiental.

A utilização de água como aglomerante garante a não contaminação do
briquete gerado e do local destinado ao seu uso.

É notável que a briquetagem dos finos de calcário é uma técnica eficaz de
aglomeração. A água atua como um agente aglomerante satisfatório, e o
produto gerado possui viabilidade para utilização em larga escala e redução
do passivo ambiental provocado pelo descarte desse resíduo.
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Resumo: Com a expansão da demanda por rochas ornamentais, tornou-se

necessário um planejamento sistêmico da lavra e das técnicas de extração e
beneficiamento de rochas ornamentais, para se obter maior qualidade do
produto, menores custos operacionais e maior produtividade. O presente
estudo busca comparar o fio diamantado frente a tecnologias de corte
tradicionais (water-jet, flame-jet, fio helicoidal, cortador à corrente, corte
contínuo, argamassa expansiva e explosivos), de modo que as demais
tecnologias diamantadas (disco diamantado e corrente diamantada) não foram
comparadas com o fio diamantado. Os resultados buscam estabelecer uma
comparação dos parâmetros técnicos, operacionais, ambientais e de segurança
das tecnologias de corte mais usuais. O fio diamantado possui vantagem em
relação a outras técnicas de corte em todos os parâmetros analisados, exceto
fator de segurança, cujo técnica de water-jet possui vantagem, porém, não
alterando a superioridade do corte por fio diamantado diante das outras
técnicas não diamantadas.

Palavras-chave: Fio diamantado. Parâmetros operacionais. Rochas
ornamentais.

Introdução



Por muitos anos a atividade de lavra de rochas ornamentais foi realizada
sem critério, com baixa profissionalização e baixa produtividade. Tal prática
gerava um grande desperdício de rocha pela geração de resíduos e falta de
qualidade no corte.

O Brasil apresenta uma grande vantagem competitiva no setor de rochas
ornamentais frente aos seus concorrentes mundiais, devido à sua diversidade
de padrões estéticos e potencial geológico de granitos e mármores. Para que
seja possível materializar essa vantagem competitiva é necessário investir na
modernização da cadeia produtiva, destacando-se a operação de lavra.

Com o crescimento do mercado internacional de rochas ornamentais,
tornou-se necessário a elevação do nível tecnológico da cadeia produtiva,
afim de atender a demanda e de oferecer um produto em conformidade com
as normas internacionais de qualidade. Além disso, normas ambientais foram
estabelecidas nas últimas décadas, buscando a diminuição do impacto
ambiental decorrente da geração de resíduos.

Elevar o nível tecnológico da cadeia produtiva não significa somente
obter maior lucro, mas também oferecer ao mercado um produto em
conformidade com as normas internacionais, diminuir o dano ambiental
associado à pratica da mineração e diminuir o desperdício de matéria prima
na lavra. Para tanto, tecnologias de corte que sejam mais precisas e mais
rápidas são cada vez mais solicitadas.

Os resultados buscam estabelecer uma comparação dos parâmetros
técnicos, operacionais, ambientais e de segurança das tecnologias de corte
mais usuais.

1. Desenvolvimento

O crescimento do consumo de rochas ornamentais nas últimas três
décadas, colocou o setor de rochas ornamentais como uma das mais
importantes áreas de negócios minero-industriais a nível mundial. No Brasil,



a expansão do setor se deu em meados dos anos 2000, com o aquecimento da
construção civil, aumentando a demanda por rochas ornamentais e de
revestimento. Segundo a Abirochas (2013), no ano de 2015 a produção
brasileira de rochas ornamentais superou 9,5 milhões de toneladas,
representando uma fatia importante do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro. As projeções de consumo, produção e intercâmbio mundial de
rochas ornamentais utilizadas na construção civil, não apontam mudanças de
padrão, sugerindo a manutenção da tendência de crescimento no consumo de
rochas ornamentais, artificiais, para revestimento ou em edificações.

A lavra de rochas ornamentais constitui-se na retirada de material útil ou
economicamente aproveitável dos maciços rochosos ou dos matacões. O
produto desta etapa é o bloco de arestas aproximadamente retangulares, com
dimensões variadas de modo a atender o melhor aproveitamento do material e
a melhor utilização da capacidade produtiva dos teares nas etapas de
beneficiamento (Vidal et al., 2013).

1.1 Tecnologias de Corte

Denomina-se de tecnologias de corte os métodos utilizados para a
extração de blocos aflorantes de grandes dimensões. Utiliza-se esse método
em cortes primários, secundários e esquadrejamento de blocos, em geral
através de técnicas combinadas.

De acordo com Chiodi (1995), deve-se analisar aspetos morfológicos,
litológicos, estruturais e geográficos das jazidas para a determinação da(s)
técnica(s) a serem utilizadas para a lavra de rochas ornamentais. A dimensão
desejada dos blocos e fatores econômicos também apresentam relevância
para a escolha da tecnologia de corte.

1.1.1 Corte com perfuração e explosivo

Esse método de corte é baseado na utilização de explosivos carregados em
furos dispostos próximos e espaçados entre si, de modo a definir o plano de



corte do bloco. Os furos são carregados com dosagens de explosivo
extremamente baixas, afim de provocar a ruptura da rocha somente entre os
furos. Essa tecnologia encontra-se com seu uso muito abrangente, e por esse
motivo é a preferida para a maioria das empresas voltadas à produção de
blocos, devido à sua versatilidade e facilidade de execução. Geralmente
apresenta custo inferior em relação as técnicas alternativas, para o caso de
pedreiras com produção média a baixa (Vidal et al., 2013).

Para a realização dessa técnica, a preferência é pelos explosivos de baixa
velocidade de detonação, com velocidade de detonação inferior a 4.000 m/s.
O desenvolvimento do gás gerado é capaz de derrubar o volume isolado
contra o espaço defronte (face livre). O tamponamento dos furos preenchidos
com pólvora é feito por materiais inertes, como areia, britas e argila e sua
detonação é feita mediante uso de estopim com ou sem espoletas.

A tecnologia de corte por meio de perfuração e explosivo será ainda por
muito tempo utilizada, em função do baixo custo unitário e da flexibilização
operacional, para rochas que permitem totalmente sua aplicação (Vidal et al.,
2013). Entretanto, a crescente exigência de técnicas de corte que ofereçam
maiores níveis de produção, segurança dos trabalhadores e maior qualidade
dos cortes cria margens para o desenvolvimento de tecnologias alternativas.

1.1.2 Corte com perfuração contínua

Consiste na realização de furos justapostos, de modo que se obtenha um
plano de ruptura contínuo ou interrompido de aberturas fracas o suficiente
para permitir um fácil destaque por tração. Segundo Vidal et al. (2013), o
processo é realizado em duas etapas, consistindo primeiramente na execução
de uma série de furos colineares de 64 mm de diâmetro, coincidente com o
plano de corte desejado, com espaçamento próximo ao diâmetro dos furos.
Em seguida realiza-se furos intercalados com os furos já existentes, porém



com um diâmetro ligeiramente maior, em torno de 76 mm de diâmetro, de
modo a se obter o completo destacamento do bloco rochoso.

Devido às restrições a furos verticais, a técnica requer uma metodologia
complementar para a realização da liberação basal do bloco. As técnicas
complementares normalmente utilizadas são furos raiados, com explosivos de
baixa ou alta velocidade, além do fio diamantado, apresentado como uma das
melhores alternativas para os cortes horizontais.

Segundo Alencar et al. (1996), a vantagem da perfuração contínua é sua
eficiência operacional, com bom acabamento das faces cortadas e a
preservação das características originais da rocha. Por esse motivo, o método
é uma opção para substituir o flame-jet para os cortes verticais.

1.1.3 Divisão mediante argamassa expansiva

A argamassa em temperatura ambiente é observada na forma de pó, e
após ser misturada à água expande-se, liberando grandes quantidades de
energia, de modo progressivo e gradual, promovendo a ruptura da rocha ao
longo da linha de furos.

Para a preparação do agente expansivo é necessário somente um
recipiente com capacidade compatível com a quantidade de massa que se
deseja produzir, o agente expansivo e a água. Segundo Vidal et al. (2013), a
proporção da mistura deve ser na proporção de 1 parte de água para 3 partes
de pó, ou seja, a cada 10 kg de produto, deve ser adicionado à mistura 3 litros
de água. Após a homogeneização, a mistura assume uma aparência cremosa e
fluida, devendo ser utilizado logo após a sua preparação.

O furo também deve ser preparado para receber a argamassa. Devem estar
limpos, isentos de água e impurezas, sendo preenchidos integralmente e
mantidos abertos, exceto em dias chuvosos, exigindo proteção do furo com
capas impermeáveis. Para rochas muito porosas ou com temperatura elevada,



é recomendável o umedecimento dos furos para que haja saturação dos poros
vazios e a expansão ocorra normalmente nos furos (Pinheiro, 1999).

Após a aplicação, a argamassa expansiva exerce nas paredes do furo uma
pressão de expansão, em todas as direções, agindo como um esforço
compressivo. As forças dessa compressão induzem a ruptura da rocha por
tração. De acordo com Vidal et al. (2013), a pressão de expansão exercida
pelo produto chega a 800 kg/cm².

A distância entre furos nos quais se coloca a massa varia em função do
diâmetro destes, e do tipo de material a ser cortado ou demolido. A distância
entre os furos para a maioria das rochas varia de 30 a 80 cm em função do
diâmetro dos furos, que pode variar de 32 mm a 50 mm (Vidal et al., 2013).
Nesse sentido, Pinheiro (2003 apud Vidal et al. 2013), ressalta que quanto
menor for o espaçamento dos furos e maior seu diâmetro, mais rápido será o
processo de corte, obviamente deve-se levar em consideração o tipo de
argamassa em função da temperatura ambiente.

A argamassa expansiva é considerada uma tecnologia limpa, não
poluidora, não tóxica, de manuseio seguro, silencioso e de fácil emprego,
destacando-se principalmente para a segurança dos trabalhadores, comparada
ao uso de material explosivo, flame-jet, e cunhas mecânicas. Além disso, o
método apresenta maior regularidade dos planos de corte, preservação da
integridade física-mecânica dos materiais, maior taxa de recuperação, baixo
custo e flexibilidade operacional.

1.1.4 Fio helicoidal

A tecnologia de corte por fio helicoidal, aplicada com sucesso no passado,
hoje é considerada obsoleta, sendo pouco utilizada, devido sua baixa
velocidade e alta geração de resíduos.

O fio helicoidal consiste em três arames de aço trançados helicoidalmente,
formando um único fio, com diâmetro externo de 3,0 a 5,0 mm. Sua ação de



corte é baseada no atrito do fio tracionado sobre a rocha, mediante
movimento de translação, transportando uma mistura abrasiva constituída de
água e areia, que atrita diretamente contra a rocha, provocando a penetração
do fio na mesma. Essa mistura abrasiva tem aspecto de lama, devendo manter
a proporção em peso de 30% areia e 70% água (Chiodi, 1995; Vidal et al.,
2013).

A água tem função de refrigerar o fio, além de facilitar a circulação do
abrasivo. Entretanto, para o resfriamento adequado do fio, é necessário que
este fique em contato direto com o ar por prolongado tempo, exigindo-se um
complexo uso de roldanas e fios longos, da ordem de 800 m a 1600 m,
conforme as necessidades de penetração do corte. Já a areia serve como
abrasivo, devendo conter alto teor de sílica para melhor abrasão e possuir
granulometria entre 0,5 e 1,0 mm (Menezes, 2005; Vidal et al., 2013).

O tensionamento do fio helicoidal é mantido por um equipamento
denominado “carro esticador”. Este equipamento é uma vagoneta colocado
sobre trilhos em um plano inclinado, que segundo Vidal et al. (2013), possui
uma carga variável de 2 a 3 toneladas, vinculada a uma roldana por onde
passa o fio. Essa carga é responsável por manter o tensionamento do fio
desejado (150 a 250 kg), pois sempre que determinada fração for cortada, a
vagoneta andará um pouco sobre o plano inclinado, mantendo o
tensionamento do fio.
1.1.5 Maçarico (Flame-jet)

O flame-jet é uma técnica de corte utilizada para o isolamento de volumes
primários de rochas mediante uso de maçaricos. O processo de abertura do
talho se baseia na desagregação e pulverização mineral, por meio da chama
do maçarico que atinge temperaturas muito elevadas. A liberação do bloco
ocorre em função dos diferentes coeficientes de dilatação térmica dos
minerais, que são “soprados” sob forma de areia. Segundo Vidal et al. (2013),
o método é particularmente efetivo para rochas silicosas e homogêneas, como
os granitos.



O equipamento consiste em uma lança com um maçarico acoplado à sua
extremidade e uma câmara de combustão, revestida de material refratário, na
qual são inseridos simultaneamente o comburente (ar comprimido ou
oxigênio) e o combustível (querosene ou óleo diesel), produzindo uma chama
de temperatura na ordem de 1300º C. De acordo com Vidal et al. (2013), o
consumo de óleo diesel é equivalente a 35 litros/hora e a vazão de ar
comprimido é de 425 m³/hora.

O método de corte por maçarico apresenta uma série de fatores limitantes
à sua utilização, tais como: elevado custo operacional, devido à baixa
velocidade de corte e ao elevado consumo de óleo diesel; danificação da
rocha, com incidência de microfraturas em até 30 cm nas laterais do corte,
dependendo do tipo de rocha, acarretando menor recuperação dos blocos;
aplicação somente em rochas graníticas, e mesmo assim apresentando
restrições; elevado impacto ambiental, com geração excessiva de ruído (130 a
140 dB), além da produção de gás e poeira; e baixa segurança ao trabalhador,
devido ao excesso de ruídos, alta temperatura e perigoso manuseio (Vidal et
al., 2013).

1.1.6 Cortadora à corrente

A cortadora à corrente é constituída essencialmente por um “braço”,
envolto por uma corrente dentada que gira na periferia do mesmo,
direcionando o corte. Segundo Vidal et al. (2013), o braço da cortadora pode
ter comprimento variado de 2 a 4 metros, e por esse motivo sua aplicação é
em bancadas baixas de calcários e travertinos. O critério de escolha da
corrente é estabelecido de acordo com a tenacidade da rocha a ser cortada.
Para rochas menos tenazes utilizam-se dentes de metal duro. Já para rochas
mais duras, emprega-se dentes diamantados nas correntes, mais
arredondados, com menor comprimento, aumentando a robustez (Regadas,
2006; Vidal et al., 2013).



A utilização desse método de corte é proibitiva para granitos, em virtude
do desgaste excessivo das ferramentas de corte. A técnica é considerada
limpa e relativamente produtiva, com velocidade de corte variável de acordo
com a dureza da rocha (Idemburgo, 2012). A velocidade de corte em
mármores varia de 2 m²/hora em rochas duras a 12 m²/hora em rochas macias
(Vidal et al., 2013).

1.1.7 Corte com água (Water-jet)

O water-jet é referente à um processo em que se utiliza um jato d’água de
alta pressão para o corte da rocha. Um aparelho chamado monitor forma o
jato e controla sua direção. O jato possui velocidades de saída da água de 300
a 500 m/s e a pressão variável entre 150 e 300 MPa, podendo funcionar com
água pura ou misturada com abrasivos. Normalmente a distância entre o bico
do jato e a rocha é de 10 cm (Chiodi, 1995).

O sistema de corte desta tecnologia é composto por um conjunto de
bombas hidráulicas e motor de alimentação de alta pressão, de uma haste que
sustenta o bico injetor, além de uma estrutura de suporte e movimentação. A
estrutura de suporte serve também como guia da haste, exercendo o controle
dos movimentos a serem executados, para gerar movimentos contínuos e
repetitivos, uma vez que passadas sucessivas do equipamento geram o corte
(Alencar et al., 1996).

A técnica apresenta como vantagem a incidência de menor impacto
ambiental por sua utilização, uma vez que reduz a poeira e resíduos gerados;
maior segurança dos trabalhadores e redução do custo operacional
relacionado à mão de obra. Além disso, outra grande vantagem é a
seletividade da tecnologia, que permite extrair blocos diretamente do maciço
em qualquer direção de corte. Tal flexibilidade permite se alcançar
recuperações próximas de 100%, diminuindo a quantidade de resíduos
gerados e aumentando a produtividade do processo (Vidal et al., 2013).



Apesar de todas as vantagens citadas, o método não se tornou o mais
utilizado, sobretudo, com a evolução recente do fio diamantado, que permite
recuperações muito superiores, à investimento inicial mais baixo. Além disso,
o método de corte water-jet possui alto custo energético para se obter as
pressões necessárias.

1.1.8 Fio diamantado

O desenvolvimento da tecnologia do fio diamantado decorreu da
necessidade de superar as inconveniências técnicas do fio helicoidal. A
tecnologia do fio diamantado se inspirou no fio helicoidal para o
desenvolvimento dos primeiros equipamentos (Vidal et al., 2013).

Segundo Costa (2009), o princípio básico de corte com fio diamantado é
puxar uma alça de fio diamantado, enlaçada na rocha por dois furos
coplanares e perpendiculares, que se interceptam nas extremidades. O fio é
inserido dentro desses furos com o auxílio de um fio de nylon transportado
por ar comprimido e em seguida as duas pontas são emendadas, formando um
circuito fechado, e então fio é apoiado em uma polia motriz do equipamento
de corte.

Essa polia (volante da máquina de corte) é responsável pelo movimento
de translação do fio, cujo tensionamento é aplicado de maneira controlada,
por meio do movimento desta, afastando-se ou aproximando-se através de
trilhos. Quando a tensão se encontra adequada, inicia-se o movimento de
translação do fio em contato com a rocha. Durante o corte, o sistema é
alimentado com água no sulco de corte, com a finalidade de refrigerar o fio e
remover as partículas provenientes do processo (Costa, 2009).

Segundo Regadas (2006), a técnica é atualmente difundida em todo o
mundo, e continua a ser objeto de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Os
avanços observados nessa técnica têm proporcionado maior velocidade de
corte, melhor resultado na interface cortada e uma otimização dos



componentes constituintes do próprio fio diamantado. Costa (2009)
acrescenta que o método também possui maior taxa de recuperação, aumenta
a qualidade final dos blocos, com níveis de ruído, poeira e vibração reduzidos
na operação de corte dos blocos.

2. Metodologia

Consultou-se literaturas diversas como forma de pesquisa bibliográfica,
incluindo artigos, documentos, dissertações e organizações do setor de rochas
ornamentais, para a coleta de dados sobre as diversas tecnologias de corte,
possibilitando a posterior comparação entre as variadas alternativas
levantadas. As obras consultadas foram obtidas através de meio eletrônico,
bibliotecas públicas e particulares, e anais de eventos.

Para a comparação entre o fio diamantado e as demais tecnologias de
corte, os dados obtidos através da pesquisa foram organizados na forma de
gráficos e tabelas de modo a facilitar a análise comparativa.

3. Discussão e resultados

Para o início da comparação entre as tecnologias de corte, é importante
ressaltar que determinados métodos são mais apropriados para determinadas
condições, tendo sua escolha limitada também pelo tipo de rocha,
condicionantes geométricos e das restrições operacionais de cada método.

Na Figura 82 são confrontadas as principais tecnologias utilizadas para a
realização da lavra de um granito duro. Os dados utilizados (figura 82) foram
extraídos da literatura e adaptados em forma de gráfico, sendo referentes a
produção em um granito duro.



 

Figura 82. Produção horária em um granito duro das tecnologias de
corte mais comuns
Fonte: Adaptado de Regadas, 2006 e Vidal et al., 2013.

Na comparação do figura 82 é possível observar a superioridade do fio
diamantado em relação as demais tecnologias, com velocidade de produção
em média 80% maior que as tecnologias não diamantadas.

O que confere esse desempenho superior ao fio diamantado é seu
elemento cortante, a pérola, que é constituída por uma pasta diamantada
sobre um suporte cilíndrico. A pasta composta por diamantes, elemento com
maior dureza na Escala de Mohs, é o elemento abrasivo responsável por
riscar a rocha, gerando o corte.

Atualmente, figuram como as tecnologias de corte mais utilizadas para
granitos e outras rochas duras, o fio diamantado, o explosivo e a argamassa
expansiva. Dentre estas tecnologias, o fio diamantado tem obtido destaque do
ponto de vista econômico, pois a nacionalização da produção diminuiu os
preços de comercialização do produto e a evolução na tecnologia conferiu
maior durabilidade nas pérolas. Além disso, atualmente existem diversas
opções de fios diamantados, permitindo a escolha do mais apropriado para



cada tipo de litologia, o que também gera ganhos em performance – e
consequentemente diminuindo o custo de operação. Na figura 83, realiza-se a
comparação dos custos de operação envolvidos em cada um desses principais
métodos.

 

Figura 83. Custos de operação para um granito duro para tecnologias de
corte mais utilizadas para rochas duras
Fonte: Adaptado de Vidal et al., 2013.

Na figura 83 é possível observar que para cada metro quadrado de rocha
cortada no ano de 2013, o custo era de aproximadamente R$ 19,00. É
importante entender que, apesar do custo por metro quadrado do fio
diamantado ser menor que as outras tecnologias, o custo de produção horária
do fio diamantado é superior aos outros métodos, uma vez que tal tecnologia
realiza o corte de maior área por hora.

Para minas de rochas carbonáticas (mármores), geralmente emprega-se
tecnologias de corte contínuo, tais como fio helicoidal, cortador a corrente de
metal duro e tecnologias diamantadas, como corrente diamantada e fio
diamantado. Contudo, nesse estudo, objetivou-se comparar o fio diamantado
com as tecnologias de corte não diamantadas. Portanto, não foram analisados
dados de outras tecnologias diamantadas.



A tecnologia flame-jet não foi comparada, uma vez que não é apropriada
para esse tipo de rocha, devido ao seu mecanismo de corte. Tal mecanismo se
trata da desagregação dos grãos devido às diferentes temperaturas de
dilatação de cada mineral, promovendo a desagregação por crepitação, de
acordo com as superfícies cristalográficas. Por esse motivo, a aplicação do
flame-jet está restrita às rochas plutônicas.

A figura 84 compara as principais tecnologias de corte contínuo utilizadas
para a lavra de mármores.

 

Figura 84. Parâmetros das principais tecnologias de corte contínuo para
mármore
Fonte: Adaptado de Vidal et al., 2013.

Através da análise da figura 84, é possível observar que o fio diamantado
gera um corte ligeiramente mais largo que o fio helicoidal, uma vez que o fio
helicoidal tem menor diâmetro (6 mm contra 10 mm do fio diamantado). Por
outro lado, o cortador à corrente gera um corte com largura aproximadamente
cinco vezes maior que estas tecnologias, ocasionando grande desperdício de
material.

Já a velocidade de corte do fio diamantado é muito superior em relação a
velocidade do fio helicoidal, revelando a obsolescência desta tecnologia. No



gráfico é possível observar uma variação em torno de 90% na velocidade de
corte do fio diamantado em relação ao fio helicoidal. Confrontando o fio
diamantado com o cortador à corrente, tem-se uma variação positiva para o
fio diamantado de 73%. Desse modo, dentre as tecnologias de corte continuo
utilizadas para lavra em mármores, o fio diamantado se destaca em termos
técnicos.

Conclusões

A partir do conteúdo estudado, foi possível a construção de um quadro
(Tabela 37), contendo uma síntese dos principais parâmetros levados em
conta na avaliação da escolha da tecnologia de corte. Vale ressaltar que nesse
estudo não se levou em consideração o valor de aquisição dos equipamentos
(CAPEX) em cada tecnologia, uma vez que seria necessário um estudo
orçamentário, de depreciação e de vida útil do equipamento, distanciando do
objetivo proposto na pesquisa.

 

Tecnologia

Comparação dos parâmetros operacionais

Custos
Oper./m²

Taxa de
produção

Flexibilidade
de operação

Geração
de

Resíduos

Nível
de

Ruído

Fator de
segurança

Flame-jet 1 2 1 1 1 2

Perfuração+
explosivo 3 2 4 2 1 2

Perfuração +
Massa

expansiva
3 2 1 4 2 2

Perfuração
contínua 3 2 2 2 2 4

Fio helicoidal 2 2 1 3 4 2

Fio diamantado 4 4 4 4 4 3

Water-jet 2 2 4 4 4 4



Tabela 37. Comparação das tecnologias de corte de rochas ornamentais
duras
Fonte: Adaptado de Vidal et al., 2013.

Legenda: Desempenho relativo (4-Ótimo, 3-Bom, 2-Ruim, 1-Limitante).

As notas de desempenho relativo do quadro são referentes ao confronto de
cada tecnologia de corte em relação a(s) que obteve desempenho ótimo. O
desempenho “limitante” é referente às condições que limitam a utilização de
tal tecnologia por este parâmetro. Tal limitação pode ser referente à alto
custo, degradação ambiental ou até mesmo fora do permitido pela legislação.

A partir da análise da tabela 37, torna-se mais clara a diferenciação de
cada parâmetro das diferentes tecnologias de corte estudadas no presente
estudo. Observa-se a vantagem do fio diamantado em praticamente todos os
parâmetros, exceto em fator de segurança. Isto decorre do fato do fio
diamantado, quando em funcionamento, oferecer risco de acidentes mais
elevados em relação ao water-jet – tecnologia com melhor desempenho em
segurança. Tal risco está associado ao fato do fio diamantado realizar sua
rotação sem qualquer proteção para o trabalhador.

Por outro lado, as demais tecnologias de corte não demonstraram
resultados operacionais tão constantes e satisfatórios como o fio diamantado.
As tecnologias do jato d´água (water-jet) e argamassa expansiva até
obtiveram desempenho “ótimo” em geração de resíduos, porém, os
parâmetros operacionais foram inferiores, uma vez que as taxas de produção
obtiveram desempenho “ruim” frente ao fio diamantado, além do custo de
operação ter sido superior.

Em resumo, as vantagens do fio diamantado em relação as outras
tecnologias, segundo os autores estudados e os resultados obtidos são: não há
dano para rocha no processo de lavra; espessura média de corte muito
estreito, tendo uma perca praticamente insignificante no processo de corte;
regularidade nas superfícies cortadas; obtém-se maior volume de blocos



comercializáveis, melhorando os ganhos; elevada velocidade de corte, com
alta produtividade; menor custo unitário de corte, frente as demais
tecnologias de corte; melhor relação custo-benefício; versatilidade de uso
para diversas condições operacionais; atividade com baixa emissão de ruído,
poeira e vibrações, contribuindo para as condições dignas de trabalho para os
colaboradores; a tecnologia de corte com fio diamantado permite a
organização do trabalho de lavra, através de um planejamento estratégico da
atividade extrativa, trazendo uma otimização para o ciclo de produção de uma
pedreira.

Os resultados obtidos mostram a vantagem do fio diamantado em relação
a outras técnicas no que concerne a geração de resíduos, tempo necessário
para realizar o corte, custo operacional, regularidade do corte, segurança para
o trabalhador (incluindo a saúde ocupacional). Entretanto, o estudo não
comparou o fio diamantado frente a outras tecnologias diamantadas (disco
diamantado e corrente diamantado), não esgotando os resultados possíveis
para as comparações entre as tecnologias de corte. O estudo também não tem
a intenção de generalizar a utilização do fio diamantado, uma vez que os
resultados obtidos são referentes à mármores e granitos, contudo a tendência
é de que se mantenham as características de cortes quando utilizadas em
outras rochas ornamentais.

Portanto, o presente trabalho alcançou os objetivos propostos, uma vez
que proporcionou o estudo das tecnologias de corte, bem como a comparação
dos parâmetros técnicos, econômicos, de segurança e ambientais. A partir do
estudo realizado, evidenciou-se as vantagens do fio diamantado em relação as
tecnologias de corte não diamantadas.

Referências

ALENCAR, Carlos Rubens A.; CARANASSIOS, Adriano; CARVALHO,
Denilson. Tecnologias de lavra e beneficiamento de rochas
ornamentais, v. 3. Fortaleza: IEL/FIEC, 1996.



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ROCHAS
ORNAMENTAIS. O setor de rochas ornamentais e de revestimento
situação atual, demandas e perspectivas frente ao novo marco
regulatório da mineração brasileira. São Paulo: 2013.

CHIODI FILHO, Cid. Aspectos técnicos e econômicos do setor de rochas
ornamentais. Rio de Janeiro: CNPq/CETEM, 1995. (Série Estudos e
Documentos).

COSTA, Bruno Muniz. Avaliação qualitativa das metodologias de lavra
utilizadas na extração de rochas ornamentais no município de Santo
Antônio de Pádua – RJ. 2009. 59 f. Trabalho de Graduação (Graduação
em Geologia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

IDEMBURGO, Karina. Estudo do corte de rochas ornamentais utilizando
disco diamantado. 2012. 161 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia
Mineral) – Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte.

MENEZES, Ricardo Gallart de. Tecnologias de lavra em maciços rochosos.
2005. 48 f. Monografia (Especialização em Rochas ornamentais) –
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

PINHEIRO, J. R. O emprego da argamassa expansiva na extração de rochas
Ornamentais. Rochas de Qualidade, v. 28, n. 145, , p. 96-108, mar./abr.
1999.

REGADAS, Isaura Clotilde M. da Costa. Aspectos relacionais às lavras de
granitos ornamentais com fio diamantado no norte do estado do
Espírito Santo. 2006. 128 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnica) –
Universidade de São Paulo, São Carlos.

VIDAL, Francisco W. Holanda; et al. Lavra de Rochas ornamentais. In:
______. Tecnologia de rochas ornamentais: pesquisa, lavra e
beneficiamento. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2013, p. 153-258.

Notas

59. Universidade Federal de Goiás – UFG. Regional Catalão, Unidade Acadêmica Especial
de Engenharias. Contato: rita.pedrosa@ufg.br.
60. Universidade Federal de Goiás – UFG. Regional Catalão, Unidade Acadêmica Especial
de Engenharias. Contato: nobre.yuri@gmail.com.
61. Universidade Federal de Goiás – UFG. Regional Catalão, Unidade Acadêmica Especial
de Engenharias. Contato: victor.ataide@outlook.com.br.



62. Universidade Federal de Goiás – UFG. Regional Catalão, Unidade Acadêmica Especial
de Engenharias. Contato: nathanyguerino@hotmail.com.



17.

Evolução do fio diamantado como
tecnologia de corte na lavra de rochas

ornamentais
Rita de Cássia Pedrosa Santos63

Yuri da Vinci Nobre64

Victor Hugo Ataíde Borges65

Cibele Tunussi66

 
Resumo: A escolha da tecnologia de corte mais adequada na lavra de

rochas ornamentais é fundamental para o sucesso do empreendimento, uma
vez que esta definirá os custos operacionais para o resto da vida útil da jazida
e a qualidade dos blocos extraídos, bem como o impacto ambiental gerado.
Diante desse cenário, tecnologias inovadoras têm sido requisitadas para que
se obtenha maiores velocidades de corte por um custo reduzido. O objetivo
desse trabalho é estudar uma dessas tecnologias inovadoras: o fio
diamantado, utilizado como técnica de corte de rochas ornamentais. Os
resultados mostram a evolução do fio diamantado nas últimas duas décadas.
Os critérios analisados na evolução desta técnica de corte envolvem a
velocidade do fio, a potência instalada, a velocidade de corte em mármores e
granitos, e a utilização de água no processo de corte.

Palavras-chave: Fio diamantado. Parâmetros operacionais. Rochas
ornamentais.

Introdução

Com a expansão da demanda por rochas ornamentais, tornou-se
necessário um planejamento sistêmico da lavra e das técnicas de extração e



beneficiamento de rochas ornamentais, para se obter maior qualidade do
produto, menores custos operacionais e maior produtividade. O advento das
ferramentas diamantadas se deu para suprir essa necessidade, sendo um
marco importante na produção de rochas ornamentais, tanto do ponto de vista
de qualidade dos produtos, como do ponto de vista econômico. Em particular,
o fio diamantado é a tecnologia diamantada mais difundida no Brasil,
especialmente pela nacionalização da produção dos componentes dessa
tecnologia, permitindo sua rápida evolução e menor custo final.

Com a utilização do fio diamantado, as pedreiras de rochas ornamentais
têm apresentado aumento significativo na extração de blocos, podendo
atender a demanda do mercado. Tal aumento se deve a elevada produtividade
do fio diamantado, conseguindo cortar grandes blocos em poucas horas.
Outros fatores favoráveis à utilização do fio diamantado são a diminuição da
intensidade de ruído, de vibrações e diminuição na geração de resíduos (pó de
rocha). Tais características conferem ao colaborador condições mais
adequadas de trabalho, além de gerar menor impacto ambiental com a
atividade de extração.

Este trabalho busca conceituar rochas ornamentais, descrevendo e
classificando os diversos grupos. Mostrar o cenário econômico e produtivo a
nível nacional e mundial, mostrando ainda projeções futuras para o setor.

Os resultados buscam estabelecer uma comparação dos parâmetros
operacionais do fio diamantado durante sua evolução, bem como seu
progresso quanto a fatores ambientais e técnicos. Utilizando-se de análise da
literatura, os resultados são exibidos de forma gráfica e explanadas em
seguida.

1. Desenvolvimento

A lavra de rochas ornamentais constitui-se na retirada de material útil ou
economicamente aproveitável dos maciços rochosos ou dos matacões. O



produto desta etapa é o bloco de arestas aproximadamente retangulares, com
dimensões variadas de modo a atender o melhor aproveitamento do material e
a melhor utilização da capacidade produtiva dos teares nas etapas de
beneficiamento (Vidal et al., 2013).

Segundo Vidal et al. (2013), a maior parte das rochas ornamentais,
especialmente as de revestimento – rochas submetidas a diferentes graus ou
tipos de beneficiamento (ABNT, 2013) – são obtidas em grandes blocos, com
volumes de 8 a 12 m³, sendo posteriormente desdobradas em chapas, que
após o polimento serão vendidas para serem transformadas no produto final
por marmorarias.

A lavra de rochas ornamentais pode ser realizada em lavra superficial e
lavra subterrânea. A lavra superficial, porém, ocorre com maior frequência e
é ainda dividida em lavra de matacões e lavra de maciços rochosos.

Matacões são corpos arredondados de rochas que foram deslocadas do
maciço, por erosão e irregularidades de tamanho e de distribuição espacial. O
processo de lavra de matacões consiste em retirar blocos comercializáveis do
corpo que se encontra deslocado em relação ao maciço. Já a lavra de maciço,
como o próprio nome indica, consiste em lavrar blocos diretamente no
maciço rochoso (conjunto formado pela matriz rochosa e por todas as
descontinuidades nela contida). Posteriormente esses tipos de lavra serão
detalhados.

O método de lavra empregado definirá a vida útil de uma jazida, o
tamanho dos equipamentos e com isso a viabilidade do empreendimento.
Uma escolha equivocada do método de lavra pode definir o sucesso ou não
do empreendimento. De modo geral, a duração das atividades de lavra em
uma jazida deve ser superior ao período necessário para amortizar os
equipamentos empregados. Segundo Alencar et al. (1996), a escolha do
método de lavra deve levar em consideração a morfologia dos afloramentos,



o volume da reserva, seu estado de fraturamento, localização geográfica das
áreas e das características intrínsecas do material objeto da exploração.

Para Vidal et al. (2013, p. 163),

“o segmento extrativo se encontra em um estágio de amadurecimento no
Brasil, tendo incorporado a evolução tecnológica do setor e modificando
e aperfeiçoando os métodos de lavra ao longo do tempo, de acordo com
utilizações que se tornam cada vez mais específicas e especializadas”.

Os autores acima citados ainda afirmam que a variedade litológica
brasileira, permitiu que os produtores dessa região se tornassem grandes
conhecedores da aplicação das diversas tecnologias de corte a materiais
considerados “duros”, como são as maiorias das rochas silicatadas.

Os métodos de lavra também tiveram rápida evolução, tanto pela
necessidade de aumento de produção, puxada pela demanda do mercado
internacional, quanto pelas evoluções das tecnologias de corte. Pode-se ainda
levar em consideração o recente endurecimento das leis ambientais,
provocando nos empresários do ramo uma busca por métodos de lavra menos
prejudiciais ao meio ambiente.

Os autores Vidal et al. (2013) e Reis e Sousa (2003) definem que os
principais métodos de lavras utilizados na atualidade são: lavra de matacões,
lavra por desabamento (desmoronamento), lavra seletiva, lavra de bancadas
altas ou baixas, lavras de painéis verticais e lavra subterrânea.

A Figura 85 sumariza de forma esquemática os métodos de lavra de
rochas ornamentais mais utilizados e que serão abordados no próximo tópico.



 

Figura 85. Métodos de lavra de rochas ornamentais
Fonte: Chiodi, 1995.

1.1 Tecnologias de corte

As tecnologias de extração, também chamadas de tecnologias de corte,
compreendem os procedimentos de liberação de grandes volumes de rochas
aflorantes. Utiliza-se esse método em cortes primários, secundários e
esquadrejamento de blocos, em geral através de técnicas combinadas.

Segundo Chiodi (1995), o estabelecimento de uma técnica ou conjunto de
técnicas para desmonte de rochas ornamentais é dado pela análise das
características morfológicas, litológicas, estruturas e geográficas da jazida,
além da dimensão mínima dos blocos desejados e dos fatores econômicos.

A definição do quadrote, quando é possível é definida pela existência de
planos naturais de fraqueza das rochas, afim de se obter facilidades
operacionais, minimizando os custos.

Planos configurados por foliação, laminação ou fraturas são mais fáceis
para as operações de corte, pois constituem os chamados planos de “corrida”
ou alongante” das rochas. Por sua vez, as faces longitudinais apresentam
maior dificuldade de corte, são comumente definidas como planos do



“segundo” ou de “levante”, localizado transversalmente aos ângulos de
corrida (Menezes, 2005).

O tamanho de um bloco, obtido a partir do esquadrejamento de volumes
primários ou secundários, será determinado pelas dimensões dos
equipamentos a qual se destina, comumente os teares multilâminas, onde
passam por uma etapa de beneficiamento, sendo desdobrado em várias
chapas de 2 cm a 3 cm de espessura.

As técnicas de corte, assim como os métodos de lavram influenciam
diretamente na geração de rejeito e na poluição ambiental. Por esse motivo, é
fundamental o estudo prévio da tecnologia que se deseja implementar,
contribuindo para a conservação ambiental e para o uso consciente dos
recursos minerais. Para atingir o patamar de produtividade e produção limpa,
o setor tem sido aprimorado com o passar dos anos, oferecendo alternativas
operacionais cada vez mais específicas e otimizadas.

As metodologias de corte podem ser divididas em tecnologias de corte
contínuo e tecnologias cíclicas, também chamadas de cortes em costura.

1.1.1 Tecnologias cíclicas

São tecnologias caracterizadas pela realização de cortes através de
procedimento operacional sucessivo e repetitivo, constituindo fases do ciclo
de produção, podendo ou não serem compostas com outras técnicas para a
sua complementação. Essas tecnologias baseiam-se, principalmente, na
técnica de perfuração e são caracterizadas por uma grande versatilidade e
poder de adaptação em situações de atividades extrativas.

As tecnologias cíclicas são:
• Divisão mecânica com cunhas;
• Corte com perfuração e explosivo;
• Corte com perfuração contínua;
• Divisão mediante argamassa expansiva.



1.1.2 Tecnologias de corte contínuo
As tecnologias de corte contínuo constituem-se basicamente operações

efetuadas em uma única operação de corte, sem envolvimento de técnicas
combinadas complementares para execução do talho. Estas tecnologias não
tem o uso predominante de perfurações ou explosivos em sua operação.

As técnicas usuais de corte contínuo são:
• Fio helicoidal;
• Maçarico (flame-jet);
• Cortador à corrente;
• Corte com água (water-jet);
• Tecnologias diamantadas.

1.1.2.1 Fio diamantado

O desenvolvimento da tecnologia do fio diamantado decorreu da
necessidade de superar as inconveniências técnicas do fio helicoidal. A
tecnologia do fio diamantado se inspirou no fio helicoidal para o
desenvolvimento dos primeiros equipamentos (Vidal et al., 2013).

Segundo Regadas (2006), os aprimoramentos no fio diamantado têm
garantido maior velocidade de corte, melhor resultado na interface cortada e
uma otimização dos componentes constituintes do próprio fio diamantado.
De acordo com Costa (2009), melhorias ambientais quanto a redução da
geração de ruídos, poeira e vibração, além de maior taxa de recuperação e
qualidade final dos blocos são avanços alcançados no método.

A tecnologia de corte com fio diamantado tem sido largamente utilizada
nas pedreiras de rochas ornamentais, consagrando-se como a solução para
lavras de rochas carbonáticas e silicáticas em maciços rochosos. Além disso,
a técnica também é utilizada em casos onde os matacões possuem grandes
volumes.

Essa tecnologia possui fácil empregabilidade e bons resultados
operacionais e econômicos. Porém, sua utilização requer treinamento técnico-



operacional, além de conhecimento geológico, pois a presença condições
geológicas reinantes no maciço rochoso, em especial as tensões internas,
podem afetar o desempenho dessa tecnologia.

Para Costa (2009, p. 27), “o fio diamantado é composto por um cabo de
aço com 5 mm de diâmetro, montado com ferramentas diamantadas
denominadas pérolas, cujo diâmetro é normalmente de 10 a 11 mm”. Essas
pérolas são regularmente espaçadas de forma variável, de acordo com o tipo
de rocha a ser lavrado.

Geralmente o comprimento do fio diamantado está compreendido entre 50
e 70 metros. A montagem do fio diamantado obedece uma frequência de 29 a
35 pérolas/metro quando utilizada em mármores e 39 a 41 pérolas/metro
quando utilizada para corte em granitos. Tal variação se dá pela diferença de
dureza existente entre os tipos de rochas (Regadas, 2006). Os granitos por
serem rochas silicáticas possuem maior dureza e, portanto, é necessária maior
abrasão para manter a produtividade.

Segundo Monteiro (2014), os cabos de aço são constituídos por três
componentes estruturais básicos: o núcleo (alma), os filamentos (perna) e o
arame. Por norma, os arames devem ser enrolados helicoidalmente em torno
do arame que se situa no centro do filamento, de modo que seja formado o
próprio filamento. Então os filamentos formados são enrolados
helicoidalmente no núcleo (alma), concebendo o cabo de aço.

As pérolas diamantadas são mantidas separadas por separadores
adequados a sua finalidade, sendo atualmente três configurações possíveis:
molas metálicas, revestimento de material plástico ou de borracha (Figuras
86, 87 e 88). Além de separação das pérolas diamantadas, esses
revestimentos têm função de proteção do cabo de aço (Monteiro, 2014).

 

Figura 86. Fio diamantado revestido com molas metálicas



Fonte: Monteiro, 2014.

 

Figura 87. Fio diamantado revestido com plástico
Fonte: Monteiro, 2014.

 

Figura 88. Fio diamantado revestido com borracha
Fonte: Monteiro, 2014.

Os revestimentos por molas foram os primeiros a serem utilizados para
manter o espaçamento, além de absorver os choques do fio contra a rocha.
Porém, sua deterioração precoce fez com que seu uso fosse muito
minimizado. Os revestimentos de plástico vieram com a intenção de evitar
desgaste excessivo do cabo de aço, em função da maior abrasividade
encontrada nos granitos.

Com o avanço das tecnologias pôde-se chegar aos revestimentos
vulcanizados, feitos com borracha. A técnica cria um único componente
interligado, porém torna o cabo mais flexível.

As pérolas por sua vez, são constituídas por um anel metálico (aço) que
suporta um conjunto de segmentos diamantados (pasta diamantada), que são
compostos por uma liga metálica impregnada de grãos de diamante e são
essas as peças responsáveis pelo corte. A pérola diamantada (figura 5) pode
ter diâmetro externo variável de 10,0 mm até 11,5 mm e comprimento de 6,0
mm. Esse diâmetro externo vai diminuindo a medida que as pérolas vão
sendo desgastadas, até que o diâmetro externo fique próximo ao valor do
diâmetro interno (7 mm). Nesse momento, a pasta diamantada se esgotou,



tendo atingido o anel metálico, sendo requerido a sua substituição (Regadas,
2006).

Os diamantes utilizados para a fabricação das pérolas diamantadas podem
ser de origem natural ou sintética. Os diamantes de origem natural devem
passar por um processo de purificação, em seguida devem ser processados e
classificados. Já os diamantes sintéticos são obtidos a partir da exposição do
grafite a altas pressões e temperaturas. Com a aplicação em escala industrial,
tem sido possível nos últimos anos a obtenção do diamante sintético por um
preço atrativo. Ressalta-se que o diamante é o mineral mais duro que existe,
com dureza 10 na escala de Mohs.

 
Figura 89. Detalhe do formato da pérola diamantada

Fonte: Caranassios e Pinheiro, 2004 apud Regadas, 2006, p. 58.

2. Metodologia / procedimentos utilizados

Na pesquisa bibliográfica foram consultadas diversas literaturas que
abordam o tema de estudo. Analisou-se obras com uma diferença
considerável de data de publicação a fim de se obter dados para análise
comparativa e descrição da evolução do fio diamantado.

Os dados obtidos foram organizados em gráficos e tabelas para a
comparação do desempenho do fio diamantado no passado e nos dias atuais.

3. Discussão e resultados

3.1 Critérios de escolha das tecnologias de corte



Cada jazida de rocha ornamental possui características geológicas
próprias, que estão relacionadas aos tipos petrográficos e fatores estruturais
presentes. Tal peculiaridade acarreta no emprego de diferentes métodos e
técnicas de lavra, bem como a escolha de diferentes tecnologias de corte.

O desenvolvimento tecnológico recente proporcionou a existência de
diversas soluções capazes de satisfazer as exigências técnicas para a produção
de blocos. Contudo, a vasta gama de opções, pode facilmente levar a uma
escolha errada da metodologia de corte utilizada, exigindo um estudo amplo
das variáveis envolvidas na operação da mina.

A literatura traz os aspectos mais importantes a serem observados para o
emprego da tecnologia de corte adequada, visando obter o melhor
aproveitamento da jazida. São eles, os parâmetros técnicos, econômicos, de
segurança e de saúde ocupacional dentre as tecnologias existentes. Tais
parâmetros devem ser confrontados e os melhores resultados devem ser
considerados.

3.1.1 Parâmetros técnicos e econômicos

Com a crescente evolução dos equipamentos e o advento do fio
diamantado, algumas técnicas têm caído em desuso. Anteriormente, cada
grupo de rocha tinha uma técnica de corte mais utilizada devido as
características da rocha. Em mármores, por exemplo, utilizava-se o fio
helicoidal e em granitos utilizava-se largamente o flame-jet. Com a evolução
do fio diamantado, esta tecnologia tornou possível suprir satisfatoriamente o
desempenho desses equipamentos, não havendo limitação para ambos os
tipos de rochas. Tal substituição foi possível devido a evolução da tecnologia
de corte com fio diamantado, conforme pode ser observado na figura 90.



 

Figura 90. Evolução dos parâmetros do fio diamantado (1995-2013)
Fonte: Adaptado de Alencar et al., 1996 e Vidal et al., 2013.

Na figura 90, admitiu-se o limite superior de operação da tecnologia do
fio diamantado. Isto é, diante das variações existentes, considerou-se o maior
valor obtido. É possível observar no gráfico a evolução do fio diamantado no
intervalo compreendido entre 1995 e 2013. A tecnologia evoluiu em
eficiência energética, consumo de água e velocidade de corte, como pode ser
observada na figura 90. O fio diamantado passou a ter maior produção
horária, enquanto a potência requerida dos equipamentos diminuiu. Além
disso, o consumo de água requerido no processo diminuiu em 66%,
acompanhando as tendências ambientais de menor consumo.

Dos referidos parâmetros, o que mais tem contribuído para a utilização do
fio diamantado como tecnologia de corte predominante na lavra de rochas
ornamentais, é sem dúvidas a velocidade de corte, que sobretudo no corte de
rochas silicatadas teve um expressivo avanço. O incremento na produção
horária dos granitos foi na ordem de 80%. Já nos mármores, por se tratar de
uma rocha com menor dureza, o fio diamantado já atingia valores elevados
em relação as demais técnicas de corte, no ano de 1995. A evolução na
velocidade de corte em mármores no período estudado foi de 68%.



A Tabela 38 traz valores de velocidade de corte e produtividade para
alguns granitos brasileiros.

 

Ano 2000

Material Velocidade de corte (m²/h) Produtividade (m²/m)

Bordeaux (RN) 1,8 15

Branco Ceará (CE) 2,6 – 3,5 10 -14

Branco Piracema (MG) 1,8 14

Branco Romano (ES) 2,5 20

Casa Blanca (CE) 1,2 16

Giallo California (MG) 1,3 16

Ouro Branco (CE) 2,9 25

Ouro Brasil (ES) 2,4 18

Preto São Gabriel (ES) 4,5 45

Samoa Light (ES) 2,0 16

Verde Labrador (ES) 2,6 22

Verde Pavão (ES) 2,4 24

Anos 2011 – 2013

Preto São Domingos (ES) 8 – 10 24 – 30

Preto São Gabriel (ES) 30 24 – 30

Verde Pavão (ES) 5 – 6 16 – 18

Cinza Corumbá (ES) 10 – 15 16 – 18

Amarelo Ornamental (ES) 15 – 20 26 – 32

Bege Pavão (ES) 12 24 – 28

Verde Pavão (ES) 12 24 – 28

Tabela 38. Produtividade e rendimento de fio diamantado no Brasil em
lavra de granito
Fonte: Vidal et al., 2013.

É possível observar pela análise da tabela 38 a variação positiva da
velocidade de corte dos anos 2000 para 2011-2013. Além disso, observa-se



na tabela uma variação positiva da produtividade do fio, isto é, o rendimento
do fio aumentou com o avanço da tecnologia. É importante ressaltar que a
variação de velocidade de corte em granitos é bastante variável, de acordo
com a dureza do material. Portanto, é possível que rochas silicáticas
(granitos), de acordo com seu arranjo cristalino, tenham diferentes durezas.

Conclusões

O conteúdo abordado no presente capítulo, permite compreender a
evolução da tecnologia de corte com o fio diamantado. Por meio dos
resultados obtidos, é possível observar que o custo de operação do fio
diamantado se tornou relativamente baixo, com altas taxas de produção,
sendo flexível quanto à natureza petrográficas da rocha, com baixa geração
de resíduos e nível de ruído. Tais vantagens operacionais têm permitido que o
fio diamantado seja utilizado nas diferentes fases da lavra de rochas
ornamentais – corte primário, secundário, esquadrejamento – e em diferentes
tipos de rochas.

O fio diamantado se destaca como uma tecnologia de baixa geração de
resíduos. Isto é possível graças à algumas características técnicas da
tecnologia empregada. Entre as características se destacam: a espessura de
corte, que em média tem apenas 10 mm, sendo considerado insignificante
quando comparado a outras tecnologias; regularidade de corte nas
superfícies, além do mecanismo de corte, que não ocasiona danos estruturais
nos blocos, mantendo-o íntegro.

Com o crescimento do mercado internacional de rochas ornamentais,
tornou-se necessário a elevação do nível tecnológico da cadeia produtiva,
afim de atender a demanda e de oferecer um produto em conformidade com
as normas internacionais de qualidade. Além disso, normas ambientais foram
estabelecidas nas últimas décadas, buscando a diminuição do impacto
ambiental decorrente da geração de resíduos.



Diante dessas demandas, o fio diamantado apresenta-se como uma
tecnologia de corte eficiente. Graças a sua evolução rápida e constante,
tornou-se a principal tecnologia de corte utilizada na lavra de rochas
ornamentais, de modo a atender os critérios de qualidade e produtividade.
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Resumo: Neste trabalho foi realizada uma análise numérica da curva de

potencial hidráulico, θ(h), em função de dados coletados, através de amostras
de solos, na regional Catalão. Fez-se a validação dos modelos empíricos
comparando dados experimentais de coeficientes hidráulicos com os dados
preditos pelos modelos. Foi realizada também uma análise empírica, através
de modelos teóricos encontrados na literatura nos últimos anos. Tais modelos
relacionam o coeficiente hidráulico do solo com outros parâmetros como,
granulometria, índice de vazios entre outros. Esta linha de pesquisa tem
crescido devido a sua fácil implementação quando comparado a testes
puramente experimentais. A análise numérico-computacional, juntamente
com modelos teóricos auxiliam no design de experimentos, diminuindo a
probabilidade de erro e consequentemente os custos operacionais. As formas
analíticas, quando validadas por ensaios experimentais, permite um espectro
considerável de análises envolvendo dinâmica de solos como, difusividade
hidráulica, redes de fluxos entre outros.

Palavras-chave: Coeficiente hidráulico. Solos. Modelagem.

Introdução



O uso de modelos empíricos como ferramenta de simulação da
condutividade hidráulica de solos não saturados é um tema que tem atraído a
atenção de vários pesquisadores, Brookes e Corey (1966), Brookes e Corey
(1964), Van Genuchten (1980), Reeves e Duiguid (1975); Segol (1976) bem
como Vauclin et al. (1979). A literatura mostra que muito esforço tem sido
empregado na tentativa de validar modelos empíricos como forma de
contrapor a tomada de decisões apenas por bases experimentais. Entretanto,
conforme pontua Van Genuchten (1980), existe uma grande dificuldade em
caracterizar o comportamento hidráulico de solos por meio de simulações
computacionais a partir de modelos empíricos. Acredita-se que esta
dificuldade reside no fato que o comportamento dinâmico dos solos apresenta
uma quantidade considerável de parâmetros, que do ponto de vista da
modelagem teórica, fica difícil mensurar. Isto faz com que os resultados,
baseados em modelos empíricos, sejam muitas vezes conservadores nos
resultados numéricos quando comparados aos valores experimentais. Isto faz
com que estimativas confiáveis, do real comportamento da condutividade
hidráulica sejam difíceis de serem obtidas, mesmo do ponto de vista
experimental. Outro ponto importante na análise da dinâmica do solo é sua
forte característica anisotrópica. Assim, prever o comportamento dinâmico
dos solos, com uma confortável margem de confiabilidade é uma tarefa
extremamente difícil de atingir. Os modelos empíricos, através do estudo de
formas analíticas que descrevem o comportamento dinâmico do coeficiente
hidráulico para solos não saturados, vem neste sentido, tentar contribuir na
análise de tais ambientes visando a tomada de decisões de forma mais segura
possível

A literatura sobre modelos empíricos que descrevem o comportamento
hidráulico de solos não saturados é relativamente extensa. Entre os primeiros
modelos podemos citar os trabalhos de Millington e Quirk (1961), onde os
autores apresentaram um método para a análise empírica de solos não



saturados, conhecido como método de Millington-Quirk. Levando em
consideração a variação contínua das dimensões dos poros, a seguinte
expressão é obtida

(1) em que K representa a permeabilidade do solo; (r) representa o
volume de poros por unidade de volume com raio < r; (R) representa a
porosidade, onde R é o máximo da média dos raios e (r) = ( - (R))/r
representa área dos poros por unidade de área de seção transversal. A partir
da equação (1) vários autores apresentaram contribuições aos modelos de
análise empírica (Jackson; Reginato; Van Bavel, 1965) e (Mualem, 1976a).

Outros autores apresentaram expressões analíticas alternativas para
predizer o comportamento hidráulico de solos não saturados (Brokes; Corey,
1964) e (Jepson, 1974). Neste caso expressões analíticas para o
comportamento de solos não saturados foram obtidos através da teoria de
Burdine (Burdine, 1953). A literatura reporta bons exemplos de precisão nas
estimativas mesmo assumindo como premissa a descontinuidade dos poros
(Brokes; Corey, 1964) e (Brokes; Corey, 1966).

Do ponto de vista numérico os modelos empíricos podem influenciar na
convergência de métodos de análise. Levando em consideração
descontinuidades nos modelos, cuja variação dos volumes dos poros, pode
influenciar na taxa de convergência para problemas envolvendo fluxo
hidráulico de solos saturados e não saturados.

Em Mualem (1976a) uma nova formulação empírica, para predizer o
comportamento hidráulico do solo, foi introduzida levando em consideração
a curva de retenção solo-água juntamente com a condutividade de saturação.
Usando fórmulas de integração apropriada chegou-se às expressões analíticas
da condutividade hidráulica.



Usando a técnica desenvolvida em Mualem, (1976a), Van Genuchten
desenvolveu modelos empíricos de previsão de solos não saturados a partir
do conhecimento da curva de retenção do solo.

Outras formas bastante empregadas no estudo do comportamento dos
solos não saturados é a análise granulométrica. Os estudos realizados
mostram que as distribuições dos poros são úteis na determinação das
características hidráulicas de solos. Entretanto, é difícil caracterizar a
distribuição dos vazios no solo (Salarashayeri; Siosemarde, 2012). Desta
forma, a distribuição granulométrica é o parâmetro mais utilizado para a
determinação da condutividade hidráulica, particularmente em situações em
que há pouca disponibilidade de tempo e/ou amostras para as análises diretas.

Neste trabalho foi realizada a análise numérica do comportamento da
condutividade hidráulica de solos a partir dos modelos propostos por Van
Genuchten (1980).

O artigo encontra-se dividido da seguinte forma: na seção 1 é apresentado
o comportamento da condutividade hidráulica a partir de valores de carga de
pressão total. Na seção 2 foram usadas fórmulas empíricas que descrevem o
comportamento da granulometria do solo a partir de parâmetros como:
densidade do solo e da água; variação da velocidade de escoamento da água
no solo. A partir das informações obtidas no passo anterior, serão utilizados
os modelos, fornecidos pela literatura, para descrever o comportamento
hidráulico do solo e na seção 3 são feitas as considerações finais do trabalho.

1. Desenvolvimento teórico

1.1 Equações no modelo de Mualem

Nesta seção considera-se o coeficiente hidráulico como função da carga
hidráulica total. A equação a seguir descreve este comportamento (Mualem,
1976a).



onde Kr representa o coeficiente hidráulico do solo e h a carga hidráulica
total. Na equação (2) o parâmetro  representa uma variação adimensional,
que pode ser interpretada como uma função da umidade, dada da seguinte
forma,

Na equação (3) o parâmetro  representa a umidade do solo e os
parâmetros  e  representam respectivamente o índice de saturação de
humidade e os valores residuais de humidade. Na equação (2) tem-se a
relação de dependência entre as variáveis  e h.

Um dos grandes desafios na teoria de modelos empíricos é determinar
qual a melhor relação entre  e h de forma que o ajuste entre a simulação
numérica e os dados experimentais tenha o menor erro possível. Em Van
Genuchten (1980), a seguinte classe de funções é considerada:

Um dos grandes desafios na teoria de modelos empíricos é determinar
qual a melhor relação entre  e h de forma que o ajuste entre a simulação
numérica e os dados experimentais tenha o menor erro possível. Em Van
Genuchten (1980), a seguinte classe de funções é considerada:

A equação (2) demonstra a relação entre umidade e carga hidráulica total,
via parâmetro . Porém é possível escrever esta relação de forma invertida,
ou seja, expressar a carga hidráulica como função da umidade. De acordo
com Van Genuchten (1980), utilizando esta relação invertida e substituindo
na equação (2), a relação para o coeficiente hidráulico assume a seguinte
forma



 

onde a função f( ) é dada por

onde a função f( ) é dada por
 

É importante observar que tanto a equação (5) quanto a equação (6) são
obtidas supondo certas restrições nos coeficientes m e n (Van Genuchten,
1980). A equação (6) pode ainda ser substituída, por uma relação envolvendo
a função Beta, assumindo assim a seguinte forma

A equação (7) é considerada, assumido que m=1-1/n e 0<m<1. Pode
ainda, estabelecer uma relação entre o coeficiente hidráulico e a carga total
hidráulica que de acordo com Van Genuchten (1980) é dada pela equação
abaixo:

Na equação (8) é importante ressaltar, ainda, a relação entre os
coeficientes m e n, m=1-1/n. Usando a função f( ) é possível mostrar que o
coeficiente hidráulico pode ser expresso através do parâmetro adimensional 
, o que por sua vez, de acordo com a equação (3) permite concluir que o
coeficiente hidráulico pode ser expresso como função da umidade de acordo
com a equação abaixo (Van Genuchten, 1980),



1.2 Modelo de Burdine

Similar à equação (2), Burdine (1953), propôs um modelo de equação,
relacionando condutividade hidráulica e carga hidráulica total, dada pela
seguinte equação

 

Uma análise similar, feita para o modelo de Mualem, também pode ser
feita para o presente caso. Isto significa que pode-se estabelecer relações
entre o parâmetro adimensional  e a condutividade hidráulica,
consequentemente relações envolvendo umidade e condutividade hidráulica
de acordo com a equação (3).

2. Resultados numéricos

Nesta seção é apresentada uma análise numérica do comportamento do
coeficiente hidráulico de acordo com os vários tipos de parâmetros estudados
na seção anterior. Inicia-se com a equação (3) que estabelece, via uma
equação integral, a relação entre condutividade hidráulica, umidade e carga
hidráulica totais.

A análise tem início pela equação (3). Pelo gráfico, vários perfis de
condutividade hidráulica para diferentes valores de umidades de saturação e
saturação residual, respectivamente; apresenta a variação da condutividade
hidráulica como função da carga hidráulica total, h. Percebe-se que o perfil
do coeficiente hidráulico apresenta comportamento similar aos da literatura,
solos com características não saturados (Van Genuchten, 1980). Como pode
ser visto pela figura 91, o comportamento do coeficiente hidráulico, para
umidade de saturação 0.10 e umidade residual 0.05 apresenta o menor perfil.
A medida que os parâmetros de umidade vão aumentando o perfil de
condutividade também aumenta. Os casos onde a umidade de saturação e



residual atingem respectivamente, 0.50, 0.50 e 0.80 e 0.80 representam o
maior índice de umidade.

 

Figura 91. Comportamento hidráulico para vários parâmetros de
umidade
Fonte: Próprio autor.

No próximo conjunto de gráficos tem-se o comportamento da umidade
como função do parâmetro adimensional  de acordo com a equação (3).
Este conjunto de gráficos representa o comportamento da umidade para
diferentes valores de umidade de saturação e saturação residual. A relação
usada como parâmetro para obter o comportamento da umidade baseou-se
nas equações (3) e (4). A partir da equação (3), foi estabelecido uma relação
de iteração com respeito à variável carga hidráulica total, h. Este processo
iterativo foi construído a partir da equação (1), que estabelece uma relação
entre parâmetro adimensional , carga hidráulica total h e a condutividade
hidráulica Kr. De acordo com a figura 92, para o caso em que os coeficientes

de umidade de saturação e umidade residual são, respectivamente 0.10 e 0.05.
Percebe-se que o perfil de umidade começa em torno de 0.1 e a carga



hidráulica total vai aumentando. É preciso lembrar que para este caso, a
umidade é função do parâmetro adimensional  juntamente com a carga
hidráulica total h, de acordo com as equações (2), (3) e (4). Já para os
parâmetros de saturação e umidade residual para os valores 0.15 e 0.20 tem-
se uma inversão, ou seja, a medida que a carga hidráulica aumenta os valores
de umidade também aumenta. Esta característica também vale para os outros
parâmetros de saturação. Isto indica que a pontos de bifurcação próximo
destes parâmetros. Também, para os valores de saturação e resíduo próximo
de 0.50 e 0.80 respectivamente vemos a presença de bifurcações.

 

Figura 92. Comportamento da Umidade para Valores de Umidade de
Saturação e Residual
Fonte: Próprio autor.

Para a relação entre o parâmetro adimensional  e o coeficiente hidráulico
Kr( ), utilizando a equação (9) podemos determinar o comportamento deste

parâmetro conforme os gráficos abaixo,



 

Figura 93. Comportamento do coeficiente hidráulico em função do
parâmetro adimensional 
Fonte: Próprio autor.

Percebe-se que na figura 93, o perfil do coeficiente hidráulico, levando
em consideração o parâmetro adimensional , juntamente com os parâmetros
de umidade de saturação e residual, possui um perfil similar aos gráficos
apresentados na figura 91. Para  e  resulta em uma maior
concentração do coeficiente hidráulico à medida que a umidade aumenta. À
medida que os parâmetros de umidade de saturação e umidade residual
aumentam o coeficiente hidráulico começa a mudar seu perfil atingindo um
ponto de bifurcação para os parâmetros  e .

Conclusões

Neste trabalho foi desenvolvida uma análise numérica sobre os principais
modelos empíricos utilizados para estudar o comportamento do coeficiente
hidráulico de solos não saturados. A importância destas estimativas reside no
fato que este parâmetro é utilizado no modelo de permeabilidade de solos.



Trata-se de um modelo envolvendo equações diferenciais parciais. Através
deste modelo é possível construir as redes de fluxos hidráulicos em solos.
Estas redes são importantes, pois ajudam na análise mecânica dos solos como
distribuições de tensões entre outros. O procedimento para obtenção da
condutividade hidráulica de solos geralmente é feito por procedimentos
experimentais. Entretanto, a literatura mostra que, existem pesquisas voltadas
na construção de modelos empíricos que sejam capazes, através de validação
experimental, descrever o comportamento hidráulico dos solos sem a
necessidade de recorrer rotineiramente aos procedimentos experimentais.
Neste caso a nova metodologia se torna extremamente eficiente do ponto de
vista quantitativo.
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Resumo: Neste artigo são apresentados os resultados da análise estática

do Viaduto II Trecho Araguari-Pires do Rio, da Ferrovia Centro Atlântica. A
obra de arte de concreto armado foi dimensionada com base na NB 1:1960 e
executada em 1970 pelo 2° Batalhão Ferroviário. Dada as atualizações
ocorridas nos procedimentos de cálculo de pilares e nas considerações acerca
das propriedades dos materiais, tornou-se importante o estudo para avaliação
da capacidade resistente das seções transversais destes elementos frente aos
esforços solicitantes. Para tanto, fez-se a modelagem estrutural com a
utilização do método dos Elementos Finitos a fim de determinar a solicitação
na estrutura e assim verificar a adequação aos critérios de segurança da
norma atualizada.

Palavras-chave: Viaduto ferroviário. Atualização norma. Verificação.
Segurança.

Introdução

Os pilares são elementos lineares de eixo reto, dispostos verticalmente,
com forças normais de compressão preponderantes. No dimensionamento de
tais elementos, a atualização da NBR 6118 introduziu importantes alterações
a fim de imprimir maior segurança e aumentar a durabilidades das estruturas,



principalmente no que tange à avaliação das excentricidades, a metodologia
de cálculo para esbeltez limite e a verificação do momento fletor mínimo.

Além destes aspectos, Cerutti (2015) ressalta que o avanço nas
tecnologias e no conhecimento das propriedades do concreto, obtidos desde a
última atualização da norma em 2007, contribuiu para a definição mais
próxima do comportamento real de suas características, como por exemplo, o
módulo de elasticidade. Outro fator que se atualizou foi o aumento da classe
C50 até a classe C90. Os ábacos e tabelas referentes à deformação específica,
diagrama de tensões e domínios de deformação no ELU foram atualizados na
atualização da norma, informações estas imprescindíveis no
dimensionamento de uma estrutura com elementos de elevada esbeltez.

Segundo Marques (2006), as normas europeias referentes ao
dimensionamento de estruturas já vêm buscando a inclusão de aspectos
anteriormente ignorados, como cálculos dinâmicos acima de certas
velocidades, conforto dos, estabilidade da via, entre outros. Considerando a
nossa realidade atual, percebe-se a necessidade de verificação das melhorias
propostas desde a última atualização da norma NBR 6118 e também do
levantamento de sugestões que busquem melhorar os resultados finais obtidos
no dimensionamento.

A ponte ferroviária da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), localizada entre
as cidades de Catalão (GO) e Araguari (MG) data da década de 1970,
portando utiliza as normas supracitadas não atualizadas, e dessa maneira, o
presente trabalho tem por finalidade analisar de maneira clara e objetiva as
mudanças apresentadas na NBR 6118 que afetam diretamente a segurança do
usuário, relacionando as resistências das seções transversais dos pilares
existentes na estrutura em questão com os limites postos pela renovação da
norma.

Revisão bibliográfica



Datado de 1970, a malha ferroviária entre a cidade de Goiandira/GO e
Araguari/MG foi projetada pelo 2° Batalhão Ferroviário e inaugurada em
1978 pelo Presidente Ernesto Geisel. O trecho é bastante utilizado para o
transporte de minério de ferro, especialmente o nióbio, bastante extraído na
região, o qual possui densidade de 8,570 g/cm³. Assim, este trecho configura
o objeto de estudo do presente trabalho, em especial o Viaduto II: Trecho
Araguari – Pires do Rio, localizado na coordenada geográfica 18°30’33,86” S
e 48°09’04,68” O, no estado de Minas Gerais.

O estudo dos aspectos necessários para o dimensionamento de pontes e
viadutos, como solicitações e excentricidades, se faz necessário para a
obtenção de resultados coerentes e dentro das especificações mínimas de
segurança, principalmente no presente trabalho onde estes valores mínimos
são comparados entre normas utilizadas em construção já existente e normas
atuais. Além disto, a definição dos componentes estruturais e a caracterização
estrutural, considerando os valores geométricos, são etapas que precedem o
dimensionamento e refletem na qualidade dos resultados.

1.1 Solicitações das pontes e viadutos

Segundo a NBR 8681:2004 (ABNT, 2004) as deformações impostas são
chamadas de ações indiretas e as forças, de ações diretas. A NBR 6118:2014
(ABNT, 2014) afirma que para análise da estrutura devem ser consideradas a
influência de todas as ações que produzam efeitos com relação à segurança da
estrutura. Assim, tem-se as ações permanentes, variáveis e excepcionais. São
destacadas as ações pertinentes para o estudo, sendo elas: peso próprio dos
elementos, retração do concreto, cargas móveis, efeito dinâmico das cargas
móveis, choque lateral, frenagem ou aceleração, pressão do vento e variação
da temperatura.

De acordo com a NBR 7187:2003 (ABNT, 2003), para cargas
permanentes distribuídas, é preciso conhecer o volume, o comprimento e o



peso específico do material. O peso específico considerado para o lastro
ferroviário é de 18 kN/m³, para os dormentes, trilhos e acessórios é de 8
kN/m, e para o concreto de 25 kN/m³.

A deformação específica de retração do concreto pode ser calculada
simplificadamente pela Tabela 8.2 da NBR 6118:2014 (ABNT, 2014) por
interpolação linear, quando não é exigida grande precisão. As cagas móveis
geradas pelos veículos que utilizam a estrutura são determinadas pela NBR
7189:1985 para ferroviais ou ainda pelo proprietário da obra.

De acordo com Pfeil (1983), o impacto vertical é dado pelo acréscimo das
cargas dos veículos provocado pelo movimento destes sobre a ponte ou
viaduto, o qual é descrito por fórmulas empíricas devido ao tipo de tráfego no
viaduto, da seguinte forma, com l representando o vão do tramo calculado e
este sendo inserido em metros:

φ=0,1%(1600-60√l+2,25l≥1,2 (1)

Para Marchetti (2008), em pontes ferroviárias, o impacto lateral é
provocado pela folga entre as rodas do trem e as faces internas dos boletos
dos trilhos. Equiparadas a forças horizontais normais no eixo da linha, atuam
como uma carga concentrada no topo do trilho, com 20% da intensidade da
carga do eixo mais pesado.

Segundo Marchetti (2008), o movimento dos veículos sobre pontes e
viadutos gera uma força dinâmica, a qual pode ser dividida em frenagem e
aceleração. De acordo com a NBR 7187:2003 (ABNT, 2003) tem-se que a
aceleração é 25% do peso dos eixos motores e a frenagem 15% da carga
móvel sobre o tabuleiro.

De acordo com Pfeil (1983), a pressão do vento depende principalmente
da forma da superfície e da sua posição com relação ao vento. Assim, a carga
de vento sobre o viaduto descarregado é 1,5 kN/m² e 1,0 kN/m² para o
viaduto carregado.



Segundo a NBR 6118:2014, as variações de temperatura dependem do
local de implantação da construção e das dimensões da estrutura. Assim, de
maneira genérica tem-se uma variação de 10 °C a 15 °C para elementos com
menor dimensão ≤ 50 cm e variação de 5 °C a 10 °C para elementos com
menor dimensão ≤ 70 cm. Os critérios de segurança das estruturas baseiam-se
na NBR 8681:2004 (ABNT, 2004). A estrutura ou parte dela atinge o estado
limite quando de forma efetiva ou convencional torna-se inutilizável ou deixa
de satisfazer as condições previstas de utilização.

A combinação de ações objetiva analisar a estrutura no caso mais
desfavorável das solicitações, considerando as cargas que tem probabilidade
de ocorrerem simultaneamente. As combinações últimas são discriminadas
em normal, especial e excepcional. Nessas combinações são ponderadas as
ações permanentes e ações variáveis com seus respectivos coeficientes. As
combinações de serviço são caracterizadas de acordo com o tempo de ação
sobre a estrutura como: quase permanente, frequente e rara. Tais
combinações são realizadas para verificação dos estados limites de
deformações excessivas, de formação de fissuras, de abertura de fissuras e de
vibração excessiva.

1.2 Dimensionamento da mesoestrutura

O dimensionamento de estruturas consiste basicamente em três etapas: a
determinação de seções satisfatórios para os elementos, tendo em vista os
esforços; a especificação da área e distribuição das armaduras longitudinais e
transversais, além das armaduras adicionais devido a cargas concentradas; e o
detalhamento da armação.

1.2.1 Índice de Esbeltez

De acordo com a NBR 6118:2014 (ABNT, 2014), entende-se por índice
de esbeltez a razão entre o comprimento de flambagem e o raio de giração.



Sussekind (1947) afirma que os pilares podem ser divididos de acordo com a
esbeltez e o tipo de análise dos efeitos de 2° ordem, conforme a TABELA 39.

 

Índice de
esbeltez Classificação Tipo de análise

λ≤35 curtos não consideras efeitos de 2° ordem
35<λ≤90 médios considerar efeitos de 2° ordem

90<λ<140 esbeltos análise estabilidade elástica e efeitos de 2°
ordem

140<λ<200 muito
esbeltos

análise estabilidade elástica e efeitos de 2°
ordem

Tabela 39. Necessidade de análise de 2° ordem
Fonte: Próprio autor.

1.2.2 Excentricidade de 1ª ordem

A excentricidade de 1ª ordem corresponde a distância e1 da força normal

de compressão N e do centroide da seção transversal, sendo a força N atuante
em um eixo de simetria da seção. A força N pode ser substituída por um par
de esforços (N,M), onde M corresponde ao momento fletor de cálculo
resultante da excentricidade (Araújo, 2010).

A Tabela 40 traz as possibilidades para excentricidade de 1ª ordem.
 

Força Normal Excentricidade de 1° ordem

Centrada e M = 0 e1 = 0

Aplicada à distância a do CG e M = 0 e1 = a

Centrada e1 = M/N

Aplicada à distância a do CG e1 = a + M/N

Tabela 40. Excentricidade de 1° ordem
Fonte: Próprio autor.



1.2.3 Excentricidade acidental

Segunda a NBR 6118:2014 (ABNT, 2014), para dimensionamento ou
verificação de lances de pilar é preciso considerar o efeito do desaprumo ou
não retilineidade do pilar. A excentricidade acidental é dada pela EQUAÇÃO
2:

ea=θ1
H

θ1=
1

(2)
2 100√H

Onde H é a altura do lance e θ1mín=1/300 é considerado para estruturas

reticuladas e imperfeições globais.

1.2.4 Excentricidade de 2ª ordem

A NBR 6118:2014 (ABNT, 2014), no item 15.7.4, traz que a análise de 2ª
ordem fornece apenas os esforços nas extremidades das barras, devendo ser
realizada uma análise dos efeitos locais de 2° ordem ao longo dos eixos das
barras comprimidas, podendo ser desprezado em elementos isolados quando
o índice de esbeltez for menor que o valor-limite λ1 dado por:

λ_1=
25+12,5.e_1/h

(3)
αb

De acordo com a NBR 6118:2014 (ABNT, 2014), os efeitos locais de 2ª
ordem em pilares podem ser avaliados por quatro métodos, conforme Tabela
41.

 

0 ≤ λ ≤ λ _1 Dispensa análise dos efeitos de 2° ordem
λ 1<λ≤90 Métodos baseados no Pilar-Padrão
90<λ<140 Método do Pilar-Padrão Melhorado

140<λ<200 Método Geral

Tabela 41. Métodos de dimensionamento



Fonte: Próprio autor.

1.2.5 Solicitações normais nos pilares

Segundo Fusco (1981), as solicitações normais são aquelas que produzem
tensões normais nas seções transversais das peças, ou seja, momento fletor e
força normal. Nos princípios da Resistencia dos Materiais os esforços
solicitantes são referidos ao centro de gravidade da seção transversal.

De acordo com Pfeil (1976), Flexão Composta Oblíqua apresenta força
normal e momentos fletores relativos às duas direções principais do pilar.

Os pilares de pontes, isolados ou em pórticos, são dimensionados à flexão
composta obliqua devido às combinações das variadas solicitações, como
peso próprio, cargas moveis, vento, temperatura, frenagem, além dos efeitos
das deformações que produzem acréscimo nos momentos fletores (efeito de
flambagem).

2. Metodologia

Baseada na caracterização do Viaduto II da FCA, com a análise dos
elementos geométricos constituintes de acordo com os projetos estruturais
originais, definição dos materiais utilizados e das ações consideradas, de
acordo com a NBR 6118:2014, objetiva-se através da modelagem da
estrutura do viaduto, no software STRAP, reavaliar os esforços solicitantes e
efetuar verificações das seções transversais dos pilares, determinando seções
críticas, segundo análise de tensões últimas, com auxílio do software Oblíqua
1.0.

2.1 Caracterização do viaduto em estudo

O Viaduto II da FCA, entre Araguari/MG e Goiandira/GO foi projetado
em 1960 com a finalidade de transportar minérios. Os projetos seguiram as
prescrições das normas NB 1:1960 – Projeto e Execução de Obras de



Concreto Armado, NB 2:1961 – Cálculo e Execução de Pontes em Concreto
Armado e NB 7:1943 – Cargas Móveis em Pontes Ferroviárias.

De acordo com os tipos estruturais apresentados por Leonhardt (1979) o
sistema estrutural em estudo enquadra-se como viaduto em vigas sobre dois
apoios, em vários vãos, sendo que todos os elementos estruturais foram
moldados in loco. As ligações entre vigas e pilares se dão por meio de
articulações do tipo Freyssinet, em alguns casos, Neoflon, não caracterizando
uma ligação monolítica e assim um sistema estrutural em pórtico. As juntas
de dilatação estão no pilar P4 e P8, pontos nos quais o viaduto é dividido em
três módulos. Dessa maneira, tem-se que a superestrutura é hiperestática.

Como apresentado, o viaduto está dividido em três módulos por juntas de
dilatação, tendo em vista problemas de retração, temperatura, frenagem e
aceleração. Assim sendo, optou-se no presente estudo por analisar
isoladamente o segundo módulo do viaduto, apresentado na Figura 94.

 

Figura 94. Módulo 2 do viaduto
Fonte: Próprio autor.

As vigas do viaduto, visto a grande altura dos pilares, são em seção
caixão, para que a estrutura tenha maior rigidez e possa absorver os esforços
advindos do tabuleiro. Este possui largura de 5,10 metros e comprimento de
120,50 metros dividido em quatro trechos delimitados pelos cinco pilares,
sendo os trechos internos de 30,00 metros e os trechos externos de 30,25



metros. Na região da ligação viga-pilares a seção vazada da viga caixão sofre
uma diminuição, tendo em vista o engrossamento da seção, para maior
rigidez do sistema. No meio do vão de cada trecho, tem-se um travamento
com seção retangular de 0,30 x 1,90 metros, conforme Figura 95.

 

Figura 95. Corte horizontal da superestrutura
Fonte: Próprio autor.

A articulação Freyssinet é uma articulação fixa de concreto caracterizada
pela redução da seção a articular, a qual submetida a altas tensões sofre
plastificação, liberando as rotações.

Para que o sistema estrutural fosse capaz de absorver os esforços de
frenagem, aceleração, tração e força centrífuga, a mesoestrutura é formada
por cinco pilares do tipo elástico, devido à grande altura, com seção caixa,
variável no sentido transversal, para induzir maior rigidez à estrutura nessa
direção, além de uma seção transversal retangular na cabeça do pilar de 1,00
metro. A altura dos pilares varia conforme a topografia do terreno. Com
relação ao sentido longitudinal, os pilares apresentam pequenas dimensões,
inferindo assim elasticidade nessa direção.

A estrutura do viaduto é em concreto armado, com aço CA50, concreto
C20 na superestrutura e na mesoestrutura. Assim, tem-se os valores
apresentados na TABELA 42.

 

Parâmetros
ρc

(kN/m³)
α

(°C-1)
fck

(MPa)

fctk
(MPa)

Eci
(MPa)

Ecs
(MPa)

Gc
(MPa)

υ
inf sup



Superestrutura 25 10-5 22 1,648 3,062 26266,3 22457,68 9357,37 0,2

Mesoestrutura 25 10-5 22 1,648 3,062 26266,3 22457,68 9357,37 0,2

Tabela 42. Valores dos parâmetros do concreto
Fonte: Próprio autor.

Com relação à durabilidade da estrutura, considera-se para efeitos de
projeto uma classe de agressividade ambiental I, correspondente a zonas
rurais. Dessa forma o cobrimento nominal das vigas e pilares é de 25 mm.

2.2 Geometria do modelo

Entre mesoestrutura e infraestrutura tem-se o apoio do tipo engaste. Dado
o apoio fixo Freyssinet entre vigas e pilares, tem-se a rotulação do início das
barras que ligam a superestrutura com a mesoestrutura, com liberação de M2
e M3, sendo estes os momentos fletores presentes nas barras nas direções 1 e

2, segundo a nomenclatura adotada. Na Figura 96, podemos identificar as
dimensões e a denominação de cada tipo de seção, conforme a Tabela 43.

 

Figura 96. Propriedades das barras do modelo
Fonte: Próprio autor.

 

Propriedade Seção Características Dimensões

A = 0,334.105



1 Caixão I2 = 0,3.109

 I3 = 0,5.109

J = 0,3.109

2 Retangular

A = 0,518.105

 

I2 = 0,1477.109

I3 = 0,3384.109

J = 0,3489.109

3 Caixa

A = 0,2135.105

 

I2 = 0,9439.108

I3 = 0,2265.109

J = 0,1927.109

4 Caixa

A = 0,3735.105

 

I2 = 0,208.109

I3 = 0,2105.109

J = 0,6128.109

5 Caixa

A = 0,3895.105

 

I2 = 0,2148.109

I3 = 0,2436.1010

J = 0,6557.109

6 Caixa

A = 0,3775.105

 

I2 = 0,2066.109

I3 = 0,2185.1010

J = 0,6235.109

A = 0,3695.105



7 Caixa

 

I2 = 0,2011.109

I3 = 0,2027.1010

J = 0,6021.109

8 Caixa

A = 0,3395.105

 

I2 = 0,1806.109

I3 = 0,1499.1010

J = 0,5220.109

9 Retangular

A = 0,6290.105

 

I2 = 0,1794.109

I3 = 0,6059.109

J = 0,4734.109

Tabela 43. Propriedades das barras 1 a 4 (cm)
Fonte: Próprio autor.

O STRAP cria seções automaticamente quando a seção transversal da
peça é variável. Como os pilares têm seção transversal variável, destacam-se
as propriedades das seções iniciais e finais de cada um. A propriedade 9
representa o travamento dos pilares.

2.3 Solicitações na estrutura

As cargas aplicadas na estrutura são definidas a partir das considerações
normativas discutidas no item 1.1. Os valores finais destas cargas se
encontram na Tabela 44.

 

Cargas
permanentes Cargas variáveis

Direta Indireta Direta Indireta



PP
lastro
(kN/m)

Retração
(°C)

Choque
lateral
(kN/m)

Frenagem
(kN/m)

Aceleração
(kN/m)

Vento
car.

(kN/m)

Vento
descar.
(kN/m)

Temp.
(°C)

35,55 25 0,597 18,59 2,98 6,87 5,05 5

Tabela 44. Cargas na estrutura
Fonte: Próprio autor.

O veículo é considerado do início para o fim da faixa única de tráfego,
com = 1,34.

2.3.1 Combinações de carregamento

As combinações dos carregamentos são realizadas utilizando os
coeficientes descritos na norma NBR 8681:2004 (ABNT, 2004), sendo
aplicados segundo o tipo da carga (ação permanente, variável principal ou
variável secundária), conforme a classificação dos carregamentos descritos
anteriormente.

3. Discussão e resultados

Baseado na caracterização e modelagem do Viaduto II da FCA, no
software STRAP versão 2012, com a análise dos elementos geométricos
constituintes, de acordo com os projetos estruturais originais, e definição dos
materiais utilizados e ações consideradas, de acordo com a NBR 6118
(ABNT, 2014), tem-se nesse capítulo os esforços solicitantes, a verificação
das seções transversais dos pilares, segundo análise de tensões últimas, com
auxílio do software Oblíqua 1.0, além da discussão dos resultados.

3.1 Envoltória dos esforços

Tem-se na TABELA 45 o resumo dos valores máximos, na base e no
topo, de momentos fletores (kN.m) e esforço normal (kN), os quais serão
empregues na verificação da mesoestrutura.

 



Pilar
M2 (kN.m) M3 (kN.m) N (kN)

Base Meio Base Meio Base Meio

P4 4772 4772 4772 4772 4772 4772

P5 7949 7949 7949 7949 7949 7949

P6 9065 9065 9065 9065 9065 9065

P7 7567 7567 7567 7567 7567 7567

P8 3550 3550 3550 3550 3550 3550

Tabela 45. Máximos esforços
Fonte: Próprio autor.

3.2 Verificação da mesoestrutura

Como abordado por Pfeil (1983), pilares de pontes são dimensionados
considerando flexão composta oblíqua. É sabido que as soluções por
processos numéricos são muito trabalhosas. Dessa forma, faz-se necessária a
abordagem do problema em programas computacionais de otimização das
seções, supondo uma área inicial de aço e verificando se tal área é
satisfatória, ou seja, o esforço solicitante é contido na envoltória dos esforços
resistentes. Assim, para realização da verificação das seções empregou-se o
software Oblíqua 1.0 (2001) da Universidade Federal do Paraná.

A compatibilização da orientação dos eixos na seção transversal do
software STRAP com o Oblíqua 1.0 são feitas de modo que o eixo x2 e o x3
correspondem ao eixo x e y, respectivamente.

Assim, de posse do detalhamento da armadura dos pilares do Viaduto II
da FCA, feito pelo 2° Batalhão Ferroviário em 1970, fez-se a análise das
seções de base e meio dos 5 pilares do 2° módulo do viaduto. De acordo com
o diagrama de esforços resultantes do software STRAP (2012) e das seções
de cada pilar, fez-se o lançamento no software Oblíqua, para geração do
diagrama de interação, com a apresentação dos momentos resistentes no eixo
x e y.



Portanto, o resumo dos momentos solicitantes e momentos resultantes de
cada pilar, para as seções do meio e da base estão apresentados na Tabela 46.

 

P
, , , , Situação

Base Meio Base Meio Base Meio Base Meio Base Meio

P4 -4772 -2387 39507 25901 -16600 -8300 10687 9894
,

> , Ok

P5 -7949 -3975 51487 32034 -14400 -7200 13420 11976
,

> , Ok

P6 -9065 -4532 48513 30478 -16000 -8000 13157 11729
,

> , Ok

P7 -7567 -3783 47621 30287 -17300 -8650 13393 11950
,

> , Ok

P8 -3550 -1775 34002 21455 -20900 -10450 9675 8464
,

> ,

,

> ,

Tabela 46. Resumo dos momentos (em kN.m)
Fonte: Próprio autor.

Assim, da avaliação dos resultados, observa-se que a seção transversal da
base dos pilares possui momento solicitante em y maior que o momento
resistente. Já na seção transversal do meio dos pilares P4, P5, P6 e P7 os
momentos solicitantes em x e y são menores que os momentos resistentes. O
fato dos pilares possuírem momentos solicitantes maiores que os momentos
resistentes, ao se considerar a norma atualizada, não implica concretamente
que a estrutura não mais suporte as solicitações atuantes, visto que a
atualização da norma não invalida a versão anterior. De acordo com a
observação do memorial de cálculo do dimensionamento do viaduto em
estudo, pode-se apresentar possíveis variáveis que influenciaram no resultado
da pesquisa.



Dado que os pilares do 2° módulo do viaduto possuem índice de esbeltez
maior que o limite para desconsideração das deformações (Esbeltez  pilar
P4=61,4; P5=63,1; P6=59; P7=59,3; P8=53,4), segundo a NB 1:1960 o
processo de cálculo a ser seguido era o Processo ω.

Assim, segundo este procedimento, é utilizada uma carga centralizada
majorada, para considerar a flambagem no elemento separadamente dos
momentos fletores. A armadura é tomada para o pior caso, inferindo que o
momento fletor não interferia na instabilidade da peça sob compressão.
Todavia, quando se tem efeitos de 2° ordem, a verificação correta é feita com
relação à instabilidade na flexão composta oblíqua, pois o concreto não é um
material elástico-linear e não é possível garantir que a peça atenda a hipótese
básica da teoria da flambagem, ou seja, compressão centrada. Dessa forma, o
procedimento de cálculo da norma atualizada para pilares está reformulado,
com introdução da excentricidade acidental e da consideração da verificação
à instabilidade na flexocompressão, o que resulta em uma maior área de aço.

Observou-se ainda que o objeto de estudo não se adequada na íntegra aos
conceitos da norma atualizada no que diz respeito à durabilidade da estrutura.
O cobrimento nominal dos elementos constituintes do viaduto respeitam os
valores definidos pela NBR 6118 (ABNT, 2014). Porém, as definições com
relação a projetos que facilitem os procedimentos de inspeção e manutenção
preventiva da construção não são verificadas, visto que o viaduto não contém
guarda-corpo ou acesso facilitado à mesoestrutura.

Em relação às considerações das ações para o dimensionamento do
viaduto, como massa específica, carga de vento, retração, coeficiente de
dilatação térmica, avaliação do choque lateral e deformação lenta, observa-se
que não houve mudanças decorrentes da atualização da norma.

Quanto às propriedades do concreto, o módulo de deformação tangente
inicial e o módulo de deformação secante diferem da norma anterior para a
atualizada. O módulo de deformação tangente inicial, reta tangente à curva na



origem do gráfico de tensão-deformação, tem valor maior ao empregar a
expressão apresentada na NB 1. Logo, admite-se que para uma mesma força
atuante na peça, a norma de 1960 daria uma deformação menor que a norma
de 2014. Já com relação ao módulo de deformação secante, a equação da NB
1 resulta em um valor menor que o dado pela equação da NBR 6118:2014.
Analisa-se ainda que o diagrama tensão-deformação passou a ter uma
expressão mais generalizada

Outra variável a ser ressaltada quanto aos resultados da pesquisa se
relaciona ao trem-tipo utilizado no dimensionamento do viaduto. Esse
parâmetro é muito variável visto que a concessionária pode definir a
quantidade de locomotivas e vagões, além da variação existente entre a
densidade dos materiais transportados. Sendo assim, a carga do trem tipo
adotado influencia na resistência da seção até certo nível de carregamento.
Dessa forma, o principal efeito da atualização da NBR 6118 nos pilares de
viadutos ferroviários está na necessidade de maior área de aço para as seções
transversais, tendo em vista uma análise sem separação dos esforços (normais
e momentos fletores) quando o pilar está submetido a flexocompressão.
Como os resultados obtidos pela verificação das seções transversais
apresentam-se próximos do adequado, é interessante a realização de trabalhos
futuros neste aspecto.

Conclusões

A partir dos resultados apresentados, é possível se concluir a atualização
do dimensionamento da ponte estudada utilizando a NBR 6118 como base,
ressaltando as principais mudanças existentes nas considerações de projeto,
desde as considerações de carregamentos atuantes na estrutura até a atuação
conjunta dos esforços. Tais mudanças influenciam diretamente nos resultados
finais de dimensionamento, aumentando assim resistência dos elementos e a
segurança na utilização da estrutura.



Tendo em vista a modelagem realizada no software STRAP, versão 2012,
com consideração da análise P-delta e as verificações realizadas no software
Oblíqua 1.0 as seções da base dos pilares do 2° módulo do viaduto em estudo
possuem momentos solicitantes maiores que os momentos resistentes.
Contudo, pela análise das envoltórias geradas pelo software Oblíqua 1.0, é
possível observar que a maioria dos pilares possui momentos solicitantes
ligeiramente próximos da envoltória de resistência, com ressalva para o pilar
P8. Essa diferença pode ser justificada pela reformulação dos procedimentos
de cálculo da NB 1:1960 para a NBR 6118:2014 que imprimiu maior
segurança às estruturas ao considerar a análise por instabilidade na
flexocompressão para pilares submetidos a esforço normal e momentos
fletores.

Dessa forma, o principal efeito da atualização da NBR 6118 nos pilares de
viadutos ferroviários está na necessidade de maior área de aço para as seções
transversais, tendo em vista uma análise sem separação dos esforços (normais
e momentos fletores) quando o pilar está submetido a flexocompressão.
Como os resultados obtidos pela verificação das seções transversais
apresentam-se próximos do adequado, é interessante a realização de trabalhos
futuros conforme sugestões a seguir.

• Análise da capacidade resistente do sistema estrutural do viaduto
ferroviário estudado, desconsiderando os coeficientes de ponderação;

• Avaliação do sistema estrutural do viaduto ferroviário estudado por
meio da realização de prova de carga estática e ensaios não-destrutivos para
caracterização do concreto;

• Avaliação e identificação de patologias estruturais e não estruturais no
viaduto estudado, por meio de ensaios não destrutivos e inspeção visual com
auxílio de um drone.
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Projeto de um absorvedor dinâmico de
vibrações sujeito a incertezas na massa e

rigidez
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Resumo: Diferentes métodos têm sido utilizados para lidar com a

propagação de incertezas em sistemas mecânicos, entre eles, o Caos
Polinomial. A expansão em Caos Polinomial considera na resposta aleatória a
separação das componentes estocásticas e determinísticas, fazendo o uso de
polinômios ortogonais e de variáveis aleatórias que representam as incertezas.
Como sistemas mecânicos estão sujeitos a diferentes níveis de vibrações,
propõe-se o projeto de um sistema massa-mola, com aplicação na construção
de absorvedores dinâmicos de vibração. Nesta pesquisa, determina-se a
massa e a constante de rigidez, ambas sujeitas a incertezas e associadas ao
absorvedor, para que a amplitude de vibração do sistema primário seja
minimizada. Para tanto, aplica-se um algoritmo genético para resolver o
problema de otimização. Os experimentos numéricos indicam que o
absorvedor pode ter os parâmetros incertos variando em cerca de até 6% dos
valores adotados para o sistema primário.

Palavras-chave: Atuador dinâmico de vibrações. Caos polinomial.
Algoritmos genéticos.

Introdução

O projeto de sistemas da engenharia é de grande importância para a
sociedade. Em muitos casos, o projeto requer a determinação de parâmetros
ótimos a fim de diminuir os custos envolvidos e, assim, ter resultados



competitivos. Como os sistemas mecânicos podem sofrer com os níveis de
vibração do ambiente e/ou de outros sistemas, pode-se reduzir o nível de
energia vibratória existente com o uso de absorvedores dinâmicos de
vibrações.

Um Absorvedor Dinâmico de Vibração (ADV) deve ser projetado para
atenuar os principais níveis de vibração que o sistema mecânico possa
originar. A estrutura básica de um ADV contempla um elemento de massa e
outro de rigidez, podendo também incluir um elemento de amortecimento.
Segundo Méndez (2014), os ADVs podem ser classificados em passivos, que
atuam em certas faixas de frequência (Lara, 2007); ativos, que variam a faixa
de operação conforme a variação da força externa (Harris, 2003); adaptativos,
que têm suas características ajustadas de acordo com as variações na
frequência e podem contar com materiais inteligentes na sua construção
(Acar; Yilmaz, 2012); e, multimodais, que conseguem controlar as vibrações
simultaneamente em diferentes faixas de frequência (Barros, 2009).

Na literatura é comum encontrar o uso de ADVs, por exemplo em Vale
(2006), que considerou o controle de vibrações em reatores; Anh, Matsuhira e
Yasuda (2007), que utilizaram um absorvedor passivo para o controle de
vibrações em um pêndulo invertido; Samani e Pellicano (2009), que
consideraram vigas sujeitas às cargas em movimento; Liu e Shao (2011), que
buscaram controlar o nível de vibração em trilhos; Shen et al. (2016), que
projetaram um absorvedor para a suspensão de veículos; Lee e Lin (2017),
que introduziram um transdutor piezelétrico no projeto de um absorvedor
para controlar o nível de vibração em plataformas.

O objetivo desta pesquisa é projetar um ADV passivo que está sujeito a
incertezas, o qual deve ser acoplado a um sistema primário do tipo massa-
mola visando atenuar os seus níveis de vibração. Para o projeto, considera-se
a resolução de um problema de otimização que visa determinar a massa e a
rigidez da mola associadas ao absorvedor, de forma a minimizar a amplitude



de vibração do sistema primário. O problema de otimização é resolvido por
um algoritmo genético básico. Nessa linha, Galavotti (2010) utilizou um
algoritmo genético a fim de otimizar a amplitude de vibração considerando o
acoplamento de um ADV com um atuador piezelétrico. Méndez (2014)
projetou um ADV multimodal a partir da aplicação do método de elementos
finitos junto com um algoritmo genético e a evolução diferencial. Esen e Koç
(2015) utilizaram o método de elementos finitos para modelar o
comportamento não linear de um cano de uma arma ao se realizar um
disparo, considerando o acoplamento de um ADV passivo cujos parâmetros
foram obtidos por um algoritmo genético.

Uma vez que a massa e a mola do ADV sendo projetado são elementos
com características incertas, aplica-se a expansão em Caos Polinomial
homogêneo para quantificar as incertezas na resposta do sistema (Ghanem;
Spanos, 1991). No Caos Polinomial ocorre uma separação entre a parte
estocástica e a determinística, o que torna necessário obter os coeficientes da
expansão para se chegar nas estatísticas da resposta (média e variância). Uma
forma de obter os coeficientes é aplicando a projeção de Galerkin ou uma
aproximação por colocação de pontos.

Trabalhos envolvendo o Caos Polinomial foram desenvolvidos, por
exemplo, em Pimentel (2014), que considerou a projeção de Galerkin e uma
aplicação sobre problemas de transferência de calor e massa. Em Li et al.
(2016), uma equação de convecção-difusão foi transformada em um sistema
de equações determinísticas acopladas a partir da aplicação do Caos
Polinomial. Jacquelin et al. (2016) estudaram um sistema dinâmico com
incertezas descritas por variáveis aleatórias e fuzzy representadas pelo Caos
Polinomial. Keshavarzzadeha, Fernandeza e Tortorellia (2017)
desenvolveram uma abordagem que combina o Caos Polinomial e a análise
sensitiva para a otimização da topologia de estruturas na presença de
incertezas.



As próximas seções do trabalho trazem a descrição do método do Caos
Polinomial homogêneo, que usa a base de polinômios de Hermite; o sistema
sendo projetado, em que se aplica o Caos Polinomial e define o problema de
otimização com as variáveis e restrições; os resultados encontrados a partir de
experimentos numéricos, sendo obtidos os valores para o projeto do ADV; e,
as conclusões obtidas e trabalhos que podem ser desenvolvidos no futuro.

1. Caos Polinomial

O Caos Polinomial com base em polinômios de Hermite é chamado de
homogêneo devido ao seu desenvolvimento sobre a teoria do caos
homogêneo de Wiener. Apesar da versão homogênea ser utilizada também
para lidar com processos envolvendo outros tipos de polinômios ortogonais, a
convergência do Caos Polinomial torna-se lenta. Por isso, uma versão
generalizada do Caos Polinomial foi proposta envolvendo o uso de bases de
polinômios ortogonais do esquema de Askey (Schoutens, 1999).

Conforme Ghanem e Spanos (1991), uma resposta aleatória X(w) pode
ser escrita como uma expansão infinita em termos de coeficientes xj e

polinômios Φj, que são ortogonais em termos de variáveis aleatórias

gaussianas independentes ξ, ou seja:

A expansão na Eq. (1) é truncada quando considerando aplicações reais,
tal que se usa um número finito n de variáveis aleatórias e uma expansão de
ordem máxima p. Além disso, a base ortogonal de polinômios Φ={Φ_1,Φ_2,
…} mantém a relação de que o produto interno coincide com o valor esperado
no espaço de Hilbert, sendo calculado por meio de uma integral, isto é:



Na Eq. (2), a integral está definida para o intervalo (-∞,∞), dado o Caos
Polinomial homogêneo e ρ(ξ) representa a função peso dos polinômios
ortogonais de Hermite, que está associada a função densidade de
probabilidade de variáveis aleatórias gaussianas. Além disso, o polinômio Φj,

de ordem p e dimensão n dado pelo número de variáveis aleatórias, é escrito
como:

No caso da expansão em Caos Polinomial generalizado, as variáveis
aleatórias em ξ não são necessariamente gaussianas. Neste caso, escolhe-se
uma base de polinômios ortogonais do esquema de Askey conforme a
distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias que representam
as incertezas no sistema. Consequentemente, a integral na Eq. (2) deve
considerar a função peso conforme a base de polinômios utilizada, bem como
se deve usar o intervalo de integração apropriado para essa base.

Os coeficientes xj na Eq. (1) são obtidos pela projeção de Galerkin, em

que se projeta a resposta com relação a cada polinômio da base Φ por meio
do produto interno, resultando em:

Com os coeficientes obtidos na Eq. (4), calculam-se as estatísticas da
resposta aleatória, as quais são expressas em termos da média e da variância,
sendo respectivamente:

2. Projeto de um Absorvedor Dinâmico de Vibrações com Incertezas



Seja um ADV passivo acoplado a um sistema massa-mola primário
sujeito a uma força externa, conforme ilustra a Figura 97. Assume-se que x1
(t) e x2 (t) representam o deslocamento na direção vertical para as massas

m1 e m2, respectivamente. As molas que conectam a massa m1 na base fixa e

a massa m2 na massa m1 possuem rigidez k1 e k2, respectivamente. A força

externa F(t) é harmônica e tem frequência angular ω.

 

Figura 97. Sistema massa-mola primário com a atuação de um ADV
Fonte: Próprio autor.

Na Figura 97 há um sistema mecânico cuja equação de movimento é dada
na Eq. (7). Para que o sistema formado pela massa m2 e mola com rigidez k2
atue como um ADV, deve-se escolher valores adequados para m2 e k2 de

forma que a amplitude do sistema primário seja próxima de zero ou até
mesmo nula.

Considera-se a solução da Eq. (7) na forma x1 (t)=X1 cos(ωt) e x2
(t)=X2 cos(ωt), tal que se chega em equações em função de X1 e X2, ou



seja:

O resultado de X1 e X2 na Eq. (8) representa a magnitude da vibração

para as massas m1 e m2, respectivamente (INMAN, 2013). Assim, para que o

ADV atue no sentido de anular a magnitude de vibração do sistema primário,

deve-se escolher valores de m2 e k2 que satisfaçam 

Por outro lado, assume-se que a massa e a rigidez da mola associada ao
ADV estão sujeitas a incertezas, sendo representadas em termos de variáveis
aleatórias gaussianas independentes, em que se aplica a expansão em Caos
Polinomial homogêneo. Assim, os parâmetros incertos podem ser escritos na
forma de uma expressão de Karhunen-Loève finita, em que se assume uma
variável aleatória por parâmetro, resultando, respectivamente, em:

Nas Eqs. (9) e (10), tem-se que m ̅2 e k ̅2 representam as médias, que são

assumidas iguais aos respectivos valores nominais m2 e k2; g1=σm_2 e

g2=σk_2 são os respectivos valores do desvio padrão para a massa e

arigidez; e, ξ1 e ξ2 são as respectivas variáveis aleatórias usadas para

representar as incertezas da massa e da rigidez.
O próximo passo consiste em propagar as incertezas no sistema, isto é,

substituir as Eqs. (9) e (10) na Eq. (8), resultando em:



Dada a presença de incertezas no sistema da Figura 97, considera-se a sua
resposta sendo representada por uma expansão em Caos Polinomial finita
com n=2 variáveis aleatórias e um polinômio de ordem máxima p=2, isto é:

Os polinômios de Hermite bidimensionais calculados com base na Eq. (3)

são: Φ0=1, Φ1=ξ1, Φ2=ξ2, Φ3=ξ12-1, Φ4=ξ1 ξ2 e Φ5=ξ22-1, tal que

〈Φ0 〉=1, 〈Φ1 〉=〈Φ2 〉=〈Φ3 〉=〈Φ4 〉=〈Φ5 〉=0, 〈Φ02 〉=〈Φ12 〉=〈Φ22 〉

=〈Φ42 〉=1 e 〈Φ32〉=〈Φ52 〉=2.

Em seguida, faz-se a projeção da base de polinômios sobre a resposta do
sistema, isto é, após a substituição da Eq. (12) na Eq. (11), multiplica-se o
resultado obtido por cada polinômio da base e, em seguida, toma-se o
produto interno:

Com isso, obtém-se um conjunto de equações algébricas para X1 e X2
dado que r=0, 1, ..., 5 na Eq. (13). O conjunto de equações resultante é
determinístico e, assim, pode ser resolvido a fim de obter o valor médio e a
variância da resposta X1 e X2, que são expressas, respectivamente, por:



Com o intuito de minimizar a amplitude de vibração do sistema primário,
ou mesmo anulá-la, o ADV representado pela a massa m2 e a mola com

rigidez k2, conforme mostra a Figura 97, deve ser capaz de absorver tal

amplitude de vibração. Uma vez que os elementos do sistema primário sejam
conhecidos e o projeto do ADV envolve determinar a sua massa e mola,
ambos parâmetros com incertezas, considera-se o seguinte problema de
otimização:

O problema definido nas Eqs. (16) e (17) busca pela minimização do
valor esperado da amplitude de vibração, na Eq. (14), para a resposta
aleatória X1. Este valor corresponde a média da amplitude de vibração do

sistema primário dada a aleatoriedade que foi propagada pelo sistema.
Observa-se que para a minimização do valor esperado da amplitude, deve-se
encontrar a solução das variáveis de projeto m2 e k2 e, ao mesmo tempo,
determinar qual a variabilidade permitida para tais variáveis, isto é,
determinar os valores de σm2 e σk2.

3. Experimentos numéricos

O problema de otimização definido nas Eqs. (16) e (17) é resolvido por
um Algoritmo Genético básico,78 chamado de AG e explicado com detalhes
em Ferragud (1999). De forma geral, um AG trabalha sobre uma população
de indivíduos com base na teoria da evolução natural, em que os melhores
indivíduos são selecionados para reproduzir e passar suas informações



adiante. Assim, dada uma população, escolhem-se os melhores indivíduos,
conforme uma função de avaliação, para realizarem o cruzamento. No
cruzamento ocorre a combinação entre indivíduos bem avaliados, o que acaba
gerando descendentes de qualidade. Após gerar os descendentes, aplica-se a
mutação sobre um ou mais indivíduos a fim de trazer diversidade para a
população e explorar outras regiões do espaço de busca. Com isso, uma nova
população é gerada e os passos anteriores são repetidos até atingir algum
critério de término.

Os parâmetros utilizados no AG foram os seguintes: tamanho da
população igual a 100, número de gerações igual a 1000, probabilidade de
cruzamento igual a 0,7 e probabilidade de mutação igual a 0,05. Os valores
adotados para os parâmetros do sistema primário foram: m1=100,

k_1=2000 e F=1, para a resposta em função da frequência. Uma vez que os
valores de m1 e k1 são conhecidos à priori, as restrições laterais em (17)

impõe que m2 esteja no intervalo [5%, 30%]m1; que k2 seja definido no

intervalo [15%, 40%]k1; e, que os desvios dos parâmetros com incertezas

estejam no intervalo [5%, 10%] do respectivo valor nominal. Além disso,

considera-se ω2=k2/m2 durante a otimização.

A resolução do problema de otimização pelo AG resultou nas seguintes
variáveis de projeto: m2=29,8082 e k2=619,1388, com os respectivos

desvios padrões sendo σm2=6,1873 e σk2=112,3338. Além disso, o valor

da função objetivo, avaliada 100.100 pelo AG, foi de f=4,8557 ×10-19. A
partir desses resultados, a Figura 98-A mostra o gráfico do valor esperado
para a resposta aleatória de X1, na Eq. (14), o gráfico da resposta

determinística de X1, obtida na Eq. (8), e o gráfico da solução determinística

do sistema primário (sem o acoplamento do ADV). Por outro lado, a Figura
98-B traz o gráfico para o desvio padrão da resposta aleatória de X1, obtido



da Eq. (15). Nos gráficos, a frequência variou no intervalo de 3 a 6,5, o qual
contém os picos de ressonância para o sistema primário sem e com o
acoplamento do ADV.

 

(a) Amplitude para X1

 

(b) Desvio padrão para X1



Figura 98. Resposta (média e desvio padrão) do problema de otimização
encontrada pelo AG
Fonte: Próprio autor.

Os resultados na Figura 98-A mostram que a solução determinística do
sistema primário sem o ADV (na cor verde) possui um pico de ressonância
próximo da frequência 4,4721. Observa-se que este pico foi eliminado no
sistema primário com o acoplamento do ADV ao considerar o projeto
resultante da aplicação do AG, em que o ADV passa a atuar sobre a
frequência ω2=k2/m2 =619,1388/29,8082=20,7707, que é ω=4,5574.

Com isso, a amplitude de vibração do sistema determinístico para a massa
m1 (na cor vermelha) passa a ter dois novos picos de ressonância, que estão

próximos das frequências 3,5 e 6, como pode ser visto claramente na Figura
98-A. Ao analisar o valor esperado (média) da resposta aleatória X1, dado

pelo Caos Polinomial (cor azul na Figura 98), com relação a solução
determinística, nota-se que as soluções convergem nos dois picos de
ressonância. Todavia, a solução do Caos Polinomial é mais acentuada nos
picos de antirressonância, além de apresentar novos picos de ressonância que
a solução determinística não é capaz de prever. Soma-se a isto que na Figura
98-B o desvio padrão da resposta aleatória X1 tem maior dispersão conforme

os picos presentes na Figura 98a, para o Caos Polinomial.
Vale ainda mencionar que a solução do Caos Polinomial considera que o

desvio padrão dos parâmetros incertos associados ao ADV, isto é, σm2, da

massa m2, e σk2, da rigidez k2, podem variar até 6,19% de m1 e 5,62% de

k1, respectivamente. Acredita-se que a solução do Caos Polinomial deve

divergir ainda mais da solução determinística quando se aumenta o valor do
desvio padrão dos parâmetros incertos. Por outro lado, o desempenho do
Caos Polinomial pode ser melhorado ao aumentar a ordem máxima assumida
para a expansão.



Conclusões

Para o projeto de um ADV passivo com incertezas, considerou-se a
aplicação da expansão em Caos Polinomial homogêneo para obter a média e
o desvio padrão da resposta aleatória associada a amplitude de vibração do
sistema. Além disso, no projeto do ADV, considerou-se que o sistema
primário tem massa e rigidez conhecidas, enquanto se buscou determinar os
valores de massa e rigidez do ADV que minimizam o valor esperado da
amplitude de vibração do sistema primário, sendo a principal contribuição
desta pesquisa para a literatura.

Os parâmetros encontrados para o ADV permitiram projetar um sistema
que elimina o pico de ressonância do sistema primário sem o ADV. Além
disso, o projeto considera que os valores encontrados para o ADV, isto é,
para a sua massa e a rigidez, por serem parâmetros incertos, podem ter uma
variabilidade em torno de até 6% (mais precisamente, 6,19% para m2 e
5,62% para k2) dos respectivos valores adotados para sistema primário. Esse
resultado tem relevância no meio industrial, pois mostra que eventuais
variações podem ocorrer na definição da massa e rigidez da mola do ADV
sem trazer prejuízos para o seu correto funcionamento.

Assim, pode-se concluir que o Caos Polinomial fornece resultados
coerentes com a variabilidade assumida para os parâmetros incertos, além de
ser importante em projetos sujeito a incertezas, uma vez que o valor esperado
da resposta tende a ser próximo da resposta determinística. Trabalhos futuros
devem investigar a influência dos valores adotados para o desvio padrão dos
parâmetros incertos na resposta aleatória do sistema.

Referências

ACAR, M. A.; YILMAZ, C. Design of an adaptative-passive dynamic
vibration absorber composed of a string-mass system equipped with
negative stiffness tension adjusting mechanism. Journal of Sound and
Vibration, v. 332, p. 231-245, 2012.



ANH, N. D.; et al. Vibration control of an inverted pendulum type structure
by passive mass–spring-pendulum dynamic vibration absorber. Journal of
Sound and Vibration, v. 307, n. 1-2, p. 187-201, 2007.

BARROS, Murilo Borges. Proposição, avaliação numérica e experimental
de um absorvedor dinâmico de vibrações multimodal. 2009. 63 f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade de
Federal de Uberlândia, Uberlândia.

DIAZ, Yohan Alí Méndez.. Um Estudo dos Absorvedores Dinâmicos de
Vibrações Multimodais. 2014. 113 f. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Mecânica) – Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira.

ESEN, Ismail; KOÇ, Mehmet Akif. Optimization of a passive vibration
absorber for a barrel using the genetic algorithm. Expert Systems with
Applications, v. 42, n. 2, p. 894-905, 2015.

FERRAGUD, Francesc Xavier B. Control predictivo basado en modelos
mediante técnica de optimización heurística. Aplicación a procesos no
lineales y multivariables. 1999. 334 f. Tese (doutorado) – Polytechnic
University of Valencia, Valencia-Spain.

GALAVOTTI, Thiago Vianna. Sistemas dinâmicos com amortecedores
ativos controlados por atuadores piezelétricos. 2010. 165 f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Itajubá,
Itajubá.

GHANEM, R. G.; SPANOS, P. D. Stochastic Finite Elements: a Spectral
Approach. Berlim: Springer-Verlag, 1991.

HARRIS, Anthony F. Multi-Degree of Freedom Passive and Active
Vibration Absorbers for the Control of Structural Vibration. 2003. 144
f. Dissertação (mestrado) – Virginia Polytechnic Institute and State
University, Blacksburg, Virginia.

INMAN, Daniel J. Engineering Vibration. 4. ed. Pearson Education Inc.,
2013.

JACQUELIN, E.; et al. Polynomial chaos expansion with random and fuzzy
variables. Mechanical Systems and Signal Processing, v. 75, p. 41-56,
2016.

KESHAVARZZADEH, Vahid; FERNANDEZ, Felipe; TORTORELLI,
Daniel A. Topology optimization under uncertainty via non-intrusive
polynomial chaos expansion. Computer Methods in Applied Mechanics
and Engineering, v. 318, p. 120-147, 2017.



LEE, Chun-Ying; LIN, Jia-Hong. Incorporating piezoelectric energy
harvester in tunable vibration absorber for application in multi-modal
vibration reduction of a platform structure. Journal of Sound and
Vibration, v. 389, p. 73-88, 2017.

LI, Ning; et al. Generalized polynomial chaos for the convection diffusion
equation with uncertainty. International Journal of Heat and Mass
Transfer, v. 97, p. 289-300, 2016.

LIU, Linya; SHAO, Wenjie. Design and Dynamic Response Analysis of Rail
with Constrained Damped Dynamic Vibration Absorber. Procedia
Engineering, v. 15, p. 4983-4987, 2011.

PIMENTEL, Ana Cláudia M. Simulações sob incertezas em problemas de
transferência de calor e massa. 2014. 124 f. Tese (Doutorado no
Programa de Pós-Graduação em Engenharia) – Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

SAMANI, Farhad S.; PELLICANO, Francesco. Vibration reduction on
beams subjected to moving loads using linear and nonlinear dynamic
absorbers. Journal of Sound and Vibration, v. 325, n. 4-5, p. 742-754,
2009.

SHEN, Yujie.; et al. Improved design of dynamic vibration absorber by using
the inerter and its application in vehicle suspension. Journal of Sound and
Vibration, v. 361, p. 148-158, 2016.

SCHOUTENS, Wim. Stochastic processes in the Askey scheme. University
of K.U. Leuven, Ghent. 1999.

VALE, Alan Rafael M. Controle de vibrações em reatores elétricos
através de absorvedores dinâmicos viscoelásticos. 2006. 210 f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal
do Pará, Belém.

VALENCIA, Luis Augusto Lara. Controle de Vibrações em Vigas
Metálicas com Distintas Configurações de Apoio Utilizando
Amortecedores de Massa Sintonizados. 2007. 156 f. Dissertação
(Mestrado em Estruturas e Construção Civil) – Universidade de Brasília,
Brasília.

Notas



76. Universidade Federal de Goiás – UFG. Regional Catalão, Unidade Acadêmica Especial
de Matemática e Tecnologia. Contato: spinellyh@hotmail.com.
77. Universidade Federal de Goiás – UFG. Regional Catalão, Unidade Acadêmica Especial
de Matemática e Tecnologia. Contato: romes@ufg.br.
78. Disponível em: <http://bit.ly/2QE1NdQ>. Acesso em: 10 set. 2018.



21.

Estudo da estabilidade global de um
edifício em concreto armado considerando

base elástica
Luan Rodrigues Silva

Pedro Henrique Pedrosa de Melo

João Pedro Sena

Wellington Andrade da Silva

 
Resumo: A avaliação da estabilidade global de um elemento objetiva

garantir a segurança da estrutura considerando o aumento das deformações
causadas por ações verticais e horizontais, estas originadas principalmente
pelas ações do vento e não-linearidades estruturais. Quanto maior o índice de
esbeltez da estrutura, maior a necessidade da análise dos efeitos de segunda
ordem, sendo comum considerar todos os apoios como totalmente rígidos.
Porém, a deformabilidade do solo pode ter influência significativa na
redistribuição dos esforços, o que caracteriza a vinculação a uma condição de
apoios flexíveis. Assim, no presente trabalho utilizou-se o software
EBERICK V. 8 para as análises numéricas somado a planilhas de cálculo
para os parâmetros de entrada do solo, para que o programa possa fazer o
cálculo considerando base elástica. Como resultado, o trabalho comprova que
a consideração da deformabilidade do solo gera uma redistribuição de
esforços, devendo ser considerada em projetos de edifícios altos e esbeltos.

Palavras-chave: Estabilidade global. Base elástica. ISE.

Introdução

No dimensionamento dos elementos estruturais são determinados os
esforços resultantes das ações atuantes com o objetivo de garantir a segurança



do edifício. A análise considerando os esforços oriundos do peso próprio,
carregamento, efeitos do vento, não linearidade do material, não linearidade
geométrica e demais cargas é chamada de análise de segunda ordem, que
ganha uma importância ainda maior com as imposições arquiteturas atuais,
com edifícios cada vez mais altos.

Ainda hoje é comum a consideração dos apoios, nas fundações, como
totalmente rígidos. No entanto, a deformabilidade do solo tem influência
significativa na redistribuição dos esforços, sendo a vinculação entre solo e
estrutura que melhor descreve o comportamento de uma edificação é a
condição de apoios flexíveis. Era uma simplificação necessária, pois não se
tinham ferramentas computacionais e existia uma grande dificuldade em
analisar através de métodos analíticos edifícios sobre apoios flexíveis. A
escolha pelo modelo indeslocável afasta muito o modelo do que realmente
acontece na realidade.

O uso de um modelo mais aprofundado é recomendado para obter um
comportamento mais realista da estrutura, considera-se o apoio do pilar na
fundação como um apoio elástico (base elástica). Esta é obtida a partir de
características de deformabilidade do solo, considerando a contribuição do
solo na interação com a estrutura empregando um sistema de molas no apoio.
A deformabilidade do solo será estimada com o auxílio da geoestatística,
através de método de interpolação de dados extraídos de ensaios de SPT. A
determinação correta desses efeitos é bastante complexa, sendo a análise dos
esforços feita através de programas específicos que utilizam Análise
Matricial.

Devido a sua grande participação no mercado em comparação aos demais
métodos utilizados de investigação de subsolo, o ensaio SPT foi utilizado
como fonte de amostragem.

Logo, o trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso onde
seja possível avaliar e comparar critérios e procedimentos utilizados no



dimensionamento de um edifício. Será determinado um modelo mais realista
com intuito de prever como o solo irá se comportar, buscando associar
economia de material e segurança. Também é proposto uma comparação
detalhada do dimensionamento considerando base rígida, base elástica e base
elástica com utilização de geoestatística com interpolação de dados de
sondagem.

1. Análise da deformabilidade do solo

O solo pode ser representado numericamente de duas maneiras: por meio
de molas (hipótese de Winkler) ou representado como um meio contínuo.
Sendo que, prever o comportamento mecânico do solo é uma tarefa complexa
devido à heterogeneidade do material, podendo apresentar partícula de argila
até matacões. Apesar do solo não ser um material elástico, em análises
convencionais limita-se a tensão atuante na base da fundação à tensão
admissível do solo. Fixadas essas condições é possível a aplicação do modelo
de Winkler. Este modelo de comportamento do solo admite que as pressões
de contato são proporcionais ao deslocamento (w) de qualquer ponto situado
na superfície do solo quando carregado.

O modelo de Winkler, conforme esquema apresentado na Figura 99, pode
ser utilizado tanto para carregamentos verticais (radiers, sapatas e vigas de
fundação), quanto para ações horizontais (estacas sob forças horizontais e
estruturas de escoramento de escavações).

 



Figura 99. Esquema de cálculo de um radier pela área de influência dos
pilares
Fonte: Hachich et al. (2003).

A Equação 1 rege o modelo:

A constante de proporcionalidade Kv é também chamada de coeficiente

de reação vertical, módulo de reação ou coeficiente de mola. A mesma pode
ser obtida através de ensaio de placa, cálculo do recalque da fundação real ou
uso de tabelas de valores típicos. Porém, são necessárias correções de
dimensão e forma aos valores do coeficiente de reação obtido por meio do
ensaio de placa, pois o valor obtido através do ensaio não é uma propriedade
do solo, mas, uma resposta a uma força aplicada por uma dada estrutura. O
coeficiente de mola é definido por meio da Equação 2:

Sendo:  é o coeficiente de mola,  é a menor dimensão da fundação,
 o coeficiente de Poisson do solo, Esolo o módulo de elasticidade do

solo, Is o fator de forma da fundação.

O módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do solo podem ser
obtidos por meio de valores tabelados fornecidos por Bowles (1982). Na
Tabela 47 pode se observar os valores de módulos de elasticidade de alguns
solos em função do SPT e da resistência de ponta de um tubulão ou estaca. Já
na Tabela 48, tem-se o coeficiente de Poisson para alguns tipos de solo.

 

Tipo de solo
Módulo de deformação do solo (Esolo)

Es=f(SPT) (kPa) Es=f(Rp) (kPa e KN)

Areia Es=500(SPT+15) Es= 2 a 4 Rp



Areia Argilosa Es=320(SPT+15) Es= 3 a 6 Rp

Areia Siltosa Es=300(SPT+6) Es= 1 a 2 Rp

Areia/pedregulho Es=1200(SPT+6) -

Argila mole - Es= 6 a 8 Rp

Tabela 47. Módulo de deformação do solo em função do NSPT E Rp
Fonte: Bowles (1982).

 

Tipo de solo Coeficiente de Poisson ν

Argila

Saturada 0,4 - 05

Não saturada 0,1 - 0,3

Arenosa 0,2 - 0,3

Siltosa 0,3 - 0,35

Areia

Densa 0,2 - 0,4

Fofa*e grossa 0,15

Fofa*e fina 0,25

Rocha Variação em função do tipo de rocha 0,1 - 0,4
Nota:(*) índice de vazios compreendido entre 0,4 e 0,7

Tabela 48. Coeficiente de Poisson para diferentes tipos de solo
Fonte: Bowles (1982).

A Tabela 49 apresenta os coeficientes de forma para sapatas, os quais,
poderão ser utilizados para os tubulões. Já na Tabela 50, observa-se alguns
exemplos de valores da constante de proporcionalidade.

 

Forma
Compr. (L) Sapata flexível

Sapata rígida
Largura (B) centro canto média

Circular - 1,00 0,64 0,85 0,79

- 1,12 0,56 0,95 0,99

1,5 1,36 0,67 1,15 1,06



Quadrada

2 1,52 0,76 1,30 1,20

3 1,78 0,88 1,52 -

5 2,10 1,05 1,83 1,70

10 2,53 1,26 2,25 2,10

100 4,00 2,00 3,70 3,40

100 5,47 2,75 5,15 -

Tabela 49. Coeficiente de forma
Fonte: Perloff (1960) apud Velloso e Lopes (1996); Bowles (1982).

 

Tipo de solo  (kgf/cm³)

Turfa leve - Solo pantanoso 0,5 a 1,0

Turfa pesada - Solo pantanoso 1,0 a 1,5

Areia fina de praia 1,0 a 1,5

Aterro de silte, areia e cascalho 1,0 a 2,0

Argila molhada 2,0 a 3,0

Argila úmida 4,0 a 5,0

Argila seca 6,0 a 8,0

Argila seca endurecida 10,0

Silte compactado com areia e pedra 8,0 a 10,0

Silte compactado com areia e muita pedra 10,0 a 12,0

Cascalho miúdo com areia fina 8,0 a 12,0

Cascalho médio com areia fina 10,0 a 12,0

Cascalho grosso com areia grossa 12,0 a 15,0

Cascalho grosso com pouca areia 15,0 a 20,0

Cascalho grosso com pouca areia compactada 20,0 a 25,0

Tabela 50. Valores  (Kgf/cm³)

Fonte: Kalender (1962) apud Alexandre Júnior (2012).

2. Interação solo-estrutura



A interação solo-estrutura é definida como uma influência recíproca
gerada entre a superestrutura e o sistema de fundação com o solo, inicia-se na
fase de construção e estende-se até que seja obtido um estado de equilíbrio:
tensões e deformações, tanto da estrutura como do maciço de solos (Colares,
2006).

Em geral dimensiona-se a estrutura supondo apoios indeslocáveis,
resultando num conjunto de cargas, que é passado ao engenheiro geotécnico
para que o mesmo faça o dimensionamento das fundações, com isso, não se
considera os efeitos da rigidez da estrutura, bem como a sequência e o
processo construtivo. Porém, as fundações, devido ao comportamento
deformável do solo, solicitam a estrutura com carregamentos diferentes da
hipótese de apoios indeslocáveis, alterando assim os esforços atuantes na
estrutura.

Um dimensionamento considerando a Interação Solo Estrutura (ISE)
busca tornar o modelo estrutural mais realista. À medida que se leva em conta
o comportamento da fundação interagindo com a estrutura, ocorre uma
redistribuição dos esforços. Com a consideração dessa interação, os recalques
passam a depender da rigidez do conjunto solo-estrutura, resultando numa

propensão de padronização dos mesmos. Com a redução dos recalques
diferenciais, as distorções angulares da edificação são reduzidas, evitando,
muitas vezes, o aparecimento de danos por fissuramento.

3. Metodologia

Inicialmente foi dimensionada a estrutura considerando apoios rígidos,
para posteriormente substituir pelos coeficientes de mola (base elástica). Para
realização da análise computacional dos exemplos propostos neste trabalho,
faz-se uso da ferramenta computacional AltoQI EBERICK V. 8. O programa
utilizado possibilita a substituição do vínculo apoio rígido por base elástica,



através da substituição do grau de liberdade por um coeficiente de mola do
solo.

Incluem-se nos resultados obtidos pelo EBERICK também os efeitos de
segunda ordem, combinados com a interação solo-estrutura, com a finalidade
de verificar como o edifício irá comportar-se, como serão os esforços no
mesmo e a confiabilidade de cada uma das considerações utilizadas para o
cálculo do projeto estrutural.

Nos exemplos utilizou-se para o concreto  de 25 MPa, agressividade

ambiental II, diâmetro de agregado igual a 19 mm e os cobrimentos nominais
para os elementos estruturais conforme indicados na NBR 6118 (ABNT,
2014).

De acordo com NBR 6118 (ABNT, 2014) item 15.7.3, para a análise dos
esforços globais de 2ª ordem, em estruturas reticuladas de no mínimo quatro
andares, pode ser considerada a não linearidade física de maneira
aproximada, admitindo-se uma redução da rigidez dos elementos estruturais.
Dessa forma, a inércia dos elementos foi calculada considerando a seção
fissurada do concreto, aplicando-se uma redução de 0,7  para vigas,

pilares e lajes. Portanto, o modelo estrutural leva em consideração a redução
da rigidez, resultando em maiores deslocamentos.

Além disso, para a configuração do método P-Delta no software AltoQI
EBERICK, utilizou-se um número de iterações igual a 20 com uma precisão
ou tolerância mínima de 0,5% (0,005).

O edifício apresenta uma estrutura convencional formada por vigas, lajes
maciças e pilares em concreto armado. O modelo I possui pavimento térreo e
mais 12 pavimentos tipo com pé direito de 2,90 m, resultando em uma altura
total de 37,70 m. Com intuito de avaliar os efeitos da ISE num edifício mais
esbelto reproduziu o mesmo edifício do modelo I, porém com maior altura. O
modelo II possui pavimento térreo e mais 20 pavimentos tipo com pé direito
de 2,90 m, resultando em uma altura de 60,90 m. A planta baixa dos edifícios



está exemplificada na Figura 100. A arquitetura do edifício utilizado neste
trabalho é do trabalho de França (1985 apud Bueno, 2009).

 

Figura 100. Esquema de cálculo de um radier pela área de influência dos
pilares
Fonte: França (1985) apud Bueno (2009).

A ação horizontal considerada foi a do vento conforme NBR 6123. A
velocidade básica é de 40 m/s, o fator Topográfico (S1) igual a 1,0
considerando terreno plano ou fracamente acidentado, categoria de
rugosidade IV (S2), Classe de edificação B (S2) e fator estatístico (S3) igual a
1,0 (edificações para hotéis e residências) e os respectivos coeficientes de
arrasto para cada direção (ABNT, 1998). Os sentidos da aplicação do vento
que foram utilizados são a 0°, 90°, 180° e 270°, conforme na Figura 101.

 

Figura 101. Sentido aplicação do vento na estrutura
Fonte: Bueno (2009).



Cada modelo proposto foi processado considerando três condições de
apoio diferente, sendo elas: (1) Base rígida onde o solo é tido como
indeformável e não se considera a interação solo-estrutura; (2) base elástica
personalizada onde se considera a ISE e é feita uma regionalização do solo,
as características do solo são determinadas conforme a locação da sondagem
(Furo I, II e III) como apresentado na Tabela 51; (3) base elástica padrão
também considera a ISE, porém as características do solo são determinadas
com base no valor mais baixo da sondagem (valores destacados na Tabela
51).

 

Camada Prof. L
(m)

NSPT
Classificação do SoloFuro

I
Furo

II
Furo

III

1 1 1 2 2 Camada superficial orgânica

2 2 2 2 2 Argila Arenosa, Pouco Siltosa, Úmida, Muito
Mole3 3 7 3 3

4 4 5 4 8

Areia pouco compacta, Pouco Argilosa
5 5 5 5 9

6 6 8 8 9

7 7 8 13 14

8 8 10 15 17

Areia média, Pouco Argilosa, Úmida,
Medianamente Compacta

9 9 12 12 12

10 10 15 17 15

11 11 13 15 13

12 12 11 13 14

13 13 15 18 15

14 14 15 28 15

15 15 28 30 28

Silte Pedregulhoso, Cor Roxa, Úmido, Duro16 16 32 32 32

17 17 48 48 48



Tabela 51. SPT furo de sondagem I, II e III
Fonte: Próprio autor.

Os carregamentos verticais totais do edifício em valores característicos,
obtidos pela ferramenta computacional estão apresentados na Tabela 52 e as
dimensões da fundação apresentada na Tabela 53.

 

Ações Edifício de 12 pav. Edifício de 20 pav.

Permanente (kN) 20765,0 22839,1

Sobrecarga (kN) 3724,0 17509,5

Total (kN) 24489,0 40348,5

Tabela 52. Carregamento total do edifício
Fonte: Próprio autor.

 

Tubulão P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

SPT III III II II II II I I

Ø Base (m) 2,50 2,65 2,70 2,65 2,65 2,70 2,65 2,50

Tubulão P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

SPT III III II II II II I I

Ø Base (m) 2,50 2,65 2,70 2,60 2,60 2,70 2,65 2,50

Tabela 53. Dados de projetos dos tubulões
Fonte: Próprio autor.

Os parâmetros geotécnicos do solo calculados estão apresentados na
Tabela 54. Foram obtidos com auxílio do banco de dados do software GEO5,
a pressão admissível calcula-se por métodos empíricos e semi-empíricos de
Aoki & Velosso (1975) e Décourt & Quaresma (1978).

 

Pressão admissível 4,28 kfg/cm²



Densidade 18,0 kN/m³

Ângulo de atrito interno 30°

Coesão do Solo 0,5 kgf/cm²

Tabela 54. Parâmetros do Solo - Areia Siltosa
Fonte: Próprio autor.

Para se modelar a estrutura com mais fidelidade, faz-se uma simulação da
interação solo-estrutura nos modelos estruturais, empregando-se molas para
representar a deformabilidade do solo. Com base na hipótese de Winkler
calcularam-se os coeficientes de mola para o modelo Elástico Padrão e
Elástico Personalizado, como apresentado na Tabela 55.

 

 Tubulão
Elástico Padrão Elástico Personalizado

Kz (tf/m) Kx (tf/m) Ky (tf/m) Kz (Kgf/m) Kx (Kgf/m) Ky (tf/m)

P1-1 8765621,8 2629686,5 2629686,5 14901557,0 4470467,1 4470467,1

P2-1 9291559,1 2787467,7 2787467,7 15795650,5 4738695,1 4738695,1

P3-1 9466871,5 2840061,5 2840061,5 14200307,3 4260092,2 4260092,2

P4-1 9291559,1 2787467,7 2787467,7 13937338,6 4181201,6 4181201,6

P5-1 9291559,1 2787467,7 2787467,7 13937338,6 4181201,6 4181201,6

P6-1 9466871,5 2840061,5 2840061,5 14200307,3 4260092,2 4260092,2

P7-1 9291559,1 2787467,7 2787467,7 9291559,1 2787467,7 2787467,7

P8-1 8765621,8 2629686,5 2629686,5 8765621,8 2629686,5 2629686,5

P9-1 8765621,8 2629686,5 2629686,5 14901557,0 4470467,1 4470467,1

P10-1 9291559,1 2787467,7 2787467,7 15795650,5 4738695,1 4738695,1

P11-1 9466871,5 2840061,5 2840061,5 14200307,3 4260092,2 4260092,2

P12-1 9116246,7 2734874,0 2734874,0 13674370,0 4102311,0 4102311,0

P13-1 9116246,7 2734874,0 2734874,0 13674370,0 4102311,0 4102311,0

P14-1 9466871,5 2840061,5 2840061,5 14200307,3 4260092,2 4260092,2

P15-1 9291559,1 2787467,7 2787467,7 9291559,1 2787467,7 2787467,7

P16-1 8765621,8 2629686,5 2629686,5 8765621,8 2629686,5 2629686,5



Tabela 55. Coeficiente de Mola
Fonte: Próprio autor.

4. Discussão e resultados

Os valores dos deslocamentos horizontais no topo do edifício para as 3
condições de apoio, nas duas direções, obtidos pelo ALTO QI EBERICK
estão apresentados na Tabela 56. A partir dos valores apresentados, pode ser
verificado que quando considerado a ISE, os valores dos deslocamentos na
direção y mostram ser 30% (personalizada) e 40% (padrão) maiores para o
modelo de 12 pavimentos e cerca de 43% (personalizada) e 60% (padrão)
maiores no modelo de 20 pavimentos, em comparação com a consideração da
base rígida. Nos deslocamentos na direção de x pode ser verificado que o
maior aumento dos deslocamentos foi cerca de 13% para o edifício de 20
pavimentos e 8% de 12 pavimentos, isso ocorre pelo fato da estrutura ser
mais rígida na direção desse eixo.

 

  Base rígida Base elástica
personalizada Base elástica padrão

 Direção Deslocamento
(cm) Deslocamento (cm) Deslocamento

(cm)
Limite
(cm)

12
pav.

X 1,18 1,27 1,28 2,22

Y 1,67 2,17 2,36 2,22

20
pav.

X 4,8 5,28 5,46 3,59

Y 9,57 13,69 15,34 3,59

Tabela 56. Deslocamento horizontal
Fonte: Próprio autor.

Analisando os resultados do momento de segunda ordem, de acordo com
a Tabela 57, observa-se um aumento dos valores dos momentos, quando
considerado ISE, em consequência dos maiores deslocamentos no topo do



edifício. No modelo de 12 pavimentos, na direção x, ocorreu um aumento de
39% quando considerado base elástica personalizada e de 6% quando
considerado base elástica padrão. Na direção y, ocorreu um aumento de 22%
(personalizada) e de 30% (padrão). Para o modelo de 20 pavimentos os
deslocamentos foram proporcionalmente superiores, por ser tratar de um
edifício mais esbelto.

 

 Direção Base Rígida
(tf.m)

Base elástica
personalizada (tf.m)

Base elástica padrão
(tf.m)

12
pav.

X 68,77 95,58 72,87

Y 100,94 123,34 132,09

20
pav.

X 395,53 521,74 426,89

Y 835,16 1091,83 1189,14

Tabela 57. Momento de segunda ordem de cálculo
Fonte: Próprio autor.

Os resultados do parâmetro de estabilidade global, o coeficiente Gama Z
que avalia a sensibilidade da estrutura aos efeitos de segunda ordem, podem
ser observados na Tabela 58. O maior resultado para o parâmetro Gama Z foi
na direção de x, isso se deve ao fato que na direção y o edifício é composto
de oito pórticos com elevada rigidez que são encarregados de contra-ventar a
estrutura, já na direção de x tem somente dois pórticos, resultando a uma
menor rigidez em x. A utilização de um núcleo rígido poderia ser eficiente
neste caso.

 

 Direção Base
Rígida

Base elástica
personalizada

Base elástica
padrão Limite

12
pav.

X 1,17 1,25 1,18 1,10

Y 1,08 1,09 1,10 1,10

20

X 1,31 1,46 1,35 1.10



20
pav.

Y 1,17 1,24 1,26 1.10

Tabela 58. Coeficiente Gama Z
Fonte: Próprio autor.

Na base elástica padrão do modelo de 12 pavimentos, como se utilizou
somente um valor de NSPT para calcular os parâmetros do solo, e também
pela consideração da rigidez da estrutura nesse modelo, os valores de
recalque diferencial são reduzidos, limitando também as deformações
angulares, gerando consequentemente uma diminuição da não linearidade
geométrica e dos efeitos de segunda ordem.

Nota-se que no edifício de 20 pavimentos ocorreram maiores
deslocamentos no modelo base elástica padrão. Os deslocamentos na direção
y foram superiores em 60% se comparados com a base rígida. Comparando o
modelo de fundações indeslocáveis com o modelo que considera a ISE,
foram obtidos resultados significativos de redistribuição de esforços na
maioria das análises, conforme já esperado.

Comparando os resultados da base elástica personalizada com os
resultados base rígida para o edifício de 12 pavimentos (Tabela 59), observa-
se aumento nos esforços de momento em x em todos os pilares, comparando
a base elástica personalizada com base rígida, considerando a ISE. Pode se
verificar maiores alterações nos momentos nos pilares P7, P8, P15 e P16, os
mesmos estão posicionados na região onde o solo tem a menor resistência,
portanto sofre maiores deslocamento, quando considerada a base elástica,
justificando as maiores alterações no momento.

 

 Elástico Personalizado
e Engastado Rígido

Elástico Padrão e
Elástico Personalizado

Elástico Padrão e
Engastado Rígido

Nome Carga
Máx. (tf)

Mx
(Kgf.m)

My
(Kgf.m)

Carga
Máx.
(tf)

Mx
(Kgf.m)

My
(Kgf.m)

Carga
Máx.
(tf)

Mx
(Kgf.m)

My
(Kgf.m)



P1 0,93% 8,65% 0,00% 2,43% 5,31% 3,23% 3,38% 14,42% 3,23%

P2 0,39% 9,43% 3,13% -2,91% 4,31% 0,00% -2,53% 14,15% 3,13%

P3 -2,64% 8,41% 3,13% 2,05% 5,17% 0,00% -0,65% 14,02% 3,13%

P4 0,51% 9,43% 6,25% 0,34% 4,31% -2,94% 0,85% 14,15% 3,13%

P5 1,98% 10,38% 3,13% -1,22% 3,42% 0,00% 0,74% 14,15% 3,13%

P6 7,45% 11,21% 3,13% -7,68% 2,52% -3,03% -0,81% 14,02% 0,00%

P7 -9,85% 10,28% 0,00% 5,61% 3,39% 3,13% -2,09% 14,02% 3,13%

P8 2,45% 12,38% 6,45% 0,65% 1,69% -3,03% 3,11% 14,29% 3,23%

P9 0,73% 8,65% 0,00% 2,17% 6,19% 3,23% 2,91% 15,38% 3,23%

P10 0,17% 9,43% 3,13% -2,53% 5,17% 0,00% -2,37% 15,09% 3,13%

P11 -2,66% 9,43% 6,25% 1,90% 5,17% -5,88% -0,82% 15,09% 0,00%

P12 0,88% 10,48% 6,25% 0,47% 4,31% -2,94% 1,36% 15,24% 3,13%

P13 2,47% 11,43% 3,13% -1,09% 3,42% 0,00% 1,36% 15,24% 3,13%

P14 7,50% 12,26% 3,13% -5,74% 2,52% -3,03% -0,82% 15,09% 0,00%

P15 -10,02% 12,26% 0,00% 5,50% 5,88% 3,13% -2,37% 18,87% 3,13%

P16 2,38% 13,46% 6,45% 0,52% 1,69% -3,03% 2,91% 15,38% 3,23%

Tabela 59. Comparação entre os esforços do edifício de 12 pavimentos
Fonte: Próprio autor.

Confrontando a condição de apoio base elástica padrão, onde é utilizado o
menor valor de resistência do solo, para toda a estrutura, com a condição base
rígida sem interação solo estrutura, como mostrado na Tabela 59, observa-se
acréscimo de momento ainda maior, chegando a 18,87% no pilar P15. No
entanto, os acréscimos dos momentos ocorrem de maneira regular, o que
pode ser explicado pelo fato dos recalques, nessa condição, serem mais
uniformes, gerando menos deslocamentos no topo do edifício. Comparando a
condição de apoio base elástica padrão com a base elástica personalizada,
verifica-se que as diferenças de esforços são pequenas, as maiores variações
entre as duas considerações são da ordem de 6%.

A redistribuição dos esforços no edifício com 20 pavimentos ocorre de
maneira semelhante ao modelo com 12 pavimentos, porém devido ao índice



de esbeltez elevado, ocorrem maiores deslocamentos no topo do edifício e
consequentemente, a redistribuição dos esforços quando considerada a ISE
são ainda mais significativos.

Comparando o modelo base elástica personalizada com base rígida no
edifício com 20 pavimentos, contrapondo os esforços entre os modelos
elástico padrão e elástico personalizado (Tabela 60), nota-se que existem
maiores esforços do que quando analisado para o modelo de 12 pavimentos.
Um dos fatores que certamente influenciam nessa diferença, é que no edifício
mais alto os carregamentos são maiores. Além disso no modelo elástico
padrão admite-se o solo de todas as fundações com a menor resistência dentre
as sondagens, portanto irá ocorrer maiores deslocamentos e
consequentemente irá amplificar os feitos de segunda ordem.

 

 Elástico Personalizado
e Engastado Rígido

Elástico Padrão e
Elástico Personalizado

Elástico Padrão e
Engastado Rígido

Nome
Carga
Máx.
(tf)

Mx
(Kgf.m)

My
(Kgf.m)

Carga
Máx.
(tf)

Mx
(Kgf.m)

My
(Kgf.m)

Carga
Máx.
(tf)

Mx
(Kgf.m)

My
(Kgf.m)

P1 1,10% 22,80% 1,41% 1,60% 14,20% 1,39% 2,82% 40,30% 2,80%

P2 2,60% 24,30% 2,70% -1,50% 12,20% 0,00% 2,70% 39,50% 1,00%

P3 -0,60% 26,10% 4,05% 2,10% 10,90% -1,30% 2,70% 39,90% 1,50%

P4 1,70% 27,50% 4,05% 0,10% 9,70% -1,30% 2,70% 39,90% 1,80%

P5 3,50% 29,40% 4,05% -1,60% 8,60% -1,30% 2,70% 40,50% 1,80%

P6 9,00% 31,00% 4,05% -6,80% 6,90% -1,30% 2,70% 40,00% 1,60%

P7 -7,20% 32,10% 1,35% 9,00% 5,80% 1,33% 2,70% 39,70% 1,10%

P8 -0,10% 35,70% 4,11% 3,00% 4,30% -1,32% 2,74% 41,60% 2,90%

P9 1,00% 23,50% 1,41% 1,60% 14,10% 1,39% 2,82% 40,90% 2,60%

P10 2,50% 25,00% 4,11% -1,50% 12,10% -1,32% 2,74% 40,10% 0,90%

P11 -0,40% 26,10% 5,48% 2,20% 11,40% -1,30% 4,11% 40,50% 1,70%

P12 1,80% 28,30% 5,48% 0,10% 10,30% -1,30% 4,11% 41,40% 1,80%

P13 3,60% 29,40% 5,48% -1,70% 9,10% -1,30% 4,11% 41,20% 1,80%



P14 9,20% 31,60% 4,11% -6,80% 6,90% 0,00% 4,11% 40,60% 1,80%

P15 -7,30% 32,70% 1,35% 9,00% 5,80% 1,33% 2,70% 40,40% 1,00%

P16 -0,20% 35,70% 2,74% 3,00% 4,80% 0,00% 2,74% 42,20% 2,70%

Tabela 60. Comparação entre os esforços do edifício de 20 pavimentos
Fonte: Próprio autor.

Constata-se elevado aumento nos esforços de momento, para o edifício de
20 pavimentos, confrontando a condição de apoio base elástica personalizada
e base rígida (Tabela 58). Nos pilares P8 e P16 os esforços aumentaram cerca
de 35,7% para momento em x, sendo que redistribuição de esforços não
ocorre de maneira uniforme. Já confrontando com condição de base rígida,
observou-se redistribuição de esforços semelhante ao edifício com 12
pavimentos, onde ocorreu aumento significativo dos esforços de momento
em x, sendo que a maior valor ocorreu no pilar P16 42,2% em relação ao
modelo com base rígida. As alterações nos esforços ocorreram de maneira
uniforme.
 

Considerações finais

A partir das avaliações realizadas no presente trabalho, percebe-se o
quanto a consideração da interação solo-estrutura influência na estabilidade
global e é importante para o dimensionamento da estrutura. A pesquisa
comprova o que foi estudado na teoria: a consideração da deformabilidade do
solo nos projetos estruturais, buscando um modelo mais realístico, gera uma
redistribuição nos esforços ao longo de sua estrutura.

Essa redistribuição pode originar alterações significativas no
dimensionamento dos elementos estruturais, considerando-se que nas
modelagens propostas pode se observar alterações significativas dos esforços,
principalmente de momento. Ainda que não resultem em economia, estas



redistribuições continuam sendo válidas no item segurança, fator esse de
maior importância sobre os demais.

Outro fato importante é que a não consideração da ISE minimiza valores
de recalques diferenciais, que na prática vão ocorrer na estrutura, podendo
causar diversas patologias. Logo, a consideração da interação solo-estrutura é
de extrema importância no dimensionamento estrutural de edifícios,
principalmente em edifícios esbeltos. Trata-se de um modelo
incomparavelmente mais realista do que a consideração base rígida.
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Resumo: Há uma constante necessidade de melhoramento das

ferramentas usadas para resolução de todas as gamas de problemas na
engenharia, e para esse fim, o objetivo do trabalho é da otimização de vigas
submetidas à flexão com o emprego do Algoritmo Genético (AG) e o método
do Gradiente Reduzido Generalizado (GRG) e comparação da eficiência de
cada método. Para realizar a comparação entre os métodos, foram definidas
várias condições onde ambo deveriam otimizar seções transversais de vigas
de concreto armado, encontrando assim uma solução ótima para o problema
do custo da viga, levando em conta todos os recursos necessários para
construiu tal elemento estrutural. Ambos os métodos obtiveram sucesso em
todos os cenários testados, com mínimas discrepâncias entre si.

Palavras-chave: Algoritmo Genético, Otimização, Concreto, Gradiente
Reduzido Generalizado.

Introdução

A otimização é de suma importância para qualquer tipo de
desenvolvimento, processos mais eficientes são a chave para melhores
resultados finais. A utilização de recursos de forma consciente é primordial
para a continuidade do crescimento da sociedade em um cenário onde cada



recurso deve ser alocado da melhor maneira possível afim de mitigar perdas e
evitar desperdícios. O setor da construção civil não está isento dessa
necessidade de se aprimorar, em especial no segmento de obras moldadas em
loco, toda via é possível a concepção de projetos estruturais otimizados em
relação ao custo, inclusive tendo assim uma melhor margem de lucro sobre o
investimento da construção.

O trabalho direciona-se à aplicação e comparação de dois métodos de
otimização, no contexto do dimensionamento à flexão de vigas de concreto
armado, o método do Gradiente Reduzido Generalizado (GRG) e o
Algoritmo Genético (AG). Para o desenvolvimento do código foram usados
os softwares Maple® 18 e Microsoft Excel® com sua extensão chamada
solver. Tais programação foi baseada no trabalho desenvolvido por Maia
(2009) onde o autor demonstra a aplicabilidade da ferramenta solver como
opção à otimização de estruturas de concreto armado.

O trabalho baseia-se nas disposições de cálculo e dimensionamento de
vigas submetidas a flexão de acordo com as indicações e disposições da NBR
6118 (ABNT, 2014) e das disposições de da NBR 8681 (ABNT, 2003).

A partir das diretrizes normativas o processo de cálculo e equacionamento
do problema segue o modelo disposto em Carvalho e Figueiredo Filho (2014)
e Giongo (2007).

Logo o objetivo do trabalho é simular vigas biapoiadas submetidas a
flexão verificando quais as dimensões ótimas (Altura e Largura) dessa peça.

O trabalho se justifica pelo fato de que o uso de técnicas matemáticas
avançadas que possam reduzir o custo de projetos é essencial do ponto de
vista financeiro para empresas que tem como foco a elaboração de projetos de
engenharia.

1. Desenvolvimento



Nessa seção será apresentado todo o referencial teórico que foi necessário
para desenvolvimento desse trabalho em questão.

1.1 Algoritmos Genéticos (AG)

Conforme Mitchell (1999), a criação dos algoritmos genéticos, ou
evolucionários, é atribuída ao professor da Universidade Michigan, John
Henry Holland, na década de 1960. A intenção de Holland em seu estudo era
criar meios de importar e adaptar os mecanismos de seleção natural para os
sistemas computacionais.

Atualmente os algoritmos genéticos são ferramentas desenvolvidas, e
destacam-se pela sua utilidade e versatilidade como ferramenta de
otimização. Ainda segundo Mitchell (1999) os algoritmos genéticos são
excelentes ferramentas de busca em problemas computacionais com enormes
números de possibilidades, a exemplo da previsão de um conjunto de regas
que descrevam o comportamento de altos e baixos em um determinado
sistema econômico.

A programação em AG divide-se em formas de representação do
problema dentro do cromossomo, sendo as mais comuns: binária, números
reais, permutação de símbolos e símbolos repetidos. A representação binária
é simples, fácil de manipular cromossomas através dos operadores genéticos,
fácil de ser transformada em inteiro ou real e, ainda, facilita a prova de alguns
teoremas (Pacheco, 1999, p. 2).

A Figura 102 exemplifica, através de um fluxograma simplificado, o
processo da otimização utilizando AG.

 



Figura 102. Fluxograma do algoritmo genético
Fonte: Próprio autor, 2017.

A população de um algoritmo genético é o conjunto de indivíduos que
estão sendo cogitados como solução e que serão usados para criar o novo
conjunto de indivíduos para análise. O tamanho da população pode afetar o
desempenho global e a eficiência dos algoritmos genéticos. A população
representa o espaço de busca das variáveis de projeto, que serão denominadas
como indivíduos no problema de AG. No caso desse trabalho o processo de
cálculo da aptidão é baseado na avaliação da população perante a função
objetivo, medindo assim o quão bom é aquele indivíduo perante as condições
do problema. O presente trabalho é baseado nas considerações feitas por
Eshelman et al. (1989) e Davis (1991) que resulta na Equação 1, dada logo
abaixo:

Onde
H – Aptidão;
FO – Valor da função objetivo para determinado indivíduo.
As Novas gerações são determinadas basicamente por dois processos

básicos, são eles: (a) Cruzamento; (b) Mutação. No caso desse trabalho o
processo para criar novas gerações é caracterizado pelas etapas de
cruzamento (em inglês: crossover) e mutação que permitem que os pais sejam
combinados e assim criando novos filhos. Esses novos filhos são o resultado
final do processo iterativo do AG.

O cruzamento escolhido para essa pesquisa foi o Blend Crossover ou
BLXα. Eshelman et al. (1997) que propõe que os pais dos indivíduos que
realizarão o cruzamento sejam aleatoriamente escolhidos na população,
valendo a ressalva de que se o mesmo indivíduo é selecionado duas vezes a
busca deve ser refeita.



A determinação da ocorrência cruzamento é determinada com base na
taxa de cruzamento, se haverá ou não cruzamento, caso não haja, o pai com
maior aptidão se torna o filho que seria o resultado da operação, caso haja
cruzamento, o mesmo é definido pela Equação 2.

Onde:
β – Operador do cruzamento, número real que varia aleatoriamente entre

1,5 e 1,5;
F1a – Característica “a” da geração do filho 1;
P1a – Característica “a” do pai 1; P2a - Característica “a” do pai 2.
No caso da mutação foi utilizada a proposta de Davis (1991) chamada de

mutação creep, caracterizada por uma ligeira alteração nas características dos
filhos de um cruzamento aleatório, essa operação é definida de acordo com a
equação 3. Esta mutação é considerada uma mutação não destrutiva, visto
que a alteração que promove nos indivíduos é pequena, isso permite que a
taxa de sua ocorrência possa ser maior que as de outras mutações, as quais
são geralmente em torno de 3% a 8%, podendo chegar a 40% sem prejuízo à
eficiência do método.

Onde:
F1a – Característica “a” do filho1.
λ – Operador de mutação. Valor variando aleatoriamente entre 0,95 e

1,05.

1.2 Método do Gradiente Reduzido Generalizado

O método do GRG pertence à classe dos métodos determinísticos de
otimização, porém trata-se de um método direto de otimização. Segundo
Martinez e Santos (1998) a ideia fundamental é enxergar o problema original,



pelo menos localmente, como um problema irrestrito num espaço de
dimensão menor, enquanto os métodos determinísticos indiretos contabilizam
as restrições dentro de uma função pseudo-objetivo adaptada, sendo
inicialmente proposto por P. Wolfe em 1963. Maiores detalhes sobre a
formulação desse método podem ser encontrados no texto de Sacoman
(2012).

2. Materiais e métodos

Serão apresentados neste item os materiais e métodos que foram
empregados na confecção dos resultados desse artigo.

O artigo aqui apresentado é classificado como uma pesquisa exploratória
e aplicada, pois se utiliza de dados numéricos para fazer as análises do custo
de uma estrutura de viga real explorando a temática de otimização em
projetos estruturais., obtidas através de uma ferramenta numérica
desenvolvida com linguagem matemática para descrever a situação de
otimização de uma viga de concreto armado.

No caso desse trabalho foram desenvolvidas duas rotinas computacionais
de otimização (uma de AG e outra em GRG) para aplicação do problema da
engenharia que será apresentado logo a seguir.

2.1 Procedimento de modelagem

O problema analisado se trata do dimensionamento à flexão simples de
uma viga de concreto armado, em seção retangular e apoiada submetida a um
carregamento distribuído constante ao longo do vão, conforme Figura 103.

 

Figura 103. Modelo estrutural e seção transversal



Fonte: Próprio autor, 2017.

Para realização dos testes numéricos, formulou-se um problema de
minimização de custo com restrições baseadas no dimensionamento à flexão
simples de seções retangulares de concreto armado, conforme os critérios da
NBR 6118 (ABNT, 2014).

A FO é dada através do somatório dos custos dos materiais constituintes
da viga:

a) Custo de forma (CF);
b) Custo de concreto (CC);
c) Custo de aço (CA).
Para maior esclarecimento a seguir apresenta-se a FO completa do

problema (Ver Equação 4).

Onde:
Ct – Custo total da peça de concreto armado (R$);
Cs – Custo do aço para construção civil (R$);
Cf – Custo das formas para concreto armado (R$).
Cc – Custo do concreto usinado (R$).
De maneira a detalhar cada parcela da função, seguem as expansões

algébricas de cada termo da FO. A Equação 5 referente ao custo do aço.

Onde:
Cca50 – Custo unitário do aço CA50 (R$/kg) cortado, dobrado e montado

na obra;
Asp – Armadura positiva (cm²);
γs – Peso específico do aço (kg/cm³);
L – Comprimento total da viga (cm);
h – Altura da seção transversal da viga (cm).



Custo de forma é dado ela Equação 6:

Onde:
h – Altura da seção transversal da viga (cm)
bw – Largura da seção transversal da viga (cm)
Cfor – Custo unitário de forma (R$/cm²).
O custo de concreto para a viga é dado pela Equação 7 apresentada a

seguir:

Onde:
Cconc – Custo unitário do concreto (R$/cm³).
Como o modelo baseou-se em um dimensionamento a flexão utilizando

armadura simples as restrições laterais são especificadas logo a seguir pelas
Equações 8 a 10.

Onde dmin é dado pela Equação 11.

Onde:
bw – Largura da sessão transversal (m);
Md – Momento majorado de cálculo (kN.m);
fcd – Resistência de cálculo do concreto (kN/m²);
h – Altura da sessão transversal (m);
Kx – Relação entre a altura útil e a posição da linha neutra na viga.



No caso o valor de Kx se restringe a um valor menor que 0,45 para
garantir que a peça dimensionada tenha sua ductilidade garantida.

Para definição dos valores dos materiais foi utilizada a base de dados do
SINAPI/CAIXA Novembro/2016, desonerado conforme a Tabela 61,
apresentado logo abaixo:

 

Material Unidade de medida Preço (R$)

Custo da chapa de madeira para forma (PCM) m² 31,93

Custo do Concreto usinado (PCV) m³ 296,22

Custo do Vergalhão de aço CA-50 (PA) kg 4,44

Tabela 61. Valor dos materiais utilizados na definição da FO
Fonte: Próprio autor, 2017.

Os dados de entrada do problema são descritos na Tabela 62 e a tolerância

admitida para todos os casos é de 10-4 recomendada por Klein (2008).
 

Simulações fck
(MPa)

fyk
(MPa)

bw
(cm)

Carga
(kN/m) L (cm) x1 inicial

(cm)
x2 inicial

(cm²)

S1 25,00 500,00 14,00 2, 5, 10, 15 e
20 400,00 45,00 0,70

S2 25,00 500,00 14,00 2, 5, 10, 15 e
20 450,00 45,00 0,70

S3 25,00 500,00 14,00 2, 5, 10, 15 e
20 500,00 45,00 0,70

S4 25,00 500,00 14,00 2, 5, 10, 15 e
20 550,00 45,00 0,70

Tabela 62. Dados de entrada do problema
Fonte: Próprio autor, 2017.

Como dito anteriormente para obtenção dos valores ótimos da variável de
projeto foi utilizou-se o método do GRG e o AG. Para o GRG foi



desenvolvida a mesma rotina computacional proposta em Maia (2009) e para
o AG desenvolveuse uma rotina conforme o fluxograma descrito na Figura
104.

 

 

Figura 104. Disposição longitudinal das armaduras
Fonte: Próprio autor, 2017.

Todo o código foi desenvolvido na linguagem Maple 18 e seus aspectos
teóricos são os mesmos propostos no referencial teórico desse trabalho.

2.2 Processo de análise

Nesse trabalho o processo de análise consistiu em comparar os resultados
obtidos do dimensionamento utilizando um processo bio-inspirado e o
processo determinístico. Com a observação que de que para o processo de
AG foram realizadas três simulações para se obter o resultado médio e então
comparar com os resultados produzidos pelo GRG.

3. Discussão e resultados



Nessa seção são apresentados os resultados obtidos após as simulações. A
Tabela 63 apresenta os resultados obtidos para a simulação que considera o
vão da viga com 400,00 cm.

 

Simulação h(cm) bw
(cm)

Área de
aço

(cm²)

Custo
total
(R$)

Custo
forma
(R$)

Custo
concreto

(R$)

Custo
aço
(R$)

Desvio
AG

S1-2kN-
AG 13,834 15,032 1,134 62,669 12,622 23,416 26,630 0,129%

S1-2kN-
GRG 13,213 15,000 1,194 62,517 12,246 22,317 27,954 NA

S1-5kN-
AG 21,056 15,045 1,872 98,027 16,896 35,670 45,462 0,063%

S1-5kN-
GRG 20,993 15,000 1,884 97,902 16,810 35,356 45,736 NA

S1-10kN-
AG 29,321 15,051 2,698 139,462 21,780 49,649 68,032 0,114%

S1-10kN-
GRG 29,669 15,000 2,658 139,214 21,974 50,111 67,129 NA

S1-15kN-
AG 36,636 15,007 3,230 172,076 26,092 61,897 84,088 0,056%

S1-15kN-
GRG 36,397 15,000 3,249 171,945 25,952 61,475 84,518 NA

S1-20kN-
AG 42,617 15,032 3,693 200,409 29,639 72,132 98,638 0,033%

S1-20kN-
GRG 42,084 15,000 3,746 200,234 29,316 71,085 99,833 NA

Tabela 63. Simulação s1 para o vão de 400 cm
Fonte: Próprio autor.

É possível observar que os desvios estatísticos dos resultados retirados
pelo AG sempre estão abaixo de 1% garantindo assim que o algoritmo foi
eficiente no sentido da assertividade do resultado ótimo.



Sobre os algoritmos otimizadores é possível perceber que para esse caso
de vão L=400 cm o GRG foi ligeiramente superior aos resultados obtidos
pelo AG, sendo que a diferença relativa de custo total não superou o valor de
R$ 0,50. Do ponto de vista do dimensionamento a flexão é possível perceber
que a variável mais afetada pelo processo foi a altura da viga, fato o qual era
esperado no processo.

A Tabela 64 apresenta os resultados do vão L = 450 cm.
 

Simulação h(cm) bw
(cm)

Área de
aço

(cm²)

Custo
total
(R$)

Custo
forma
(R$)

Custo
concreto

(R$)

Custo
aço
(R$)

Desvio
AG

S2-2kN-
AG 15,024 15,057 1,330 78,774 15,00 28653 35,122 0,168%

S2-2kN-
GRG 14,882 15,000 1,342 78,594 14,886 28,278 35,430 NA

S2-5kN-
AG 23,742 15,020 2,101 123,533 20,785 45,172 57,575 0,093%

S2-5kN-
GRG 23,577 15,000 2,117 123,432 20,669 44,799 57,964 NA

S2-10kN-
AG 34,125 15,019 2,918 175,955 27,691 64,922 83,342 0,059%

S2-10kN-
GRG 33,415 15,000 2,986 175,779 27,213 63,493 85,073 NA

S2-15kN-
AG 41,499 15,008 3,601 217,346 32,592 78,895 105,859 0,004%

S2-15kN-
GRG 40,993 15,000 3,651 217,251 32,253 77,893 107,106 NA

S2-20kN-
AG 46,643 15,005 4,287 253,171 36,012 88,655 128,504 0,007%

S2-20kN-
GRG 47,401 15,000 4,209 253,093 36,515 90,068 126,511 NA

Tabela 64. Simulação s2 para o vão de 450 cm
Fonte: Próprio autor.



Como dito na simulação anterior os resultados do AG não apresentaram
grande desvio estatístico na obtenção dos seus valores médios e sobre a
diferença entre os dois métodos o custo total relativo não superou uma
diferença de R$ 0,50.

Comparando a simulação s2 com a simulação s1 é possível verificar que
para as vigas com 2 kN e 5 kN os valores otimizados foram similares sendo
que o custo total teve um acréscimo de cerca de R$ 16,00. A altura nesse caso
também foi a variável que mais sofreu alterações com o processo de
otimização.

A Tabela 65 e 66 apresentam os resultados dos vãos L = 500 cm e L =
550 cmrespectivamente.

 

Simulação h(cm) bw
(cm)

Área de
aço

(cm²)

Custo
total
(R$)

Custo
forma
(R$)

Custo
concreto

(R$)

Custo
aço
(R$)

Desvio
AG

S2-2kN-
AG 16,525 15,020 1,493 96,575 17,762 34,935 43,878 0,030%

S2-2kN-
GRG 16,551 15,000 1,489 96,507 17,774 34,943 43,791 NA

S2-5kN-
AG 25,787 15,048 2,395 152,126 24,617 54,616 72,892 0,092%

S2-5kN-
GRG 26,220 15,000 2,350 151,916 24,919 55,357 71,640 NA

S2-10kN-
AG 37,284 15,019 3,302 216,706 33,103 49,649 104,787 0,039%

S2-10kN-
GRG 37,162 15,000 3,315 216,603 33,005 50,111 105,140 NA

S2-15kN-
AG 45,948 15,020 4,017 268,006 39,506 61,897 131,363 0,031%

S2-15kN-
GRG 45,589 15,000 4,052 267,849 39,233 61,475 132,365 NA

S2-20kN-
AG 54,088 15,015 4,544 312,575 45,519 72,132 152,747 0,196%



S2-20kN-
GRG

52,715 15,000 4,672 312,137 44,499 111,295 156,343 NA

Tabela 65. Simulação s2 para o vão de 500 cm
Fonte: Próprio autor.

 

Simulação h(cm) bw
(cm)

Área de
aço

(cm²)

Custo
total
(R$)

Custo
forma
(R$)

Custo
concreto

(R$)

Custo
aço
(R$)

Desvio
AG

S1-2kN-
AG 18,520 15,174 1,613 117,057 21,223 43,543 52,291 0,972%

S1-2kN-
GRG 18,220 15,000 1,637 116,256 20,907 42,313 53,036 NA

S1-5kN-
AG 28,931 15,013 2,576 183,425 29,620 67,245 86,560 0,011%

S1-5kN-
GRG 28,864 15,000 2,583 183,354 29,560 67,033 86,762 NA

S1-10kN-
AG 39,957 15,121 3,742 262,531 38,627 93,526 130,378 0,431%

S1-10kN-
GRG 40,908 15,000 3,643 261,685 39,351 95,005 127,329 NA

S1-15kN-
AG 50,048 15,013 4,469 323,878 46,786 116,333 160,760 0,005%

S1-15kN-
GRG 50,185 15,000 4,454 323,738 46,892 116,549 160,296 NA

S1-20kN-
AG 58,696 15,009 5,069 377,490 53,814 136,393 187,283 0,017%

S1-20kN-
GRG 58,029 15,000 5,134 377,364 53,269 134,766 189,330 NA

Tabela 66. Simulação s2 para o vão de 550 cm
Fonte: Próprio autor.

Como nas simulações s1 e s2 as variações médias dos resultados do AG
foram inferiores a 1% garantindo que o valor ótimo foi encontrado com



maior exatidão.
Quando comprados os desvios dos resultados do AG e do GRG os desvios

foram em sua maioria inferiores a R$ 0,50, com exceção do teste s4-2kN que
desviou R$ 0,80, valor que é irrisório do ponto de vista de uma análise
isolada de uma viga por um processo numérico.

Afim de comparar a evolução do custo no sentido que o vão aumenta e
consequentemente os esforços de flexão da estrutura apresenta-se a Tabela 67
com essa comparação do custo em função do vão.

 

Simulação Custo total
(R$) vão 400 cm

Custo total
(R$) vão 450 cm

Custo total
(R$) vão 500 cm

Custo total
(R$) vão 550 cm

2kN-AG 62,669 78,774 96,575 117,057

2kN-GRG 62,517 78,594 96,507 116,256

5kN-AG 98,027 123,533 152,126 183,425

5kN-GRG 97,902 123,432 151,916 183,354

10kN-AG 139,462 175,955 216,706 262,531

10kN-GRG 139,214 175,779 216,603 261,685

15kN-AG 172,076 217,346 268,006 323,878

15kN-GRG 171,945 217,251 267,849 323,738

20kN-AG 200,409 253,171 312,575 377,490

20kN-GRG 200,234 253,093 312,137 377,364

Tabela 67. Evolução do Custo total (R$) em função da simulação
Fonte: Próprio autor.

É possível perceber que o aumento do custo total (R$) da viga com vão de
400 cm para a viga com vão de 550 cm varia de cerca de 86% a cerca de
88%.

Comparando agora a evolução da altura h (cm) em função do vão (m)
obtém-se o ábaco da Figura 105. Com a observação de que o ábaco foi
construído em cima de valores médios do AG e GRG para cada vão, visto



que isso só foi possível devido a variação entre os métodos ser estritamente
baixa.

 

Figura 105. Evolução da altura h (cm) versus o vão L (cm) da peça
Fonte: Próprio autor.

Comparando os resultados obtidos na Figura 105 e o método de
prédimensionamento de vigas de concreto disposto em Pinheiro et al. (2003),
que indica que a altura da peça é dada por 1/12 avos do vão, percebe-se que
até 10 kN o otimizador retornou alturas abaixo desse tipo de pré-
dimensionamento. Para a carga de 15 kN e 20 kN o otimizador teoricamente
não foi eficiente quanto ao método de Pinheiro et al. (2003).

Conclusões ou considerações finais

As simulações em todos os casos apresentaram resultados que utilizam
base mínima, modificando assim apenas a altura da estrutura. Observa-se
então que a altura da peça é a variável de maior relevância para a otimização,
tendo em vista que geralmente a base da viga é definida no projeto
arquitetônico, porém deve-se levar em conta o fato de que o detalhamento da
armadura longitudinal da viga em uma seção de base muito pequena pode ser



problemática e o programa não prevê uma variação do centro de gravidade da
armadura longitudinal.

O algoritmo bio-inspirado AG tem a característica da geração de
indivíduos aleatórios para a inicialização da população do algoritmo, há uma
possibilidade pequena, segundo os limites impostos para a geração aleatória
de indivíduos, de que a solução ótima possa ocorrer na primeira geração.

Mantido o carregamento a diferença do custo total entre AG e GRG são
mínimas podendo ser adotado um valor médio como o resultado padrão.

Considerando o mesmo vão verifica-se uma redução da eficiência da
otimização em cenários onde o carregamento é maior que 10 kN. Fato que
deve ser investigado com maior critério, pois o método de pré-
dimensionamento de Pinheiro et al. (2003) é empírico, podendo ser que a
altura gerada para viga com esse método não seja passível de passar em todas
as verificações estabelecidas pela norma NBR 6118 (ABNT, 2014).

A otimização do preço ocorre pela mudança de forma da seção
transversal, tal seção possui uma maior área de aço porém sua vantagem
econômica é efetivada pela diminuição no volume de concreto e área de
forma.

As considerações foram feitas baseadas apenas em aspectos do
dimensionamento das seções transversais, não levando em conta assim outras
características importantes de detalhamento e verificação. Tal situação deve
ser melhorada para que os ábacos sejam gerados com mais exatidão
garantindo que a viga pré-dimensionamento via otimizador também obtenha
êxito no dimensionamento real de projeto.

O método GRG utilizando a ferramenta solver incorporada ao Microsoft
Excel possui a vantagem de exigir menos tempo de computação e esforço
computacional da máquina assim como maior facilidade de implementação
da rotina de otimização, ao passo que o AG desenvolvido no Maple 18 leva
uma média de 16 segundos sendo executado por um processador com



frequência de 2.5 GHz em sua execução e gerando um considerável esforço
computacional na máquina. Vale salientar que tais resultados dependem das
características da máquina que executa o algoritmo, sendo que quando o
código foi executado em uma máquina mais poderosa o tempo gasto caiu
pela metade obtendo a média de 7 segundo em um processador com
frequência de 3.9 GHz.

Conclui-se que ambos os métodos obtêm resultados satisfatórios de
otimização, significando uma economia quando aplicada em larga escala.
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Resumo: Entre os minerais fosfatados destaca-se o grupo das apatitas,

sendo essas consideradas a principal fonte de fosfato, muito utilizada na
produção de fertilizantes agrícolas. Os depósitos de origem ígnea destes
minerais possuem mineralogia complexa, contendo impurezas que
influenciam sua recuperação no processo de flotação. Sendo assim é
fundamental o conhecimento do comportamento do sistema dos reagentes
para a eficiência da flotação. Ácidos graxos são adotados como coletores e
amidos como depressores na flotação industrial de rocha fosfática. O presente
trabalho buscou analisar a eficiência do amido de sorgo como depressor de
apatita através de ensaios de microflotação em Tubo de Hallimond. Testes
foram realizados com 1 g de apatita de alta pureza, usando Flotigam 5806 da
Clariant (300 g/t) como coletor e variando-se o pH, o tipo e a dosagem do
depressor. Os resultados obtidos indicam que o sorgo pode ser uma
alternativa ao milho como depressor na flotação de apatita.

Palavras-chave: Flotação, depressor, sorgo, apatita.

Introdução

A flotação consiste em uma técnica largamente utilizada na indústria para
concentração mineral, é um processo de natureza físico-química que explora
as diferenças de características superficiais dos diversos minerais. Segundo



Baltar (2008), a flotação é a mais versátil e eficiente técnica de
beneficiamento de minérios, sendo também a mais complexa.

A flotação é caracterizada pela concentração de minerais hidrofóbicos. O
processo ocorre da seguinte maneira: minerais hidrofóbicos aderem às bolhas
de ar, os quais são movidos para a superfície da polpa e posteriormente
removidos do sistema, já a parcela hidrofílica permanece em suspensão com a
superfície recoberta por moléculas de água (Baltar, 2008). Visto que poucas
espécies minerais são naturalmente hidrofóbicas faz-se necessário o uso
adequado de determinados reagentes que permitam o controle das superfícies.

O desenvolvimento da flotação pode ser influenciado por fatores
relacionados tanto às características do minério que são aqueles inerentes à
sua composição mineralógica, físicas, químicas e tecnológicas dos minerais
presentes, quanto por fatores ligados diretamente à flotação que
compreendem as condições dos equipamentos, características da água, pH,
reagentes, tempos de condicionamento e tempos de flotação (Neder e Leal
Filho, 2006 apud Sousa, 2016).

Reagentes de flotação são compostos orgânicos e inorgânicos empregados
com o objetivo de controlar as características das interfaces produzidas no
processo (Peres, 2007). Estes podem ser classificados em coletores,
modificadores ou espumantes de acordo com a função específica
desempenhada na flotação.

Os depósitos formados por minerais fosfatados possuem uma complexa
mineralogia, contendo impurezas que influenciam sua recuperação das usinas
de beneficiamento, logo, para o uso desses minerais fosfatos é necessário um
processamento prévio para reduzir o conteúdo de minerais da ganga
(Oliveira, 2007). A flotação é atualmente umas das mais importantes e
efetivas operações de concentração, sendo responsável pelo processamento
de mais de 20% da produção mundial de rocha fosfática (El-Mofty e
Somasundaran, 2002).



A flotação de apatita tem sido objeto de diversos estudos que buscam
determinar diferentes reagentes a serem usados no procedimento, assim como
identificar outros fatores que possam alterar o resultado da flotação. Estudos
de Albuquerque (2010) investigaram as soluções tecnológicas mais recentes
aplicadas à indústria de concentração de fosfato, principalmente o emprego
de novos coletores (naturais e sintéticos) e depressores utilizados no processo
de flotação.

O milho tem sido considerado a fonte primária de amido para atuar como
depressor no processo de flotação, porém esse vem sendo destinado às outras
fontes na indústria, sendo o estudo de material alternativo de suma
importância, a fim de permitir uma maior eficiência do processo produtivo de
concentração de minério na indústria, com menor custo. Neste contexto o
presente trabalho buscou analisar outras fontes de amido como é o caso do
sorgo, que possui uma composição química semelhante ao milho com um
custo 20% menor, sendo, portanto, considerado como um amido em potencial
que tem como objetivo superar uma ou mais limitações do amido de milho, e
assim, aumentar a utilidade e a eficiência deste polímero nas aplicações
industriais.

1. Contexto do trabalho

A alta demanda no consumo de fertilizantes e a produção interna
insuficiente exigem aumento da produção de fosfatatos, assim estudos como
o de Souza (2011), Moraes (2016) e Rocha (2014), buscaram desenvolver
alternativas que melhorem as condições de flotação de P2O5 através do

desenvolvimento de novos reagentes.
Os procedimentos realizados durante este trabalho possuem como

objetivo verificar a eficiência do sorgo como uma fonte alternativa de amido
a ser utilizado na flotação em comparação ao amido de milho largamente
usado.



Um fator importante que justifica a realização do estudo é o preço do
sorgo ser consideravelmente inferior ao amido de milho, podendo ser
cultivado em locais com alto índice pluviométrico e solos mais pobres. Tendo
como foco a comprovação da eficácia do amido de sorgo gelatinizado como
depressor na flotação de minérios, com um custo inferior ao amido de milho,
mantendo ou superando os teores metalúrgicos obtidos no processo. Sendo,
portanto, um estudo de cunho inovador com grande possibilidade de ser
aplicado nas indústrias minerais.

2. Metodologia

2.1 Preparo e análise da amostra de apatita

O mineral de apatita para o uso na pesquisa foi adquirido in natura de
uma empresa de mineração. Já no Laboratório de Modelamento e Pesquisa
em Processamento Mineral (LaMPPMin) da Universidade Federal de Goiás a
amostra foi devidamente preparada para que pudesse ser utilizada nos ensaios
de microflotação, passando por etapas de cominuição em moinhos de bolas,
classificado granulométrica a úmido, filtragem a vácuo, secagem em estufa
(temperatura média de 60 °C por 24 horas) e separação magnética usando
ímã manual de terras raras (campo magnético de 2 kG) visando a remoção de
eventuais impurezas oriundas da etapa de cominuição.

Para a análise da composição química do mineral utilizado nos ensaios
foram enviadas amostras para análise por fluorescência de raios-X na
Copebrás S/A utilizando um AXIOX MAX, série DY e nº 5001 da
PANalytical. Imagens de MEV foram obtidas no Laboratório Multiusuário de
Microscopia de Alta Resolução (LabMic) da UFG utilizando um Jeol, JSM -
6610 e EDS da Thermo Scientific NSS Spectral Imaging

2.2 Reagentes de flotação



O coletor sintético, Flotigam 5806 da Clariant, utilizado nos ensaios de
flotação foi submetido a hidrólise alcalina também designada como
saponificação de modo a torná-lo solúvel em água. A metodologia adotada
foi estabelecida pela fabricante, compreendendo as seguintes etapas: pesou-se
5 g do coletor em um béquer de 250 mL, previamente tarado. Adicionou-se
então 20 g de água destilada. A solução foi mantida sob agitação magnética
por 5 minutos. Adicionou-se 7,5 mL de NaOH a 10 %, mantendo a agitação
por mais 5 minutos. Ao final do processo o béquer foi novamente pesado e
adicionou-se água destilada até atingir 100 g de solução. O conjunto foi
novamente disposto no agitador magnético, agitando-se por 10 min, para
completa homogeneização.

Os ensaios de flotação foram realizados com três depressores: amido de
milho, farinha de sorgo e amido de sorgo. O sorgo utilizado, do tipo
granífero, foi doado pela empresa Agroceres. Os grãos foram peneirados para

a remocas de contaminações, secos em estufa a 60 oC por 24 horas e
posteriormente moídos, obtendo-se assim a farinha de sorgo, da qual foi
extraído o amido. O amido de milho foi adquirido no mercado local.

Visto que amidos são insolúveis em água em temperatura ambiente, os
mesmos foram submetidos a um procedimento de solubilização, também
denominado gelatinização. O método de gelatinização adotado foi a
gelatinização alcalina com uso de NaOH. Para que esse fosse totalmente
dissolvido, seu preparo compreendeu as seguintes etapas: pesou-se 5 gramas
do amido em um béquer de 250 mL. Adicionou-se 50 mL de água destilada e
dispôs o conjunto em um agitador magnético. Ligou-se a agitação por 2
minutos e em seguida foram adicionados 13,5 mL de NaOH a 10%,
mantendo a agitação por cerca de mais 5 minutos. Transferiu-se a solução
para um balão volumétrico de 500 mL e aferiu com água destilada.

2.3 Ensaios de microflotação



Os ensaios foram realizados usando um Tubo de Hallimond modificado
(volume interno de 320 mL), uma vez que este constitui um método de fácil
determinação da hidrofobicidade (ou hidrofilicidade) dos minerais,
permitindo definir se o reagente empregado é eficaz na concentração do
mineral analisado (Silva, 2013). Foram utilizadas amostras de apatita na
granulometria -150+106 µm (-100+150#), variando-se o pH da solução
(9,5;10;10,5 e 11), tipo (amido de milho, farinha de sorgo e amido de sorgo)
e a dosagem do depressor (400,800 e 1200 g/t).

As variáveis operacionais dos testes foram definidas de acordo com a
literatura. A Tabela 68 resume as variáveis operacionais para os testes
realizados. Todos os testes foram realizados em triplicata, e o resultado final
considerou a média desses.

 

VARIÁVEL OPERACIONAL VALOR

Vazão de ar (cm3/ min) 40

Pressão de ar (psi) 10

Coletor Flotigam 5806 da Clariant

Dosagem do coletor (g/t) 300

Tempo de condicionamento com o coletor (min) 7

Tempo de condicionamento com o depressor (min) 5

Tempo de flotação (min) 1

Massa do mineral (g) 1

Faixa granulométrica (µm) -150+106

Dosagem do depressor (g/t) 400, 800 e 1200

pHs 9,5; 10; 10,5 e 11

Tabela 68. Condições operacionais dos testes de microflotação
Fonte: Próprio autor.

Após a preparação do coletor e depressor, para que os ensaios fossem
realizados pesou-se 1 g do mineral, o qual foi introduzido juntamente com a



barra magnética e água destilada, preparado no pH a ser utilizado, na parte
inferior do tubo, primeiramente foi introduzida a dosagem de depressor e
condicionado por 5 minutos para em seguida ser adicionado o coletor e ter o
condicionamento por mais 7 minutos. Abriu-se a vazão de ar, e iniciou-se a
flotação que levou 1 minuto. Após o término do tempo fechou-se a vazão de
ar.

Para a limpeza do tubo incialmente retirou-se o material flotado por meio
do alívio no grampo da mangueira ligada ao vidro superior, sendo realizada
lavagem para retirada do material remanescente com o auxílio de um béquer
de 500 mL, em seguida o material afundado foi retirado também por meio do
alívio da mangueira ligada à parte inferior e lavado para a coleta do material
restante também com o uso de um béquer de 500 mL. Após a limpeza do
tubo e a disposição do material afundado e flotado em béqueres separados,
esses foram filtrados a vácuo e secos em estufa a 70 ºC por 12 horas.

A recuperação de apatita foi calculada a partir da relação entre a massa
mineral flotada e a soma das massas flotada e afundada, conformo mostrado
na equação I.

3. Discussão e resultados

A Figura 106-A mostra a presença de uma fase mineral secundária (ponto
1), confirmada análise do EDS (figura 106-B). A presença do elemento Ag
no espectro da amostra não é usual, uma vez que a amostra de apatita era de
origem ígnea. Nota-se também a presença de Cl e F, indicando que a amostra
pode-se tratar de uma associação de fluorapatita e clorapatita.

(a)



 
Amostra: apatita -150+106 µm

Voltagem de aceleração: 10,0 kV

Magnificação: 1600x

 



(b)

Figura 106-A. (a) Imagem por MEV da amostra de apatita e (b)
resultados de EDS para três pontos diferentes da amostra
Fonte: Próprio autor.

Uma análise por difração de Raio-X permitiu verificar que a amostra de
apatita possuía alta pureza (95.5%), conforme apresentado na Tabela 69.

 

P2O5 CaO SiO2 SO3 I Cl Na2O MnO Fe2O3 SrO

38,49 54,02 1,10 0,63 0,39 0,34 0,27 0,11 0,11 0,06

Tabela 69. Análise por difração de raios-X da amostra de apatita
Fonte: Próprio autor.

A Figura 107 mostra a recuperação da apatita em função da dosagem dos
depressores utilizados. Inicialmente identifica-se a variação da recuperação
nos testes em branco (apenas com adição do coletor e sem a adição de
depressores), uma vez que a recuperação de apatita variou com a modificação
do pH. A maior recuperação obtida foi em pH 10 (87,5 ± 8,4%) e a menor em
pH 11 (23,18 ± 3,18%).

A presença dos depressores promoveu significativa redução na flotação de
apatita, como esperado. Para o amido de milho, os melhores resultados foram
obtidos em pH 10 e 10,5. Os resultados obtidos para o amido de sorgo
indicam que a interação deste reagente com a apatita foi menos significativa
que o observado para a farinha de sorgo. Desta forma, a farinha de sorgo
deprimiu maior quantidade de apatita que o amido de sorgo. É possível ainda
notar que o amido de sorgo apresentou melhores resultados nos pHs 9,5 e 11
quando comparado ao amido de milho. Nos referidos pHs o amido de sorgo
obteve resultados similares à farinha de sorgo.

Destaque pode ser dado para a farinha de sorgo. A depressão de apatita
com este reagente foi consideravelmente menor que para os outros dois. A



menor recuperação de apatita com este depressor foi obtida em pH 11 e
dosagem de 1200 g/t (1,4 ± 0,4%). Em pH 10, pH no qual obteve-se a maior
recuperação nos testes sem adição de depressor (87,5 ± 8,4%), o uso da
farinha de sorgo com dosagem de 1200 g/t provocou uma queda na
recuperação de apatita para 2,3 ± 1,2%. Já para o amido de milho a
recuperação de apatita nas mesmas condições foi de 8,1 ± 1,5% e 12,0 ±
1,4% para o amido de sorgo.

 (a)  (b)

 (c)  (d)

Figura 107. Recuperação apatita em função dos diferentes depressores
em pH (a) 9,5; (b) 10; (c) 10,5 e (d) 11

Fonte: Próprio autor.

Conclusões

Os resultados obtidos com os testes realizados mostram que o sorgo é um
depressor alternativo eficaz a ser utilizado na flotação de apatita. Ao



comparar as recuperações obtidas com os três depressores é possível notar
que a farinha de sorgo foi a mais eficiente, produzindo menores recuperações.

Os ensaios realizados permitem inferir que interação da farinha de sorgo
com a apatita é mais forte quando comparada ao amido de milho e ao amido
de sorgo. Além de apresentar melhores resultados de depressão de apatita, a
farinha de sorgo é o depressor mais barato ente os três testados, uma vez que
seu preparo consiste apenas na moagem do grão de sorgo.

Embora o amido de milho seja atualmente o depressor mais utilizado no
Brasil, outras fontes botânicas, tais como o sorgo (farinha ou amido),
possuem potencial técnico e econômico para igualar, ou até mesmo superar,
seus resultados. Estudos em sistemas de flotação (célula e/ou coluna) com
minério de rocha fosfática são necessários de modo a verificar se os
resultados obtidos em tubo de Hallimond são válidos para minérios
complexos. O scale up para escala piloto e industrial são igualmente
necessários e importantes. Recomenda-se ainda a realização de estudos a fim
de comprovar a viabilidade econômica do uso do sorgo em escala industrial
pelas indústrias do setor mineral, bem como a realização do Life-cycle
analysis (LCA) para o sorgo.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo propor a instalação de um

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) eficiente na
edificação de um escritório de uma mineradora. Para isso foram feitos
cálculos e medições que levaram aos resultados pertinentes. Além disso,
foram observadas as normas técnicas da NBR 5419/01, constante da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para determinar outros
parâmetros necessários aos cálculos, à definição do tipo e da natureza da
construção, bem como às especificações de materiais. Os resultados
apresentam a necessidade de implantação de um SPDA no edifício, para
proteção de pessoas e equipamentos.

Palavras-chave: Implementação. Descarga atmosférica. Fatores de Risco.
SPDA.

Introdução

Antes do século XVIII fenômenos naturais assustavam e fascinavam o ser
humano, que não conseguia explicar as origens ou motivos de tais



acontecimentos, atribuindo-os à ira de deuses, a castigos e provações. De
maremotos a erupções vulcânicas, pontuados em torno do planeta, o mais
comum são as descargas atmosféricas, por atingirem todo o globo terrestre.

Por sua significativa ação devastadora, oriunda da potência de suas cargas
elétricas, é importante que áreas povoadas sejam protegidas da ação dos
raios. Diversos são os motivos, porém, o principal consiste na salvaguarda de
vidas humanas, seguido da proteção de objetos eletroeletrônicos, edificações,
linhas de transmissão, dentre outros. Ainda, segundo Cotosck (2007), é
essencial considerar a área de proteção de sistemas elétricos de potência
ligados ao consumo humano e também em relação a equipamentos de alto
valor agregado, pois assim em muitos casos e possível evitar grandes perdas e
também danos ao patrimônio.

Como não há modo de prever ou evitar as descargas de energia elétrica, o
que de mais seguro e objetivo se pode fazer é desenvolver e implantar os
Sistemas de Proteção contra Descarga Atmosféricas (SPDA), com o intuito
de conduzir da melhor forma essas descargas até o solo, dissipando-as e
evitando, assim, incidentes maiores, como a perda de vidas e equipamentos.
Vale destacar que tradicionalmente os SPDAs vêm sendo utilizados como
para-raios, os quais tem como objetivo principal conduzir a energia do raio
do ponto de queda do raio até o ponto em que se encontra seu aterramento, de
forma mais rápida e segura possível (Araújo, 2010).

Porém, apenas implantar um sistema não é garantia de proteção,
implementado não diminui os riscos. Para que seja válido, é imprescindível
que atenda a todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), em sua Norma Brasileira (NBR) 5419/01, que trata da proteção de
estruturas contra descarga atmosféricas. Na referida NBR estão
regulamentadas todas as condutas, formas, modos e dimensionamentos
necessários para o cálculo da necessidade, do tipo e de como implantar o
SPDA de maneira correta e segura.



Neste artigo, o objetivo é demonstrar a necessidade do uso de SPDA na
edificação de escritórios de uma mineradora. Para isso, cumpriram-se etapas
pertinentes, iniciando-se com uma leitura sistemática de bibliografia sobre os
temas “SPDA” e “descargas atmosféricas”, da qual foram escolhidos os
autores Sueta (2005), Pinto Jr. (2005), Bohn (s/d) e Xavier e Cerqueira
(2014), bem como a NBR 5419/01, para montar o referencial teórico. Além
disso, foram feitos medições e dimensionamentos no local escolhido como
objeto de pesquisa; aplicação das referências da NBR 5419/01; realização dos
cálculos; escolha de materiais e sugestão do modo de aplicação. Não se trata
aqui de um projeto de implantação, apenas de se comprovar a real
necessidade da utilização do sistema.

1. Descargas elétricas e sistemas de proteção

A humanidade sempre teve admiração e temor pelo desconhecido. Sem
explicações do que fossem os relâmpagos, geralmente seguidos do
estremecedor som dos trovões, o homem, desde tempos remotos, atribuiu às
divindades a existência dos fenômenos. Conforme cita Sueta (2005),

“Raios, trovões, enfim, as descargas atmosféricas sempre
impressionaram a humanidade, seja impondo respeito ou medo. Desde
remotas épocas [...] há indícios deste respeito/medo, através das estátuas
de Buda carregando “flechas” de raios, ou no antigo Egito, do deus
Typhon (Seta) “atirando” seus raios [...], na Índia (Indra, filho do Céu e
da Terra), na Grécia (Zeus, pai dos deuses), na Roma antiga (Júpiter, o
deus chefe) e, o mais famoso relacionado com raios, o deus Thor, dos
nórdicos. Assim, por muitos séculos, raios foram símbolo de poder e
vários deuses o utilizavam para castigar os maus e pecadores” (Sueta,
2005, p. 19)

Entretanto, o cientista Benjamim Franklin, em sua famosa experiência
com a pipa, no século XVIII, provou que raios eram apenas fenômenos
naturais, uma descarga elétrica de grande magnitude, perigosa, mas que
poderia ser conduzida diretamente à terra por meio de hastes de ferro



posicionadas corretamente nas construções. Dessa forma nascia o para-raios
de Franklin.

Desde então, os para-raios contribuem para a diminuição de danos
causados por descargas atmosféricas, que ao atingirem construções ou
objetos, animais ou pessoas, florestas ou pastos, redes elétricas, dentre tantas
outras possibilidades, podem causar danos irreparáveis e até mesmo a morte.

1.1 Descargas elétricas

Estudos revelam que o Brasil é o país com maior índice de descargas
elétricas do Globo, “por causa de sua grande extensão territorial e a
proximidade do equador geográfico.” (Pinto Jr. 2005). De acordo com, são
entre 50 a 70 milhões de registros do fenômeno anualmente, o que daria uma
média de dois raios por segundo ou sete raios Km²/ano.

As descargas atmosféricas acontecem a partir de processos iniciados nas
nuvens, que precisam estar cheias de cargas positivas e negativas que
costumam localizar-se em seu quadrante inferior. As duas principais teorias
para esse processo de eletrificação, defendidas pelos cientistas, são a teoria da
precipitação e a teoria da convecção.

Na teoria da precipitação, de acordo com Sueta (2005),

“[...] as partículas pesadas, que descem na nuvem, interagem com as
partículas mais leves, que são carregadas para cima. Nesta interação, as
partículas pesadas são carregadas negativamente e as mais leves
positivamente, sendo que, após isto, devido à gravidade e às correntes de
ar ascendentes, há uma separação das cargas formando um dipolo”

Já na teoria da eletrificação por convecção,

“[...] a carga que foi acumulada perto da superfície da terra, ou sobre
regiões de condutividade variável do ar e da nuvem, incluindo a camada
das vizinhanças da nuvem, é movimentada em um grande volume pelo
fluxo de ar associado às tempestades para os locais mencionados. Essa
teoria tem muitos adeptos e algumas controvérsias. Uma vez carregada, a



nuvem com muitas dezenas de cargas positivas e negativas estaria em
um ambiente propício para a ocorrência das descargas atmosféricas”
(Sueta, 2005)

As descargas atmosféricas têm quatro categorias de formação, a saber: “a
iniciada pelo líder descendente com cargas negativas (a mais comum), a
iniciada pelo líder ascendente com cargas positivas, a descendente com
cargas positivas e a ascendente com cargas negativas.” (Sueta, 2005).

Pinto Jr. (2005) traz essa mesma classificação em seu livro “A arte da
guerra contra os raios”, porém de uma maneira mais simples, portanto mais
inteligível aos leigos. Segundo ele os relâmpagos ocorrem “da nuvem para o
solo e são denominados nuvem-solo; do solo para a nuvem, relâmpagos solo-
nuvem; da nuvem para um ponto qualquer na atmosfera, descarga no ar; ou
ainda entre nuvens” (Pinto Jr., 2005).

As descargas nuvem-solo, ou raios, são os mais preocupantes dentre todos
os tipos, por causa do tamanho de sua força de destruição. O fenômeno que
desencadeia o processo de direcionamento das cargas para a terra é
denominado “descarga preliminar, ou descarga dentro da nuvem”. Foi da
preocupação com os raios que Benjamim Franklin desenvolveu seu sistema
de para-raios, que é basicamente o utilizado até os dias atuais.

1.2 Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas (SPDA)

O Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) surgiu
como forma de dar proteção aos sistemas elétricos e às estruturas e edifícios.
Sua função é direcionar e dissipar para a terra as descargas atmosféricas
causadas por nuvens eletrificadas pelo atrito e pela movimentação, evitando
danos a edificações e a pessoas. Tem também a função de equalizar os
potenciais das descidas e os potenciais no solo, devendo haver preocupação
com locais de frequência de pessoas, minimizando as tensões de passo nesses
locais. Sobre essas duas funções corrobora Bohn (S/D):



PRIMEIRA FUNÇÃO: neutralizar, pelo poder de atração das pontas, o
crescimento do gradiente de potencial elétrico entre o solo e as nuvens,
através do permanente escoamento de cargas elétricas do meio ambiente
para a terra.

SEGUNDA FUNÇÃO: oferecer à descarga elétrica que for cair em suas
proximidades um caminho preferencial, reduzindo os riscos de sua
incidência sobre as estruturas. (Bohn, s/d)

A grande preocupação que rondava os sistemas no início de seu
desenvolvimento era o temor de que descargas elétricas eram atraídas por ele,
o que de forma alguma é verdadeiro. Tampouco é correta a afirmativa de que
um bom SPDA evitaria a descarga atmosférica de acontecer. Segundo (Bohn,
s/d),

“A instalação de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas
não impede a ocorrência de raios. Nem tão pouco atrai raios. É preferível
não ter para-raios algum do que ter um para-raios mal instalado. Um
para-raios corretamente instalado reduz significativamente os perigos e
os riscos de danos, pois captará os raios que iriam cair nas proximidades
de sua instalação”

No Brasil, é a Norma Brasileira (NBR) 5419/01 da ABNT que
regulamenta a instalação e adequação dos sistemas de proteção. De acordo
com o caderno da referida NBR, ABNT (2001), “esta norma fixa as
condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de sistemas de
proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) de estruturas [...], bem como
de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido. “
(ABNT, 2001).

Conforme preconiza a NBR 5419/01, não existe maneira de impedir o
fenômeno das descargas elétricas, tampouco assegurar “a proteção absoluta
de uma estrutura, de pessoas ou bens.” (ABNT, 2001). O que o sistema faz é
tão somente diminuir consideravelmente os riscos e prejuízos.



Xavier e Cerqueira (2014) também discorre a respeito da proteção
oferecida pelo SPDA:

“Os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) vêm
sendo desenvolvidos no decorrer dos últimos anos, contudo deve ser
destacado que ainda não se conseguiu uma proteção completa ou
totalmente efetiva para a descarga atmosférica (raio). É um fenômeno da
natureza absolutamente imprevisível e aleatório, tanto em relação às
características elétricas (intensidade de corrente, tempo de duração etc.),
como em relação aos efeitos destruidores decorrentes de sua incidência
sobre as edificações” (Xavier e Cerqueira, 2014)

O SPDA é dividido em um sistema externo e um sistema interno. O
sistema externo “compõe-se basicamente de: um subsistema de captação de
descidas, um subsistema de aterramento, um subsistema de
equipotencialização e definições de distâncias de segurança [...]” (Sueta,
2005). Já o sistema interno é o de ligação equipotencial para descarga
atmosférica e da aplicação das distâncias de separação de uma estrutura a ser
protegida.

Dentro do sistema externo, o subsistema de captação de descida “tem
como função conduzir a corrente da descarga interceptada, de forma [...] que
esta não danifique os condutores de descida, seus arredores e também não
ocorram descargas sisruptivas ao longo do sistema.” (Sueta, 2005). Já o
subsistema de aterramento serve para dissipar a corrente da descarga pela
terra.

De acordo com a NBR 5419/01,

3.10 subsistemas de descida: Parte do SPDA externo destinada a
conduzir a corrente de descarga atmosférica desde o subsistema captor
até o subsistema de aterramento. Este elemento pode também estar
embutido na estrutura.

3.11 subsistemas de aterramento: Parte do SPDA externo destinada a
conduzir e a dispersar a corrente de descarga atmosférica na terra. Este
elemento pode também estar embutido na estrutura. (ABNT, 2001)



Quanto aos captores, três métodos são admitidos pela ABNT: a) ângulo
de proteção (método Franklin); b) esfera rolante ou fictícia (modelo eletro
geométrico; ou c) condutores em malha ou gaiola (método Faraday). Todos
devem obedecer rigorosamente à NBR 5419/01 e seus dispositivos.

O método Franklin é composto por captor, haste, isolador, condutor de
descida, eletrodo de terra, aterramento e conexão de medição. Todos os
componentes devem ser dimensionados de acordo com os resultados dos
cálculos efetuados para o projeto. (Visacro Filho, 2005). Seu funcionamento
se dá quando a haste,

“[...] em forma de ponta, produz, sob a nuvem carregada, uma alta
concentração de cargas, juntamente com um campo elétrico intenso. Isto
produz a ionização do ar diminuindo a altura efetiva de nuvem
carregada, o que propicia o raio através do ‘rompimento’ da rigidez
dielétrica da camada de ar” (Visacro Filho, 2005)

A gaiola de Faraday – Michael Faraday (1791-1867) – é “formado por um
captor, cabos de cobre no formato de uma malha, suportes isoladores e tubos
de proteção para os condutores de descida até o solo. (Visacro Filho, 2005).
Nesse sistema, o conjunto de captores é em forma de anel. É um sistema
altamente difundido e que fica ainda melhor se utilizado concomitantemente
com o método Franklin.

O método esferogeométrico consiste em se rolar uma esfera imaginária
com um raio que tenha variação de acordo com o nível de proteção
pretendido. Gira-se essa esfera ao redor da edificação e os pontos dela que
tocarem a construção serão os pontos que devem ser protegidos.

Dessa forma, os sistemas de proteção podem ser individuais ou híbridos,
em que se utilizam pelo menos dois dos métodos normatizados pela ABNT,
NBR 5419/01. Todas as fórmulas para os cálculos realizados neste trabalhos
seguem os parâmetros preconizados pela NBR 5419/01.



A leitura sistemática de vasto material produzido a respeito de SPDA, do
estudo de outros projetos, bem como da leitura do material utilizado para a
construção deste referencial teórico serviu, para embasar e dar sustentação
científica para as medições e cálculos comprobatórios da necessidade de um
SPDA na edificação de escritorios da mineradora. No caso do escritório da
minerada, a medição mostrou que são 60 metros de comprimento (C), 22
metros de largura (L) e 10 metros de altura (A), em que, na nomenclatura em
inglês usada para as fórmulas, dá-se que altura é heigh, representada pela
letra H, largura é width, W, e comprimento é dado pela letra L, de length,
respectivamente.

2. Necessidade de implantação de SPDA

Para se determinar a existência da necessidade de implantação de um
sistema SPDA em uma edificação, é fundamental que se identifiquem os
parâmetros encontrados nas diretrizes da NBR 5419/01. A instalação bem-
sucedida requer o estudo do terreno, do solo, do sistema climático encontrado
na região da construção, bem como dos cálculos para correto
dimensionamento dos materiais a serem utilizados no processo e, por fim, a
apresentação de um projeto final.

2.1 Fatores de risco

Para que um projeto de instalação de SPDA seja desenvolvido, é
necessário que alguns fatores sejam estabelecidos, principalmente, para a
seleção correta do nível de proteção a ser aplicado. Primeiramente, as
medidas do volume (termo adotado pela ABNT para caracterizar a
edificação) devem ser estabelecidas.

Alguns tipos de estrutura pedem o SPDA por sua própria natureza, como
se refere à alínea (a), item B.1.2 do Anexo B normativo da NBR 5419/01:
“locais de grande afluência de público” (ABNT, 2001).

De acordo com as tabelas B1 a B6, também do anexo B do caderno da



NBR 5419, encontram-se classificados os fatores das estruturas conhecidas e,
dentro da aplicabilidade dessas tabelas, a edificação de escritórios da
mineradora ficou assim classificada:

a) Nível da estrutura: classificação nível II – edificação que abriga grande
número de pessoas;

b) Tipo de ocupação da estrutura = 1,7: escolas, hospitais, creches e outras
instituições, estruturas de múltiplas atividades;

c) Tipo de construção da estrutura = 0,8: estrutura de aço revestida ou de
concreto armado com cobertura metálica;

d) Conteúdo da estrutura e efeitos indiretos = 1,7: escolas, hospitais,
creches e outras instituições, locais de afluência de público;

e) Localização da estrutura = 0,4: estrutura localizada em uma grande área
contendo estruturas ou árvores da mesma altura ou mais altas (como, por
exemplo, florestas ou grandes cidades);

f) Topografia da região = 1: elevações moderadas, colinas. (ABNT,
2001).

O próximo passo foi encontrar o fator de probabilidade ponderada, que se
dá pela multiplicação do NPR (frequência média anual de trovoadas na
região) por todos os valores das alíneas (b) a (f), e que será tratado no
próximo tópico.

2.2 Cálculos para demonstrar a necessidade de utilização do SPDA
Para se chegar aos resultados procurados neste artigo, foram usadas as

fórmulas apresentadas nas páginas 21 a 24 da NBR 5419/01.
Com a determinação dos fatores de risco foi possível calcular a área de

exposição equivalente (Ae), aplicando-se a fórmula a seguir:
Ae = (L x W) + (2 x L x H) + (2 x W x H) + (π x H²) [m²] (1)
Então, tem-se que:
Ae = (60 x 22) + (2 x 60 x 10) + (2 x 22 x 10) + (3,1416 x 10²)
Ae = 1320 + 1200 + 440 + 1314,16



Ae = 3274,16 m²
Outro aspecto medido para que se chegasse à proposta ideal de projeção

para instalação do equipamento foi a densidade de descarga para a terra e o
risco de exposição (Nda), dada pela fórmula em que Nt é o número de
trovoadas na região, de acordo com o mapa disponibilizado no caderno da
NBR 5419/01.

NDA = 0,04 x Nt 1,25 [Km²/ano] (2)
NDA = 0,004 x 801,25
NDA = 9,67 Km²/ano
Além disso, a frequência média anual previsível de descarga (NPR)

também foi calculada pela fórmula:
NPR = NDA x Ae x 10-6 (3)
NPR = 9,57 x 3274,16 x 10-6
NPR = 0, 0313 ou 31,33 x 10-3
O fator de probabilidade ponderada (Po) se dá pela fórmula a seguir,

em que os fatores (b) a (f) foram estabelecidos de acordo com a NBR
5914/01.

Po = NPR x (b) x (c) x (d) x (e) x (f) (4)
Po = 0,0313 x 1,7 x 0,8 x 1,7 x 0,4 x 1
Po = 0,0289 ou 28,94 x 10-3 descargas/ano
Segundo Stefani (2011), de acordo com as espefificidades internacionais e

com a NBR 5419/01,

• Riscos maiores de 10-3 são inadmissíveis e, portanto, existe a
necessidade de instalação de um SPDA

• Riscos menores de 10-5 representam um valor aceitável e não há
necessidade de instalação de um SPDA

• No caso de riscos entre 10-5 e 10-3 a instalação de um SPDA vai de
acordo com a conveniência do usuário. (Stefani, 2011)



Portanto, o valor de Po obtido pelos cálculos atinge o requerido para que
se classifique a implementação do SPDA como necessária, na edificação
para a qual os estudos foram realizados: a edificação de escritorios da
mineradora.

2.3 Especificações de material

Uma vez estabelecida a necessidade da instalação do SPDA, torna-se de
suma importância, na apresentação de um projeto viável, a especificação do
material a ser utilizado em toda a estrutura.

No desenvolvimento deste trabalho a sugestão aqui oferecida é para um
projeto de instalação de SPDA que utiliza os modelos de Franklin e de
Faraday. Nesse sentido, a aplicação dos materiais deve seguir
incondicionalmente as especificações técnicas e a escolha do tipo de material
deve, rigorosamente, seguir a bitola indicada. A seguir são apresentadas as
recomendações de projeto de instalação de SPDA:

Os condutores de descida, responsáveis por levar a corrente de descarga
atmosférica do condutor à terra, para dissipação, de acordo com a
classificação da NBR 5419/01, que classifica a edificação de escritórios da
mineradora como Nível II, deverão ter 15 m de distância;

A secção mínima de condutores de descida, para uma estrutura de até 20
metros de altura, segundo as especificações da NBR 5419/01, é de 16 mm²
para material de cobre, 25 mm² para material de alumínio e para o aço
galvanizado, 50 mm²;

O anel de equipotencialização deve ser de cabo de cobre, de 35 mm²,
segundo recomenda a NBR 5419/01, enterrado a aproximadamente 50 cm.

O cabo de proteção da borda, que também serve como anel de
equipotencialização e deve estar ao redor de todo o edifício, interligando os
captores e também agindo como um. Pode ser de cobre, alumínio ou aço



galvanizado, a 25, 70 e 50 mm² respectivamente, segundo os parâmetros que
NBR 5419/01 estabelece como sessão mínima para esse componente.

A ligação de todos os pontos de aterramento, ou ligações equipotenciais,
responsável por equalizar os diferentes potenciais no caso de uma descarga
elétrica atingir a edificação, pode também ser de cobre, alumínio ou aço
galvanizado, respeitando a bitola de 16, 25 e 50 mm² respectivamente, de
acordo com a sessão mínima determinada pela NBR 5419/01.

2.4 Cálculos de aterramento

Após a definição dos parâmetros e cálculos que constataram a real
necessidade de se implantar o SPDA na edificação de escritórios da
mineradora, foi necessário fazer medições para o cálculo de aterramento.

Após as medições, os cálculos foram aplicados para definir quantas hastes
serão necessárias para um projeto nessa edificação. Sendo que este deve
atender a todos os requisitos da NBR 5419/01 e também apresentar uma
resistência de aterramento menor que dez ohms. A Figura 108 apresenta três
pontos de medição que foram utilizados como comparativo para o cálculo da
resistência de aterramento.

 
Fonte: Autores 2017.

No primeiro ponto de medição foi fixado um eletrodo de tensão a 24
metros e o eletrodo de corrente a 40 metros da terra a ser medido. Nesse
ponto, a medição foi de 100Ω. Seguindo com a medição, a segunda leitura foi
obtida movendo-se o eletrodo de tensão três metros em relação à posição da
primeira medição (21 metros), no sentido do aterramento a ser medido, o que



resultou uma leitura de 80Ω e para o terceiro. A terceira leitura foi feita
movendo-se o eletrodo de tensão em três metros em relação à sua posição na
primeira leitura, (27 metros), no sentido do eletrodo de corrente (C2),
obtendo-se o resultado de 60Ω. Se a diferença entre a segunda e a terceira
leituras for menor ou igual a 10% da primeira leitura, então o valor da
resistência de terra é a média aritmética das três leituras.

A média das medições é dada por:
(1º + 2º + 3º )/ 3 (5)
(100 + 80 + 60) / 3 (sendo 3 correspondentes ao número de medições)
240 / 3 = 80 Ω
A média, que representa a resistividade do solo (Rs), no caso das

medições apresentadas seria, então, de 80 Ω. Entretanto, a fórmula 6 dá o
percentual dessa resistividade:

(2º - 3º) / 1º (6)
(80 - 60) / 100 = 0, 2 ou 20%
Dessa forma, toma-se como Rs a medição do primeiro ponto, 100 Ω, para

se executar o cálculo da resistência do aterramento (Rf), dado pela fórmula 7,
em que L é o comprimento da haste. As hastes encontradas no mercado são
de 3 metros de comprimento por ½ polegada de diâmetro.

Rf = Rs/L (7)
Rf = 100 / 3 = 33,3 Ω
A quantidade de hastes necessárias para a montagem de um projeto para a

edificação estudada dá-se por
Haste = Rf / Resistência desejada (Ω) (8)
Haste = 33,3 / 5 ≅ 7
Portanto, um projeto de SPDA a ser feito para a edificação de escritórios

da mineradora requer sete hastes de 3m de comprimento por ½ polegada.
O desenho da Figura 109 demonstra o projeto atual e o proposto por este

estudo. O atual conta com quatro hastes de aterramento. Para atender ao



número das sete hastes propostas, é necessário que se acrescente três hastes
de aterramento na medida proposta de 3 metros de comprimento por ½
polegada, conforme demonstrado no esquema a seguir.

 
Fonte: Autores 2017.

No esquema, os pontos 1, 2, 3 e 4 são as hastes do projeto atual e os
pontos 5, 6 e 7 representam as hastes a serem implantadas nesta proposta.

3. Método de aplicação

Com todos os dados que provam a necessidade do SPDA, as
especificações dos materiais e das hastes, determinou-se que o método de
aplicação a ser utilizado é o esferogeométrico. Dessa forma, um pequeno
modelo foi construído digitalmente (Figura 110), aplicando-se as espeferas ao
redor da edificação.



 
Fonte: Autores 2017.

No modelo apresentado, o raio de atração (Ra), ou raio da esfera rolante,
foi determinado de acordo com o nível de proteção II, encontrado durante o
levantamento das especificações preconizadas pela NBR 5419/01, no caso,
um raio de 30 metros.

Os pontos A, B, C, D, E e F são tocados pela esfera, de modo que
determinam os pontos que devem receber os captores, formando uma região
protegida. Os pontos B, C, D, E poderiam ser menores, entretanto, os
utilizados são os padrões de mercado.

De acordo com as indicações da esfera, dentro da escala, os pontos de
proteção devem distar aproximadamente 15m entre si. A partir dessa
definição, os métodos de Franklin e de Faraday são sugeridos como solução
de implementação do SPDA, em uma instalação híbrida, utilizando-se os
captores de borda, ligando-os às hastes do topo, formando a gaiola. Assim, o
projeto desenvolvido pode se tornar economicamente mais viável.

Considerações finais

A importância ímpar de sistemas de proteção contra descargas
atmosféricas, principalmente em espaços e edificações com grandes
aglomerados humanos, que deve ser a maior preocupação de qualquer setor,
principalmente da engenharia e da segurança. Depois, sim, deve existir



preocupação com equipamentos e as próprias benfeitorias existentes, pelo
devastador nível de estragos causados por esse tipo de fenômeno natural e
imprevisível.

Neste estudo, em que o propósito era demonstrar a real necessidade da
utilização de SPDA, os cálculos e a aplicação das diretrizes da NBR 5419/01
cumpriram rigorosamente seu papel, alcançando o objetivo. A edificação de
escritórios da mineradora, definitivamente necessita do sistema. Devido a
grande incidência de raios na nossa região e de suma importância a
implementação do SPDA para a proteção de equipamentos de alto valor e de
pessoas, a queima destes equipamentos pode causar um grande transtorno
para a empresa podendo até parar a produção.

O projeto em si não foi desenvolvido, pois não cobre o escopo deste
artigo. Porém, os cálculos e observações aqui constantes podem, e devem ser
utilizados para o desenvolvimento de um projeto viável, que possa ser
apresentado à instituição. E que ele possa ser executado, dentro de todas as
especificações técnicas, para que a segurança humana e material seja
preservada.
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Resumo: A impressão 3D por extrusão de material tem conquistado cada

vez mais espaço em aplicações devido a sua alta capacidade de
personalização do produto a baixos custos. É uma tecnologia recente e,
portanto, existe muito a ser explorado de forma a maximizar e otimizar a
eficiência e o desempenho de seus produtos. Visando a obtenção de maiores
conhecimentos sobre as propriedades mecânicas dos objetos confeccionados
por esta técnica, este trabalho apresenta um estudo experimental e estatístico
sobre a influência de parâmetros, a saber, o ângulo de impressão e o
percentual de preenchimento na resistência à tração, de objetos
confeccionados em PLA (ácido poliláctico) pela extrusão de material. O
estudo identificou que tais parâmetros são altamente significativos para a
resistência mecânica dos componentes impressos.

Palavras-chave: Impressão 3D. Caracterização de Materiais. PLA.
Ângulo de impressão. Percentual de preenchimento.

Introdução

Uma tecnologia que vem surpreendendo e despertando o interesse de
diversas áreas devido as suas características inovadoras, é a impressão 3D.



Esse novo processo de manufatura contorna limitações que ocorrem nas
técnicas convencionais, como maior liberdade de design, criação de
protótipos, alta capacidade de customização, entre outros (Afrose et al., 2015;
Lee, Abdullah e Khan, 2005; Ostuzzi et al., 2015; Torrado et al., 2015).

O conceito de manufatura aditiva foi desenvolvido em 1984 por Charles
Hull, e essa tecnologia propiciou o desenvolvimento de novas técnicas de
impressão 3D. Dentre esses processos, o que utiliza a extrusão de material
(ME, Material Extrusion), se tornou o mais difundido, por ser mais simples e
barato, com relação às demais. O ME realiza a confecção do objeto camada a
camada, por intermédio da extrusão de materiais termoplásticos (Hull, 2015;
Groth et al., 2014).

A qualidade dos objetos fabricados por impressão 3D depende da seleção
adequada do termoplástico e dos parâmetros de construção. Os materiais mais
utilizados neste processo são o Ácido Poliláctico (PLA) e o Acrilonitrila
Butadieno Estireno (ABS). Isto se deve, ao fato de trabalharem com
temperaturas que não necessitem de instalações específicas. O ABS foi o
primeiro material utilizado na ME, e por consequência, o mais estudado. Em
contrapartida, o PLA é um termoplástico recente, portanto existem
características a serem investigadas acerca de suas propriedades (Dul; Fambri
e Pegoretti, 2016; Pei, Shen e Watling, 2015; Tymrak; Kreiger e Pearce,
2014).

Ciente das deficiências da literatura em relação a trabalhos relevantes
sobre as propriedades estruturais de peças em PLA impressas, este estudo
investiga as propriedades mecânicas de objetos confeccionados com ME,
analisando o uso do PLA e dois parâmetros de impressão. Para tal, será
empregada uma abordagem experimental, visando determinar a resistência à
tração dos corpos de prova confeccionados, com base na norma ASTM D638
de 2014. Os parâmetros a serem analisados são o percentual e o ângulo de
preenchimento.



Para analisar estatisticamente a influência dos parâmetros, será utilizado o
teste de Tukey nas médias das tensões últimas obtidas. O teste terá como
objetivo, descobrir se o percentual e o ângulo de preenchimento exercem
alguma influência nas características finais do objeto.

1. Desenvolvimento

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi empregado o método de
revisão sistemática da literatura proposto por Bailey et al. (2007) e Viana,
Formoso e Kalsaas (2012). A ferramenta empregada consiste em um
mapeamento da literatura que estabelece uma estrutura para a busca sistêmica
de periódicos, extração e análise de dados (Bailey et al., 2007). Ao final do
processo de revisão, a partir da leitura dos artigos, foram evidenciadas duas
vertentes principais: o processo de impressão 3D por extrusão de material e a
caracterização dos polímeros a base de PLA.

A tecnologia de impressão por extrusão de material (ME-material
extrusion) consiste em uma técnica de produção que confecciona o objeto a
partir da adição sucessiva de material. Em suma, a ME efetua a fabricação do
objeto por meio da formação de camadas sucessivas de material extrudado,
comumente o ABS ou PLA, segundo a geometria do modelo (Ahn et al.,
2002; Burn; Ta; Gogola, 2016; Volpato; Foggiatto; Schwarz, 2014;
Christiyan; Chandrasekhar; Venkateswarlu, 2016; Alvarez, Lagos e Aizpun,
2016).

O material empregado na impressão, que inicialmente se encontra na
forma de filamento em carretel, é extrudado através de um bocal altamente
aquecido, de maneira a propiciar o derretimento do filamento e permitir a sua
deposição sobre uma base. O bico extrusor é responsável por descrever ainda,
movimentos lineares segundo o plano xy camada a camada, seguindo a
geometria do objeto que está em construção (Onwubolu; Rayegani, 2014;
Alvarez, Lagos e Aizpun, 2016).



As propriedades mecânicas das peças fabricadas por ME podem ser
controladas por meio da variação dos parâmetros de processo, como a
espessura da camada, orientação de impressão, número de contornos,
temperatura de extrusão, velocidade de impressão, entre diversos outros.
Nesse contexto, estudos têm sido realizados visando analisar os efeitos de
variações nos parâmetros do processo de impressão sobre as propriedades
gerais dos componentes impressos (Alvarez, Lagos e Aizpun, 2016;
Levenhagen e Dadmun, 2017).

As propriedades mecânicas de componentes impressos em PLA por meio
da técnica ME foram documentadas por Tymrak, Kreiger e Pearce (2014),
Wittbrodt e Pearce (2015), Torres et al. (2016), Griffiths et al. (2016) e
Bayraktar et al. (2016). Grandes partes dos trabalhos avaliaram a resistência à
tração dos componentes conduzidos pela norma ASTM D638.

Ademais, os estudos abordaram parâmetros como espessura da camada,
orientação de impressão, cor do material, ângulo e porcentagem de
preenchimento, velocidade de impressão, temperatura de extrusão e número
de contornos. No qual, os parâmetros ângulo de preenchimento, número de
contornos, porcentagem de preenchimento e a cor do material mostram-se ser
altamente significativos para a resistência à tração dos objetos impressos
(Tymrak, Kreiger e Pearce, 2014; Wittbrodt e Pearce, 2015; Torres et al.,
2016; Griffiths et al., 2016; Bayraktar et al., 2016).

Bayraktar et al. (2016) desenvolveu um modelo preditivo utilizando redes
neurais artificiais (ARN). Em seu estudo, Bayraktar et al. (2016) verificou a
resistência à tração dos parâmetros temperatura de extrusão, espessura da
camada e o ângulo de preenchimento. Os resultados experimentais
evidenciaram a eficiência do modelo ARN proposto além de verificar a
influência dos parâmetros testados sobre as propriedades mecânicas das peças
fabricadas.



Dichtl, Sippel e Krohns (2017) verificaram que as propriedades dielétricas
do PLA impresso em ME são semelhantes aos do polímero ácido poliláctico
amorfo, permitindo boas propriedades isolantes quando em temperaturas
abaixo à de transição vítrea. O trabalho exprime ainda a aplicabilidade do
PLA na fabricação de componentes eletrônicos a partir da manufatura aditiva.

Wu et al. (2017) investigou a influência dos parâmetros de processo no
efeito de memória de forma de componentes impressos em PLA. Os
parâmetros analisados foram: a espessura da camada, a temperatura de
deformação e a de restauração e o ângulo de preenchimento. O estudo
identificou que o parâmetro mais influente para o efeito de memória de forma
é a temperatura de restauração. A maior proporção de restauração da forma
foi de 98% e a maior taxa de recuperação foi de 2.036 mm/s, evidenciando
uma potencial aplicabilidade do PLA impresso em 3D na forma de stents
vasculares auto expansíveis.

A combinação entre materiais tem ganhado bastante espaço em
aplicações, tendo em vista a melhoria de propriedades mecânicas desejadas.
Algumas aplicações foram abordadas por Levenhagen e Dadmun (2017) que
estudou a mistura de PLA de baixo peso molecular com o PLA comercial,
Chang et al. (2015) que analisou a adição de nanopartículas de ferro (Fe3O4)
ao PLA e também como Yu et al. (2016) que analisou os efeitos dos materiais
grafeno e nanotubos de carbono em junção com o termoplástico PLA.

Verificou-se ainda, que as propriedades mecânicas das peças em PLA
impressas não foram completamente documentadas, isto se deve
principalmente a este termoplástico ser um material recente em aplicações na
manufatura aditiva, em comparação ao ABS. Evidencia-se assim a
necessidade de mais estudos que quantifiquem e qualifiquem as propriedades
estruturais de objetos impressos utilizando o material PLA.

Apesar da existência de estudos que contribuam para uma melhor
compreensão acerca das propriedades estruturais de peças em PLA impressas,



restam ainda incertezas sobre a influência dos parâmetros de processo nas
características finais dos objetos confeccionados, necessitando de estudos
adicionais. Dentre esses parâmetros destacam-se o percentual, ângulo e a
forma de preenchimento e a interação entre eles. Buscando maiores
conhecimentos sobre a influência do preenchimento na resistência mecânica
de objetos confeccionados por ME, foram realizados ensaios experimentais
de tração.

 

Autor Material Propriedades Parâmetros Estudados

Tymrak,
Kreiger e

Pearce
(2014)

PLA e
ABS

Tração e o módulo de
elasticidade

Espessura da camada e a
orientação de impressão.

Wittbrodt e
Pearce
(2015)

PLA Tração e percentuais de
cristalinidade Cor.

Yu et al.
(2016) PLA

Reológicas, térmicas,
mecânicas (tração e

flexão) e condutividade
elétrica.

Aditivos no material (Grafeno e
nanotubos de carbono - CNT).

Torres et al.
(2016) PLA Tração e fratura

Espessura da camada,
porcentagem e ângulo de

preenchimento, temperatura de
extrusão, velocidade e

orientação de impressão.

Levenhagen
e Dadmun

(2017)
PLA Tração

Combinação de PLA comercial
mais PLA de baixo peso

molecular.

Chang et al.
(2015) PLA Tração e flexão Adição de nano-partículas de

óxido de ferro.

Dichtl,
Sippel e
Krohns
(2017)

PLA Dielétricas O próprio material (amorfo e
semicristalino).

Medidas de desempenho
(tração e módulo de



Griffiths et
al. (2016)  

elasticidade); Medidas de
eficiência (tempo de

impressão,
consumo de energia,

peso da peça, peso dos
fragmentos)

Porcentagem de
preenchimento, número de

contornos, espessura da
camada e orientação da

impressão.

Bayraktar
et al. (2016) PLA Tração e superfície de

fratura

Temperatura de extrusão,
ângulo de preenchimento e

espessura da camada.

Wu et al.
(2017) PLA Efeito de memória de

forma

Temperatura de deformação,
temperatura de restauração,

espessura da camada e ângulo
de preenchimento.

Tabela 70. Resumo do Estado da Arte da Caracterização do PLA
Fonte: Próprio autor.

2. Metodologia

O estudo da resistência mecânica dos componentes fabricados pela
técnica de impressão 3D por extrusão de material abrange a confecção de
corpos de prova e a realização de testes experimentais. A geometria do
modelo a ser testado é regida por normas de padronização como a ISO e a
ASTM, tendo em vista a validação do estudo e desenhada no software
Sketchup. No presente trabalho, empregou-se a norma ASTM-D638 (2014)
que define os métodos de teste padrão para a análise das propriedades de
tração de materiais plásticos.

O principal intuito desta pesquisa é realizar a caracterização do PLA, um
dos materiais mais comumente empregados no processo de impressão 3D por
extrusão de material. As especificações técnicas do filamento PLA utilizado
são apresentadas na Tabela 71.

 

Diâmetro do Filamento Temperatura de Fusão Temperatura da Mesa Cor

3 mm 190-220 °C 60-70 °C Natural



Tabela 71. Especificações técnicas do filamento PLA
Fonte: Próprio autor.

Visando analisar mais consistentemente os efeitos da variação de
preenchimento em componentes impressos em PLA pela técnica ME, optou-
se por estudar a influência dos parâmetros percentual e ângulo de
preenchimento. As Tabelas 72 e 73 exibem os valores adotados para cada
parâmetro do processo.

 

Parâmetros Valores

Porcentagem de Preenchimento 50% e 100%

Ângulo de Preenchimento 0° e 45°

Tabela 73: Parâmetros de impressão fixos.

 

Parâmetros Valores

Altura da Camada 0.2 mm

Velocidade de Impressão 40 mm/s

Tipo de Preenchimento Retilinear

Número de Perímetros 2

Tabela 72. Parâmetros de impressão variáveis
Fonte: Próprio autor.

Como pode ser verificado, a Tabela 72 expõe os dois fatores cujos quais
serão estudados, juntamente com os seus respectivos níveis, admitidos para
teste. Os níveis adotados para o fator percentual de preenchimento foram
definidos com base em experiências anteriores no desenvolvimento de
projetos no Núcleo de Tecnologia Assistiva (NENA). Já a Tabela 73
apresenta os valores mantidos fixos durante o procedimento de impressão.



Para a impressão dos corpos de prova foram empregadas duas
impressoras 3D: a PrusaMendel e a One, ambas da 3D Machine. As
máquinas são equipadas com um extrusor cujo bocal possui 0.4 mm de
diâmetro. As temperaturas para a base de impressão e o extrusor foram
respectivamente, 70° C e 190° C.

Para a análise, foram impressas 6 amostras para cada configuração,
totalizando um conjunto de 24 amostras para teste, de acordo com os fatores
investigados. As seis amostras de cada configuração foram impressas
simultaneamente, objetivando propiciar as mesmas condições ambientais e
operacionais às amostras.

Concluída a impressão, as amostras foram armazenadas em sacos
plásticos contendo sílica, buscando minimizar ou até mesmo evitar os níveis
de umidade nos corpos impressos.

Os testes experimentais foram realizados com o apoio do Departamento
de Engenharia Civil, da Universidade Federal de Goiás Regional Catalão.
Para a análise da resistência à tração do material, foi utilizado o sistema de
teste universal servo hidráulico WDW-300E, pertencente ao Laboratório de
Estruturas.

O sistema de teste é equipado com um computador que permite a
aquisição de dados e controle de deslocamento e carga aplicada. Ainda, as
amostras impressas foram testadas à temperatura ambiente, com uma
velocidade de teste de 5 mm/s e sua deformação foi mensurada manualmente
por intermédio de um paquímetro. Utilizou-se essa ferramenta, visto que o
objetivo do ensaio é obter a tensão última das amostras testadas de forma a
avaliar o desempenho dos componentes impressos, não sendo necessário,
portanto, outro instrumento de precisão robusto, tal como um elastômero,
para mensurar a deformação sofrida pelos corpos de prova durante o
procedimento.



Para a realização dos ensaios foi preciso o desenvolvimento de um
suporte, de forma a revestir o corpo de prova, pois a máquina de tração
utilizada no procedimento experimental possui um sistema de travamento
hidráulico que dificultava o engaste do corpo de prova polimérico, em razão
de sua natureza sensível em comparação ao concreto e ao aço, materiais
comumente ensaiados no equipamento em questão.

Uma análise estatística sobre a resistência à tração média do polímero
PLA, considerando variações na porcentagem e no ângulo de preenchimento,
é apresentada na Seção 3.

3. Resultados

Nessa seção são apresentadas as respostas obtidas após a execução dos
ensaios de tração. Foram testadas as amostras com as seguintes
configurações: percentual de preenchimento: 50% e 100%; ângulo de
preenchimento: 0° e 45°; todas considerando o tipo de preenchimento
retilinear.

As leituras oriundas de corpos de prova que apresentaram ruptura fora da
região útil, independente da porcentagem de preenchimento, foram
desconsideradas na análise. Os resultados consistentes obtidos são
sumarizados na Tabela 74, a qual apresenta a tensão última média das
amostras testadas. A representação gráfica dos dados listados na Tabela 74 é
mostrada na Figura 111.

 

Preenchimento 50% 100%

0° 27,18201 MPa 37,68250 MPa

45° 24,49180 MPa 43,27708 MPa

Tabela 74. Resistência Média (MPa) dos componentes impressos em PLA
com variação de preenchimento
Fonte: Próprio autor.



 

Figura 111. Representação gráfica dos resultados médios obtidos para o
PLA
Fonte: Os autores.

Observa-se que componentes impressos com 50% de preenchimento a 0°,
exibem uma redução de 27.87% na resistência à tração em relação a peças
totalmente preenchidas considerando o mesmo ângulo.

Em comparação as peças construídas considerando um ângulo de
preenchimento de 45°, tais componentes acarretam uma redução de 37.19%
na resistência à tração em relação a peças com preenchimento total, ao passo
que exibem uma resistência mecânica 10.98% superior àquela apresentada
por peças com 50% de preenchimento e ângulo de 45°.

Já os modelos de teste, impressos com 50% de preenchimento a 45°
apresentam uma redução de 43.41% na resistência mecânica das peças
confeccionadas considerando o mesmo ângulo de preenchimento e uma
redução de 35% na resistência à tração de peças impressas com
preenchimento completo à um ângulo de 0°.

Buscando avaliar, estatisticamente, a influência da variação de
preenchimento no desempenho dos componentes impressos, foi aplicado o
teste de Tukey (TSD) às médias da tensão última encontrada para cada



configuração. Esse teste possui a finalidade de comparar múltiplas médias e
analisar toda e qualquer diferença significativa entre elas, realizando uma
análise pareada de todos os resultados (Callegari-Jacques, 2003).

O teste de Tukey foi aplicado por intermédio do software estatístico R,
considerando um nível de significância de 5%. Pretende-se por meio do teste
TSD, identificar diferenças significativas entre as médias encontradas para a
tensão última das amostras, de acordo com as diferentes configurações.

O intuito principal dessa aplicação é testar se o percentual e/ou ângulo de
preenchimento exerce influência na resistência à tração dos componentes
impressos, sendo consideradas as seguintes hipóteses:

• H0: todas as médias são iguais;

• H1: ao menos uma das médias é diferente.

A hipótese nula admite que ambas as configurações acarretam em um
desempenho equivalente, ou seja, a variação na porcentagem e ângulo de
preenchimento não interfere nas características finais do objeto impresso.

Em contrapartida, a hipótese H1 implica que variações no preenchimento
influenciam na resistência à tração das peças impressas indicando,
consequentemente, que há uma diferença significativa entre as médias das
tensões últimas.

O teste de Tukey, no software R, aplicado ao conjunto de dados, retorna
os seguintes parâmetros:

• diff: corresponde à diferença entre as médias  e  do conjunto;
• lwr e upr: representam os limites inferior e superior do intervalo de

confiança, isto é, eles indicam o menor e o maior intervalo o qual as médias
pode atingir. Quando tais valores apresentam sinais iguais, as médias
possuem diferença significativa;

• p adj: consiste no nível de significância entre as porcentagens de
preenchimento. Do ponto de vista estatístico, se , rejeita-se a
hipótese de nulidade e aceita-se a hipótese H1, logo, as médias apresentam



diferença significativa. Caso contrário, quando , não há evidências
suficientes para rejeitar H0, indicando que as médias têm 100.( )% de

chance de serem iguais.
Os fatores C1 e C2 correspondem, respectivamente, às médias das tensões

últimas encontradas para as configurações com 50% e 100% de
preenchimento, com impressão relativa ao ângulo de 0°. Já os fatores C3 e C4
referem-se respectivamente às médias das tensões últimas obtidas para as
configurações com 50% e 100% de preenchimento para peças impressas com
um ângulo de 45°.

A Figura 112 traz o teste de Tukey referente ao conjunto completo de
todas as configurações testadas. O teste apontou diferença significativa entre
todas as médias analisadas. Ao todo, foram realizadas seis comparações com
base nas configurações estudadas. Observa-se que a hipótese H0 é rejeitada
em ambos os casos, isto é, as médias das tensões últimas obtidas são
diferentes. A Figura 113 mostra a representação gráfica da resposta obtida
por meio da aplicação do teste de Tukey.

 

Figura 112. Resultados do Teste de Tukey - Comparação entre as tensões
últimas médias
Fonte: Os autores.

O primeiro par de médias comparado (C2-C1, conforme Figura 112),
avalia se há diferença significativa entre as médias das tensões últimas das



amostras obtidas com variações nas porcentagens de preenchimento, todavia
admitindo um ângulo de preenchimento do objeto de 0°.

A comparação entre os fatores C2 e C1 exibiu um diff de 10.50048. Além
disso, verifica-se que os limites inferior (lwr) e superior (upr) possuem o
mesmo sinal. O nível de significância p adj < , consequentemente a hipótese
H0 é rejeitada e as médias não são iguais.

O segundo par de médias comparado (C3-C1), aferiu se há diferença
significativa entre o desempenho proporcionado por componentes impressos
com mesma porcentagem de preenchimento, 50%, porém preenchidos com
ângulos diferentes, longitudinal e transversal.

A comparação entre os fatores C3 e C1 exibiu um diff de -2.69021. O
valor de p adj foi 0.0009267, ou seja, inferior à , expondo dessa forma que
há diferença significativa nos dados.

Os pares de médias C4-C1 e C3-C2 analisaram a possibilidade do
desempenho mecânico dos componentes serem equivalentes. Contudo, os
valores obtidos para o parâmetro p adj em ambos os casos foram inferiores ao
nível de significância considerado, rejeitando-se assim a hipótese H0.

A próxima análise avalia a diferença significativa das médias da tensão
última para amostras impressas com 100% de preenchimento. Como pode ser
visualizado, o par C4-C2 evidencia que há diferença significativa entre as
médias, visto que o p adj foi inferior a . Ademais, os limites inferior (lwr) e
superior (upr) possuem o mesmo sinal.

Por fim, o par C4-C3 investigou se há diferença significativa entre as
médias das tensões últimas das amostras obtidas com variações nas
porcentagens de preenchimento, porém admitindo um ângulo de
preenchimento do objeto transversal, ou seja, 45°.

A sexta comparação (C4-C3) realizada apresenta uma diferença entre as
médias de 18.78528 e p adj igual a 0. Assim, a hipótese H0 é rejeitada, isto é,



as médias entre as respostas obtidas para as configurações C3 e C4 não são
iguais.

Verifica-se por meio deste estudo, que os parâmetros percentual e ângulo
de preenchimento influenciam na resistência à tração dos componentes
impressos pela técnica de impressão por extrusão de material.

 

Figura 113. Gráfico do Teste de Tukey - Comparação entre as tensões
últimas médias obtidas
Fonte: Os autores.

Conclusões

O estudo quantificou a resistência à tração de peças com menores taxas de
preenchimento, visto que abordar componentes com preenchimento completo



é uma estratégia pouco utilizada na prática. Tal fato está relacionado com a
tentativa de reduzir o peso do objeto e os custos com matéria-prima.

Por meio da realização desse estudo, foi possível constatar que a
variabilidade do preenchimento interfere na propriedade de resistência à
tração do componente impresso. Dessa forma, conclui-se que os parâmetros,
ângulo e percentual de preenchimento são altamente influentes nas
propriedades finais dos objetos impressos por ME.

A análise estatística mostrou diferença significativa entre as médias das
tensões últimas obtidas para as configurações estudadas. O maior valor para a
tensão última foi obtido para a amostra com preenchimento completo e
ângulo de 45°. No entanto, para um preenchimento de 50% o maior valor da
tensão última foi obtido para o ângulo de preenchimento de 0°.

De modo geral, a redução na densidade do componente para um mesmo
padrão de preenchimento, pode acarretar em uma redução na resistência à
tração do objeto de até 43%.

Por meio do estudo realizado, verifica-se que para objetos que não serão
submetidos a esforços intensos, é possível minimizar a densidade do
componente sem que seu desempenho seja comprometido. Dessa forma,
reduz-se o consumo de material. Uma alternativa para compensar a redução
de preenchimento é o incremento do número de contornos de forma a tornar o
objeto menos frágil, e evitar danos quando este for manipulado
inadequadamente.

Trabalhos futuros devem incluir um estudo mais aprofundado dos
parâmetros, além de analisar maiores variações na forma e percentual de
preenchimento, de modo a permitir a construção de um modelo capaz de
predizer o valor da tensão última do componente a partir dos valores
adotados.
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Resumo: O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma visão

panorâmica, em caráter prático, do uso de ferramentas computacionais na
análise estrutural. Para isso, foi proposto o desenvolvimento de uma
ferramenta computacional para o cálculo de esforços em vigas e treliças
planas. A metodologia baseia-se na análise matricial das tipologias
supracitadas. Apresenta-se uma revisão sobre os principais conceitos
envolvidos no método de análise, como algumas formulações pertinentes. Por
fim o trabalho mostra o fluxograma de uma codificação genérica para a
solução desses tipos de estruturas. Os resultados numéricos de alguns
sistemas estruturais são comparados com softwares já consolidados no
mercado, obtendo-se resultados satisfatórios.

Palavras-chave: Análise estrutural, Método da rigidez direta, Análise
matricial.

Introdução

O princípio da análise estrutural é baseado na idealização do
comportamento físico de uma estrutura. Nesta etapa do projeto, são
determinados os esforços internos e externos (cargas e reações de apoio) e
suas tensões correspondentes, bem como os deslocamentos e suas
correspondentes deformações na estrutura (Martha, 2010).



Em sistemas isostáticos, as equações de equilíbrio são suficientes para
determinar os esforços em um modelo estrutural, uma vez que o número de
vínculos externos se iguala ao número de condições de equilíbrio. Tais
estruturas também são conhecidas como estaticamente determinadas. Alves
Filho (2007), propõe uma sequência analítica de cálculo para a obtenção
destes esforços: (a) Desenvolvimento de um modelo para análise que
represente a estrutura; (b) Aplicação das equações de equilíbrio de modo a
representar determinado comportamento físico; (c) Manipulação matemática
para obtenção dos esforços, bem como o estudo da resistência interna da
estrutura (tensões e deslocamentos); (d) Análise dos resultados, comparando
a representatividade do modelo proposto com o real.

Todavia, em sistemas hiperestáticos há um número de vínculos externos
excedentes em relação ao número de condições de equilíbrio, podendo
também haver trechos internos da estrutura onde os esforços internos são
indeterminados, mesmo se todas as reações nos vínculos forem conhecidas.
Tem-se assim, um problema de sistema estaticamente indeterminado. No
intuito de prover soluções, diferentes procedimentos generalizados foram
desenvolvidos com o objetivo de analisar estruturas hiperestáticas de forma
mais ágil, sendo que dentre eles destaca-se o método dos deslocamentos
generalizado, também conhecido como o método da rigidez direta.

Devido à natureza matricial do problema, pode ser notado um crescimento
no volume de operações matemáticas a serem realizadas a medida que as
estruturas analisadas adquirem um maior grau de complexidade, tornando
atrativa a ideia da utilização de ferramentas computacionais a fim de
automatizar as rotinas de cálculo, o que por sua vez é a temática abordada no
presente estudo.

1. Desenvolvimento

1.1 Método rigidez direta



O processo do método da rigidez direta compreende a transição do
método dos deslocamentos clássico, de análise manual, para a análise com
auxílio do computador seguindo um conjunto de instruções programadas Leet
et al. (2010). Para o método da rigidez direta, inicialmente deduz-se a matriz
de rigidez dos elementos componentes do sistema. Esse método de obtenção
da matriz de rigidez local corresponde a forças e momentos que devem atuar
nas extremidades de uma barra para equilibrá-la quando são impostos,
isoladamente, deslocamentos ou rotações unitárias nas suas extremidades.
Para maiores detalhes da dedução dos coeficientes deve-se consultar Martha
(2010).

Sendo assim, a matriz de rigidez local Km, de um membro de uma viga

com três graus de liberdade por nó (sendo uma rotação e duas translações),
com módulo de elasticidade E e inércia constante Iz e comprimento L será

dada pela Equação 1. Já a matriz Km do elemento de treliça plana é disposto

na Equação 2, com módulo de elasticidade E e área de seção transversal A.

É possível perceber que a matriz de rigidez do elemento é compatível com
o número de graus de liberdade existentes por elemento. Para as vigas a
matriz do elemento é 6 x 6 pois existem três graus de liberdade por nó e cada
elemento é formado por dois nós. No caso de treliças planas o elemento é



formado por dois nós e cada nó possui dois graus de liberdade, logo Km terá
o tamanho 4 x 4.

Para determinar as propriedades da matriz de rigidez da estrutura
completa, a partir da rigidez de cada elemento, as ações e deslocamentos
vinculados a cada um destes elementos individuais devem ser relacionados
em um sistema de referência comum sendo esse denominado de sistema
global (Alves Filho, 2007).

O sistema de eixo local é definido no sentido do nó 1 para o nó 2, como
mostrado na Figura 114, item (a). Em seguida, transforma-se o sistema de
coordenadas locais em coordenadas globais como mostrado na Figura 114,
item (b), a fim de compatibilizar cada elemento em um único sistema de
coordenadas.

 

Figura 114. Transformação de um sistema local de elementos de viga
para um sistema global
Fonte: Próprio autor.

Para que ocorra a transição da Figura 114, item (a) para o item (b) deve-se
escrever uma matriz de transformação conforme apresentado na Equação 3
para treliças planas e Equação 4 para vigas. Lembrando que esse conceito é
admitido na geometria analítica para translação e rotação de eixos
coordenados.



Para que essa alteração de sistemas ocorra utiliza-se da matriz de
transformação aplicando a mesma à matriz de rigidez do elemento Km
(conforme Equação 5).

Onde:

KMG – Matriz de rigidez do elemento no sistema global;

T – Matriz de transformação;

TT – Matriz de transformação transposta;
KM – Matriz de rigidez do elemento no sistema local.

Alves Filho (2007), afirma que a matriz de rigidez global Kj de uma

estrutura nada mais é que a combinação da matriz de rigidez dos elementos
que a compõe. Nela, é possível identificar todos os diferentes deslocamentos
nodais possíveis, incluindo aqueles restringidos pelos apoios. Logo a
construção da matriz de rigidez completa da estrutura será feita pelo
entendimento da posição do grau de liberdade de cada elemento e sua
correspondência na estrutura. Para a determinação do grau de liberdade da
estrutura completa de vigas utiliza-se as equações de 6 a 8, já para treliças,
utiliza-se as Equações 9 e 10:



Onde:
u, v e θ – indicam as direções dos graus de liberdade, sendo u e v as

translações e, x e y respectivamente e θ a rotação;
n – Número do nó analisado da estrutura.
Segundo Moreira (1977), a matriz de rigidez é uma matriz (n x n) capaz

de transformar um vetor de deslocamentos no vetor das ações a eles
associados. Assim, cada coeficiente de rigidez na matriz representado, pode
ser definido como a i-ésima ação devida a um valor unitário do j-ésimo
deslocamento, sendo os deslocamentos restantes iguais a zero. Deste modo se
i = j, trata-se de um coeficiente de rigidez direto; se i ≠ j, trata-se de um
coeficiente de rigidez cruzado. (Gere e Weaver, 1987). A matriz de rigidez
deve ser simétrica e passível de inversão para que todo o procedimento
matemático seja válido.

Determinada a matriz de rigidez completa de uma estrutura, determina-se
o vetor de carregamentos equivalentes da estrutura (Ac). No caso de uma
viga, o vetor é dado pela Equação 11, onde Fnodal representa as cargas
aplicadas nos nós da estrutura e Fdistribuido representa as cargas aplicadas
entre os nós, ou seja, ao longo do elemento.



As cargas nodais já estão posicionadas nos respectivos graus de liberdade
do sistema local, já as cargas distribuídas dependem do tipo de carregamento
atuante então necessitam de uma correção do sistema (passagem do local para
global). Para exemplificar um vetor de cargas final, toma-se a Figura 115
juntamente com a Equação 12.

 

Figura 115. Cargas aplicadas à viga V2
Fonte: Próprio autor.

Para a estrutura em questão chega-se ao seguinte vetor de cargas totais do
sistema estrutural.

Para treliças existem apenas cargas nodais, logo a Equação 9 é resumida à
Equação 13

De posse dos vetores de carga e matriz de rigidez Global, necessita-se
obter os deslocamentos nodais (U) da estrutura completa. Para tanto aplica-se
a Equação 14, obtida de manipulações da Lei de Hooke (F=K.x) em sua
forma apresentada pela Equação 15.

1.2 Interpretação computacional de uma estrutura

Para automatização do processo do método da rigidez direta, deve-se
entender a estrutura de forma computacional. Em um primeiro momento



descreve-se a estrutura de forma discreta, nomeando nós, elementos, apoios,
elementos carregados, nós carregados e as propriedades dos materiais que
envolvem a estrutura em análise. De forma a compreender esse entendimento
computacional descreve-se a estrutura de viga da Figura 116.

 

Figura 116. Viga continua e seus carregamentos
Fonte: Próprio autor.

De modo geral, uma viga deverá conter todos os elementos de barra em
linha reta, onde será considerado apenas os efeitos de momento fletor e
cortante, podendo também conter: (a) cargas nodais e distribuídas ao longo
dos elementos; (b) Existência de apoios do 1º, 2º e 3º gênero.

2. Metodologia / procedimentos utilizados

Essa pesquisa tem um caráter investigativo, pois explora os métodos de
análise de uma estrutura, além de apresentar uma solução matricial para
análise de esforços em um sistema estrutural.

Com o intuito de caracterizar essa pesquisa elaborou-se um software de
análise estrutural capaz de solucionar o problema de forma matricial, com
base no método da rigidez direta apresentado anteriormente na revisão
bibliográfica desse trabalho. Para isso foi inicialmente elaborado um
fluxograma que delimita o caminho a ser percorrido na rotina de resolução de
uma análise matricial de estruturas planas observado na Figura 117.
Posteriormente as rotinas foram programadas na linguagem Matlab.



 

Figura 117. Fluxograma de um programa de análise matricial
Fonte: Próprio autor.

A validação dos resultados da rotina AVES_Analisys foi obtida através da
sua aplicação nos sistemas estruturais apresentados próxima seção,
comparando em seguida com os valores obtidos, para os mesmos sistemas, no
software educacional Ftool.

3. Discussão e resultados

A partir dos conhecimentos relativos ao método dos deslocamentos, visto
anteriormente, foi possível o desenvolvimento de um software de cálculo
estrutura que abrange a obtenção dos deslocamentos e esforços finais em
vigas, pórticos e treliças planas.

3.1 Desenvolvimento da rotina computacional generalizada

O programa, desenvolvido no software MATLAB, possui uma
estruturação que permite ao usuário a entrada de dados a partir de um arquivo
de texto com formato pré-estabelecido, resultando num arquivo de saída com
informações sobre a estrutura e resultados nodais (deslocamentos e esforços).



A estrutura do programa principal busca uma programação mais direta,
fazendo a chamada de funções externas, ou sub-rotinas, criadas para auxiliar
e simplificar as operações gerais do processo, seguindo os mesmos princípios
de modelagem orientada a objetos. Em cada etapa, buscou-se uma verificação
de dados e de funcionamento do programa, avaliando possíveis erros de
dados.

3.1.1 Inicialização

Definida pela função Inicializacao(), esta etapa consiste na inicialização
do programa, limpando a tela de comandos, definindo o tipo de formato e
atribuindo valores iniciais para as variáveis principais do programa (status,
ent, sai, tem) e demandando ao usuário a entrada do nome do arquivo de
entrada contendo os dados do problema. O status é validado com o valor
‘OK’, sendo este valor alterado para ‘erro’ quando o programa se depara com
alguma incoerência na entrada de dados ou nos cálculos. As outras variáveis
criam o arquivo temporário e o arquivo de saída.

3.1.2 Leitura de dados

Nesta etapa, outra função principal é chamada (Leitura()), que realiza
toda a leitura de dados do arquivo de entrada. Inicia-se com a definição do
tipo de estrutura, que define o valor das variáveis auxiliares utilizadas para
diferenciação do cálculo para cada tipo. Após esta definição, a função inicia
então a atribuição dos valores descritos no arquivo de entrada nas respectivas
variáveis, fazendo sempre o teste da validade dos dados, evitando assim que
o programa interrompa o processo. Os valores retornados são valores reais e
matrizes contendo dados como coordenadas dos nós, forças aplicadas, entre
outros.

3.1.3 Plotagem



A plotagem da estrutura não se caracteriza como etapa necessária para a
solução do problema proposto. Esta etapa serve como validação da estrutura,
auxiliando o usuário a verificar se a estrutura incorporada no programa
corresponde à estrutura do problema a ser calculado. Após a conferência da
estrutura, o usuário insere ‘SIM’ na linha de comando para que o programa
então inicie os cálculos.

3.1.4 Criação arquivos de saída

Utilizando funções específicas, o programa então cria matrizes contendo
os dados descritos, e então inicia com a criação de dois arquivos: um arquivo
temporário e um arquivo de saída. Ambos os arquivos possuem texto
contendo a formatação final do arquivo de saída (cabeçalho) e as informações
iniciais da estrutura (nós, elementos, coordenadas, carregamentos, etc).

3.1.5 Cálculo da matriz de rigidez

É neste momento que o programa inicia os cálculos, primeiramente
calculando a matriz de rigidez com o auxílio da função RigidezEstrutura()
para obtenção da matriz de rigidez K final. Esta matriz é obtida a partir da
obtenção da matriz de rigidez dos elementos, associadas à matriz de rotação
que, por fim, forma a matriz de rigidez global, como visto na revisão
bibliográfica.

3.1.6 Definição das cargas nodais

Colocação de cada carregamento estipulado no arquivo de entrada nos
seus respectivos nós/elementos, segundo o tipo de estrutura sendo analisada.
O tipo de estrutura implica na utilização do princípio de cargas equivalentes
para elementos de pórticos e grelhas, sendo este processo excluído no cálculo
de treliças.

3.1.7 Cálculo do deslocamento nodal



É realizado então o cálculo principal para obtenção dos esforços e
deslocamento da estrutura, resolvendo o sistema principal com a matriz de
deslocamentos como incógnitas do sistema. A solução do sistema linear
necessita da utilização do princípio de matriz inversa, cálculo este que é
realizado diretamente pelo programa MATLAB.

3.1.8 Finalização arquivo de saída

Por fim, como última etapa do programa, temos a finalização que consiste
na colocação dos resultados no arquivo de saída, utilizando o modelo criado
durante a criação do arquivo temporário. Além disto, uma função verifica o
valor final da variável status, para que o programa possa informar q
existência ou não de qualquer erro gerado durante a execução.

3.2 Solução de exemplos

Com o intuito de exemplificar o funcionamento do programa, resolver-se-
á dois exemplos genéricos, sendo um problema de treliça metálica e um de
viga de concreto armado. Ambos os problemas serão resolvidos utilizando
também a ferramenta Ftool para se comprovar a confiabilidade dos resultados
expostos.

3.2.1 Treliça metálica

A treliça metálica utilizada como exemplo de cálculo possui um vão total
de 6 m, dividido em tramos de e com uma altura total de 2 m. O
carregamento aplicado na estrutura corresponde a forças nodais de 5 kN
aplicados nos nós superiores (nó 2, 4 e 6), e possui travamento horizontal e
vertical como condições de apoio nos nós inferiores e de extremidade. A
Figura 118 exemplifica a concepção estrutural utilizada.



 

Figura 118. Modelo treliça metálica utilizada
Fonte: Próprio autor.

A seção utilizada para a estrutura será de perfil estrutural “U”, retirado de
catálogo comercial com dimensões 200x75 mm e espessura de 3,35 mm. A
partir destas dimensões, podemos chegar num valor de área de 11,36 cm², e
pela escolha do aço como material, temos um valor do Módulo de
elasticidade E igual a 205 GPa.

Os resultados de ambos os programas podem ser visualizados na Tabela
75 e na Tabela 76, que contém os valores das forças axiais para cada
elemento e os valores dos deslocamentos nodais em y.

 

 Elemento / Força Nodal (kN)

Software 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

AVES_Analisys -9,4 -0,9 2,5 -5,6 -3,1 0,94 0 -5,6 -3,1 0,94 2,5 -9,4 -0,9

Ftool -9,4 -0,9 2,5 -5,6 -3,1 0,9 0 -5,6 -3,1 0,9 2,5 -9,4 -0,9

Tabela 75. Resultados para os esforços calculados na treliça
Fonte: Próprio autor.

 



 Nó / Deslocamento δy (mm)

Software 1 2 3 4 5 6 7 8

AVES_Analisys 0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0

Ftool 0 -0,15 -0,17 -0,22 -0,22 -0,15 -0,17 0

Tabela 76. Resultados para o deslocamento dos nós da treliça
Fonte: Próprio autor.

Na Tabela 75 pode ser observada uma boa congruência entre os dados
obtidos com o software AVES_Analisys em relação ao software Ftool,
havendo apenas uma pequena variação nos esforços calculados nos nós 6 e
10. Já na Tabela 76 podem ser observadas algumas variações na comparação
estre os dois softwares. Esta variação pode ser creditada principalmente à
formatação dos números empregada.

3.2.2 Viga de Concreto Armado

Optou-se também, para comparação de resultados, análise de uma viga
contínua com 2 tramos de concreto armado, com dimensões 140x400 mm e
fck=25 Mpa. A partir desse valor de fck, podemos consultar a tabela 8.1 da

Norma NBR 6118 que indica o valor do Módulo de Elasticidade Secante,
resultando num valor de Esec=28 GPa. O carregamento consistirá num

carregamento distribuído de valor igual a 10 kN, aplicado em toda a extensão
da viga, conforme a Figura 119.

 

Figura 119. Esquema da viga analisada



Fonte: Próprio autor.

Os resultados dos deslocamentos e rotações podem ser verificados, para
ambos os programas, na Tabela 77.

 

 Deslocamento (mm) e Rotação (rad)

 Nó

 1 2 3

 δx δy θz δx δy θz δx δy θz

AVES 0 0 -0,329 0 0 0,1196 0 0 0,0199

Ftool 0 0 -0,329 0 0 0,1196 0 0 0,0199

Tabela 77. Resultados para rotaçao e deslocamento na viga de concreto
armado
Fonte: Próprio autor.

Considerações finais

Pode ser observado que os resultados obtidos com a utilização do
software AVES_Analisys, desenvolvido para os fins desta pesquisa, são
bastante consistentes quando comparados com os apresentados pelo software
Ftool, que por sua vez já é bastante consolidado no meio acadêmico, sendo
amplamente utilizado como ferramenta auxiliar nos estudos que envolvem as
disciplinas de análise estrutural.

Pode ser observada uma maior concordância dos resultados obtidos
quando se leva em consideração a viga de concreto armado, contudo os
resultados da treliça apresentam algumas variações possivelmente passíveis
de correção em uma calibragem futura.

De posse dessa rotina generalizada pode-se ampliar os horizontes de
implementação da mesma, utilizando-a na elaboração de softwares mais
complexos que envolvam também o dimensionamento das peças, sejam elas
de concreto, metal ou madeira.



A contribuição desta pesquisa está, portanto, no desenvolvimento de uma
ferramenta a ser disponibilizada à comunidade acadêmica da Universidade
Federal de Goiás – Regional Catalão, tanto para uso nas disciplinas de
estruturas, sejam elas do núcleo básico ou tecnológico, quanto para o
aprimoramento da própria ferramenta através de trabalhos futuros.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise de incertezas de um sistema

de aquisição de dados de corrente elétrica. O principal objetivo é
proporcionar uma medida confiável e que traduza fielmente o valor medido e
a sua incerteza. Para tanto, serão utilizados módulos que representam cada
componente envolvido no processo de medição. Como aplicação prática foi
desenvolvido um sistema composto por um transdutor de corrente, uma placa
de aquisição de dados e um programa computacional para leitura e tratamento
dos dados. O sistema de aquisição é utilizado para medição de corrente e tem
diversas aplicações industriais como, por exemplo, monitoramento da
corrente nos processos de soldagem, proporcionando ao operador dados que
possam levar a melhores resultados práticos. Desta forma, com as medições
realizadas, e identificada cada incerteza existente, os resultados foram obtidos
chegando ao resultado da medição acrescida da incerteza expandida
resultante do processo de medição, de acordo com recomendações
internacionais.

Palavras-chave: Análise de Incertezas. Processo de medição. Transdutor
de corrente. Sistemas de aquisição.

Introdução



O processo de medição é utilizado pelo homem desde os primórdios para
quantificar e mensurar, com o objetivo de se organizar. Hoje em dia as
medições continuam sendo realizadas, mas com um diferencial. Um fator
básico que influencia os resultados e que, atualmente, está sendo levado em
consideração é a incerteza decorrente do processo de medição utilizado.

Para chegar a um resultado que possa representar o mais próximo do valor
real do que se deseja medir, vários fatores são considerados, uma vez que
estes podem influenciar as medições. Dentre as fontes de incertezas, podem-
se citar: a influência do meio ambiente, ruídos eletrostáticos e
eletromagnéticos, incertezas individuais de cada componente do sistema de
medição, erros de linearidade dos transdutores, dentre outros (Guimarães,
2013).

Dessa forma, pode-se estimar a incerteza da medição e as causas que
podem levar a fontes de incertezas, indicando assim as variáveis de entrada
para cada fonte de incerteza, determinando e quantificando cada uma delas.
Depois desses valores conhecidos, são identificadas possíveis correlações
entre as variáveis, e assim, chega-se ao resultado das incertezas combinadas e
expandidas (Bazilio et al., 2012).

Este estudo é baseado na análise de incertezas de um sistema de aquisição
de dados de corrente composto de um transdutor de corrente e uma placa de
aquisição de dados da National Instruments.

A partir dos valores adquiridos, e da estimativa de incerteza de cada
módulo do processo de medição, é possível estimar as faixas de erros que
devem ser indicadas na medição.

Para atingir tal finalidade, são apresentadas as incertezas da medição de
corrente e, desta forma, chega-se aos valores de incertezas combinadas e
expandidas do processo. O método utilizado é baseado no Guide to the
Expression of Uncertainty in Measurement - ISO GUM (INMETRO, 2008).



Assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise de incertezas da
aquisição de dados de um sistema de medições de corrente elétrica,
proporcionando uma leitura e identificação desses valores mais próxima do
valor verdadeiro da grandeza investigada.

1. Aquisição de dados

O ato de adquirir dados pode ser definido de maneira simples como medir
informações. Muitas vezes essa medição é de natureza analógica, isto é, é um
processo de medição correspondente a grandezas elétricas ou físicas
contínuas, com o uso de um computador. Como exemplo de quantidades
físicas tem-se: tensão, corrente, temperatura, pressão ou som, entre outras
(National Instruments, 2017).

Dessa forma, as grandezas são convertidas e transformadas em sinais
elétricos através de sensores ou transdutores, e com o uso de ferramentas
computacionais, essas informações podem ser armazenadas e tratadas após
sua conversão para um formato digital, para que assim possam ser utilizadas
para a realização de análise dessas informações em um computador. A figura
120 mostra de forma esquemática o processo de transformação das grandezas
para sinal elétrico:

 

Figura 120. Processo de transformação das grandezas para sinal elétrico
Fonte: Elaborado pelos autores.

Com o rápido avanço tecnológico e a evolução da eletrônica,
acompanhado do crescimento do mercado, a possibilidade de acesso à
tecnologia e ferramentas modernas tem aumentado. O uso de
microprocessadores possibilita uma redução do preço dos equipamentos, o
que permite sua aplicação em equipamentos de leitura e armazenamento de



dados. A partir dessa coleta de dados de forma automatizada é possível
eliminar erros entre eles os erros humanos na leitura dos sensores, erros de
digitação, perdas de dados, sincronismo da leitura entre vários instrumentos e
frequência de leitura com intervalos precisos (Vilela et al., 2001).

1.1 Transdutor de Corrente

O transdutor é um dispositivo que converte uma grandeza física em outra
grandeza física de valor correspondente. Esse dispositivo tem o seu princípio
de funcionamento baseado na geração de um potencial elétrico nos seus
terminais de saída (Pallás-Areny e Webster, 1991).

O transdutor de corrente de efeito Hall é um dispositivo que permite
emitir um sinal na saída proporcional ao valor da entrada, sendo assim,
possível medir corrente contínua, alternada e formas mais complexas. O
efeito Hall consiste no aparecimento de um campo elétrico em um condutor
percorrido por uma corrente elétrica, quando o mesmo se encontra dentro de
um campo magnético (Neis, 2000). A Figura 121 traz uma imagem de um
transdutor de corrente.

 

Figura 121. Transdutor de corrente efeito hall HAS 400-S, marca LEM
Fonte: Digikey, 2017.

2. Metodologia

Visando atingir os objetivos propostos, dois caminhos podem ser
utilizados para quantificara incerteza. Quando o valor da incerteza é



encontrado por métodos estatísticos, esses procedimentos são caracterizados
como análise de incertezas do “tipo A”. Nem sempre é possível a utilização
dos procedimentos estatísticos para determinar a incerteza de um sistema de
medição, dessa forma, quando utilizado procedimentos não estatísticos, essas
incertezas são caracterizadas por meio de uma análise de incertezas do “tipo
B” (Albertazzi, 2008). No estudo em questão, será realizado uma análise de
incertezas do “tipo B”, sendo a análise das incertezas baseada nas
informações disponíveis sobre os módulos do sistema, conforme classificação
do Guia para a expressão de incerteza de medição (INMETRO, 2008).
Assim, este capítulo visa descrever as montagens físicas do sistema de
medições de corrente e mostrar cada componente do processo de medição
junto à sua contribuição na incerteza combinada.

2.1 Montagem dos módulos do sistema

Para a montagem do sistema de aquisição de dados de corrente, foi
necessária a utilização de um transdutor de corrente modelo HAS 400-S da
marca LEM, que mede corrente na faixa de 0 a 400 A. O transdutor pode ser
utilizado para a medição eletrônica de correntes DC, AC, pulsadas, com
separação galvânica entre o circuito primário e o secundário do circuito,
proporcionando uma medição sem interferências ao processo a ser medido. O
transdutor é alimentado por uma tensão simétrica de ± 15 V DC. Na ligação
do transdutor foi adicionado um resistor de 10kΩ à saída para medição,
conforme recomendação do fabricante.

Prosseguindo com a montagem do sistema de aquisição, a saída do
transdutor é ligada à placa de aquisição de dados da National Instruments.
Neste trabalho, foi utilizado na montagem um sistema modular de aquisição e
controle de dados. Esse sistema modular é composto por um chassi onde se
encaixam as placas de aquisição a serem utilizadas. O modelo empregado foi
o NI cDAQ-9178, com um módulo de entradas analógicas e um bloco de



terminais com terminais de parafuso para montagem (módulos NI 9205 e
bloco NI 9923, respectivamente). A Figura 122 mostra a imagem do módulo
utilizado.

 

Figura 122. Módulo NI 9205 e Bloco NI 9923
Fonte: Elaborado pelos autores.

O módulo de entradas analógicas NI 9205 opera com 16 canais no modo
diferencial de medições e 32 nos outros modos. Para os seus 32 canais, é
possível obter uma taxa de amostragem máxima de 250 mil amostras por
segundo. A resolução do conversor analógico digital é de 16 bits.

De posse da plataforma montada, e com a saída do transdutor já ligada a
placa de aquisição de dados NI 9205 da National Instruments é possível
visualizar através da Figura 123 o aparato experimental desenvolvido.



 

Figura 123. Sistema de medição desenvolvido
Fonte: Elaborado pelos autores.

Em seguida, após a montagem de todos os componentes do aparato
experimental, foi realizada a programação em um software de aquisição de
dados para extrair os dados e posteriormente realizar o balanço de incerteza.
Para ilustrar o programa desenvolvido para aquisição do sinal de corrente, o
que não é objeto final desse trabalho e, por isso, foi omitido, foi montado um
diagrama. A Figura 124 ilustra esse diagrama.



 

Figura 124. Diagrama de blocos referente ao programa criado para
aquisição de dados
Fonte: Elaborado pelos autores.

O diagrama de blocos que deu origem a programação contém um valor
multiplicador obtido na calibração do sensor, que permite transformar o sinal
de tensão de saída do transdutor em valor de corrente de entrada do sistema.
A partir do sinal enviado pelo transdutor de corrente e lido pela placa, tem-se
o sinal bruto (em volts), representado pela tensão de entrada no canal da placa
em que foi ligado o transdutor, que gera um gráfico de tensão versus tempo.
Ao mesmo tempo, o programa converte o sinal de tensão em corrente.

3. Análise das incertezas

Para a realização da análise de incertezas das medições de corrente, fez-se
necessária a utilização de módulos distintos para chegar ao resultado
pretendido. Dessa forma, pela necessidade de análise de cada módulo
separadamente, o estudo de incertezas será realizado conforme citado por
Armando Albertazzi (2008) e de acordo com as recomendações do Inmetro
(2008).

Para iniciar as análises, primeiramente foram identificados cada módulo
do sistema de medição e as fontes de incertezas individuais de todos os
módulos envolvidos no processo de medição. Tendo em vista que o sistema
de medição será composto por um transdutor de corrente, cabos e uma placa



de aquisição de dados, cada um desses módulos apresentarão incertezas que
influenciarão no resultado final das medições, conforme apresentação abaixo:

•Transdutor de Corrente
Faixa de medição: 0 a 400 A
Sensibilidade: 0,01 V/A
Correção:0 V
Incerteza padrão:0,10972402 V
•Cabos
Sensibilidade:1 V/V
Correção:0 V
Incerteza padrão:5% (+ ou -)
•Módulo de Aquisição
Faixa de medição: -10 V a +10 V
Sensibilidade:1 V/V
Correção:0 V
Incerteza padrão:0,00220798 V (+ ou -)
Desta forma, a Figura 125, mostra um diagrama que reflete uma avaliação

de causas e efeitos das incertezas do sistema de medição, apresentando as
incertezas que irão compor o processo.

 

Figura 125. Diagrama de causas e efeitos para as incertezas consideradas
Fonte: Elaborado pelos autores.



Identificadas as incertezas, e já realizado o levantamento individual de
cada módulo, parte-se posteriormente para combinar as informações de cada
um deles e chegar a incerteza padrão combinada. Das fontes de incertezas
citadas no diagrama de causas e efeitos das medições, algumas não irão
compor os cálculos, uma vez que os seus valores se apresentam muito
pequenos, tornando-os insignificantes em relação aos valores das medidas
realizadas. A Figura 126 apresenta os módulos considerados na análise de
incertezas do sistema de medição de corrente.

 
Saída da medição

Figura 126. Diagrama em blocos do sistema de medição
Fonte: Elaborado pelos autores.

De posse dessas informações, é possível determinar a sensibilidade
combinada dos módulos do sistema, bem como a obtenção dos dados para
prosseguir com a análise de incertezas.

As incertezas expandidas de cada módulo podem ser obtidas de maneiras
distintas, sendo que a incerteza do transdutor foi obtida através de manuais
técnicos fornecidos pelo fabricante. Esses dados já contemplam as incertezas
de calibração, ruídos e não linearidades do transdutor.

No que se refere à incerteza dos cabos utilizados, os valores de
interferências serão desconsiderados por se apresentarem insignificantes
quando cuidados, como um correto aterramento, são tomados. As incertezas
referentes aos ruídos nos cabos são aconselhadas por Lax (2012) como sendo
um valor de 5% para cabos normais sem muitos cuidados com as conexões.



Sendo esse o nosso caso, esse valor será atribuído a incerteza do módulo do
cabo.

As incertezas referentes à placa de aquisição foram utilizadas sob
orientação do fabricante, conforme mostra a Tabela 78.

 

Entrada
(V)

Ganho
(ppm)

Offset
(ppm)

INL*
(ppm)

Ruído
(ppm)

Incerteza
Absoluta (V)

Incerteza
Relativa (%)

0 215 40 76 4,082 2,72825E-05 Infinito

0,0001 215 40 76 4,082 2,73035E-05 27,304

0,001 215 40 76 4,082 2,74975E-05 2,750

0,01 215 40 76 4,082 2,94325E-05 0,294

0,1 215 40 76 4,082 4,87825E-05 0,049

0,2 215 40 76 4,082 7,02825E-05 0,035

0,5 155 25 76 10,614 0,000189114 0,038

1 155 25 76 10,614 0,000266614 0,027

5 135 20 76 47,357 0,001202357 0,024

10 115 20 76 97,980 0,00220798 0,022

Tabela 78. Incertezas do módulo de aquisição NI cDAQ-9205
Fonte: Adaptado de National (2008).

Prosseguindo com a análise, e de posse da incerteza padrão relativa de
cada módulo, é possível calcular a incerteza padrão relativa combinada do
sistema de medição expresso, uma vez que o Guia para a expressão de
incerteza de medição (INMETRO, 2008) recomenda o tratamento da mesma
forma para todas as incertezas padrão para o cálculo da incerteza combinada.
Ainda, com esses valores é possível calcular a incerteza expandida e assim
chegar ao resultado da medição. Para chegar ao resultado da medição foi
criada a Tabela 79, que contém os dados do ensaio e da análise no que tange
ao balanço de incertezas, e traz a sensibilidade combinada, a correção
combinada e a incerteza combinada.



 

DADOS DO SISTEMA Saída do SM: 0,364551 V (aprox. 37A)

       

Transdutor de Corrente (T) Cabos (C) Módulo de Aqusição (M)

Medição:0 a 400 A Sensibilidade: 1 V/V Medição: -10V a +10V

Sensibilidade: 0,01 V/A Correção: 0 V Sensibilidade: -1 V/V

Correção: 0 V Incerteza: 5% (±) Correção:0 V

Incerteza: 0,10972402 V   Incerteza: 0,001202357 V (±)

  

Entrada da medição Saída da medição

E (T) 36,57 A S(T)   0,36455 V  

  S(C)  0,36455 V  

  S(M)   0,36455 V  

 

Correção relativa Incertezas padrão relativas

Cr(T) 0 V Fonte Incerteza Distrib. Divisor Contrib. Graus

Cr(C) 0 V ur(T) 0,10972402 V Normal 2 0,0548621 Infinito

Cr(M) 0 V ur(C) 0,05000000 V Retang. 1,73 0,0289017 Infinito

  ur(M) 0,00120236 V Retang. 1,73 0,0006950 Infinito

 

Correlação relativa combinada Incerteza padrão relativa combinada do SM

Cr(SM) 0V ur(SM)  0,06201325 V   

C(E) 0V u(E)  2,26782451 A   

 

Incerteza expandida Resultado da medição   

vef infinito RM = (I + C ± U95%) A   

U(E) 4,53564903 A RM = (36,57 + 0 ± 4,54) A   

U(E)% 12,40% RM = (36,57 ± 4,54) A   

     

Tabela 79. Planilha com o balanço de incertezas do sistema de medição
Fonte: Elaborado pelos autores.



4. Discussão e resultados

De posse dos resultados encontrados nas medições, é possível verificar
quais os blocos desse sistema que mais afetam a incerteza da medição, sendo
que não foi considerado nenhum erro sistemático a se compensar devido à
ausência dos mesmos.

A Figura 127 mostra os valores de tensão (valores brutos), antes do
tratamento matemático no programa de aquisição de dados.

 

Figura 127. Gráfico tensão versus tempo
Fonte: Elaborado pelos autores.

De posse das informações emitidas pelo transdutor, esses valores são
convertidos para níveis de corrente, chegando ao valor da corrente no
momento da medição, cujo valor médio medido foi 36,57 A. A Figura 128
mostra os valores medidos após a conversão de sinal do transdutor para
corrente.



 

Figura 128. Gráfico corrente versus tempo
Fonte: Elaborado pelos autores.

Com base nos valores encontrados, e com a análise de incertezas de cada
módulo, é possível avaliar a incerteza da medida realizada pelo sistema de
medição, uma vez que torna mais fácil visualizar qual módulo oferece maior
influência na incerteza do sistema. Dessa forma, o transdutor de corrente é o
módulo que tem maior influência no resultado final, uma vez que a incerteza
do transdutor equivale a aproximadamente 68,18% da incerteza total do
sistema, seguido pela incerteza dos cabos e da placa de aquisição, que
equivalem a 31,07% e 0,02% da incerteza do sistema, respectivamente. O
Gráfico 1 mostra a influência de cada fonte de incerteza no resultado da
medição.



 

Figura 129. Gráfico da participação percentual das incertezas
Fonte: Elaborado pelos autores.

Diante disso, o resultado final da medição, considerando a incerteza de
cada um dos módulos analisados será de (36,57 ± 4,54) A, ou seja, o
resultado real da corrente no momento da solda, seguindo esses parâmetros,
estará contido entre 32,03 A e 41,11 A (com 95% de probabilidade).

Considerações finais

Com a realização desse trabalho foi possível avaliar o sistema de medição
de corrente de solda, analisando os parâmetros de cada módulo que o
compõe, e, assim, demonstrar ao final o resultado da medição com a sua
incerteza expandida. Mediante os resultados apresentados ficou perceptível
que os limites inferiores e superiores do resultado final da medição foram
expressos em valores de – 4,54 A e + 4,54 A, representando uma incerteza
expandida em valores percentuais de pouco mais de 12%.

O monitoramento da corrente em processos, como o de solda, pode ser
feito utilizando o sistema de medições descrito, uma vez que ele vai traduzir a
realidade, dentro de uma faixa previsível de incerteza.



Como recomendação para diminuir os valores da incerteza, pode-se citar a
troca do transdutor de corrente, uma vez que esse módulo apresentou uma
incerteza padrão relativa de 68,18% da incerteza total da medição, o que
corresponde a uma parcela considerável no resultado final. Ainda assim,
recomenda-se a utilização de cabos para baixo ruídos, que pode diminuir a
incerteza padrão do bloco de 5% para algo em torno de 0,5%. É interessante
ressaltar que no sistema, da forma que se encontra, a troca da placa de
aquisição de dados não evidenciará diminuição relevantes na incerteza
expandida do processo de medição, uma vez que a sua participação na
incerteza total do sistema foi baixa.

De forma geral, a representação do sistema de medição de corrente
através de blocos se mostrou satisfatória para o processo de análise da
incerteza de medição, e que, sendo realizados ajustes referentes aos materiais
utilizados, a incerteza pode ser diminuída, melhorando consideravelmente o
resultado final da medição.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma estratégia para suportar interação

humano-computador de crianças com deficiência nos membros superiores
por meio de dispositivo vestível, com o objetivo de melhorar o acesso aos
jogos digitais ao público-alvo. Para o seu desenvolvimento, foi utilizado o
dispositivo vestível Myo para controlar um jogo de quebra-cabeça como meio
de prover a interação entre o indivíduo e o jogo. Neste contexto, o jogo é
controlado pelos movimentos do membro superior do usuário, que apresenta
a deficiência, por meio do Myo. Para validação da pesquisa, o jogo
desenvolvido foi disponibilizado para indivíduos com deficiência física nos
membros superiores, na faixa etária entre oito e quinze anos, da Associação
de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Logo, observou-se que os
participantes da pesquisa conseguiram jogar utilizando o membro com
deficiência com apoio do Myo e sentiram-se mais motivados a jogar,
tornando o processo de promoção da consciência corporal mais interativo.

Palavras-chave: Deficiência Física. Jogos Digitais. Membros Superiores.

Introdução



Os jogos digitais deixaram de ser vistos como uma forma de
entretenimento prejudicial à saúde. Eles tornaram-se uma ferramenta
importante para melhorar o tratamento dos pacientes, que vão desde aqueles
que estão atravessando uma grave enfermidade, como o câncer, por exemplo,
até os que demandam procedimentos mais leves, como a fisioterapia.
Contudo, há pessoas que possuem deficiência física e possuem dificuldade
em utilizar jogos digitais.

Assim, a utilização do jogo digital pode tornar-se uma alternativa em
proporcionar maior motivação nas brincadeiras por meio de desafios com
técnicas virtuais, trabalhando conceitos que podem auxiliar na cognição, nos
aspectos emocionais e físicos dos pacientes, no favorecimento dos
movimentos do membro afetado, lazer, socialização e convivência com
outras crianças.

Além disso, a promoção da consciência corporal de forma virtual por
meio de jogos visa simular situações reais; também se percebe que o uso dela
melhora a funcionalidade dos membros acometidos e o leva a retomar as
atividades nas áreas de desempenho ocupacional (Grande; Galvão; Gondim,
2011).

Nesta perspectiva, existem trabalhos, tais como PhysioPlay (Santos, 2013)
e MoVER – Movement in Virtual Environment for Rehabilitation (Sousa
Junior, 2013), que comprovam a eficiência do uso de jogos na motivação de
pacientes em continuar o tratamento de fisioterapia dos membros superiores.
Ambos são jogos sérios que simulam movimentos fisioterapêuticos por meio
de desafios para a realização de tarefas virtuais com o uso do corpo humano,
demonstrando a possibilidade de tratamento remoto para a promoção da
consciência corporal e o seu baixo custo.

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e avaliar o uso
de um jogo de quebra-cabeça, utilizando o dispositivo vestível Myo como



forma de interação, para prover uma melhor acessibilidade às pessoas que
possuam algum tipo de deficiência nos membros superiores.

A aplicação foi executada em pacientes da Associação de Assistência à
Criança Deficiente (AACD) após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Uberlândia (Anexo A) e da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), com número do parecer:
1.790.475, e, conforme pode ser visto no Anexo B.

Este trabalho encontra-se organizado e estruturado nas seguintes seções:
A seção 1 apresenta o desenvolvimento do trabalho, ou seja, detalhes da

implementação da aplicação e uso do Myo como dispositivo de controle do
jogo, e as demais configurações necessárias. Além disso, exibe o layout do
jogo e apresenta os princípios básicos de funcionamento do sistema.

Na seção 2, foi abordado sobre os métodos, ferramentas e tecnologias
utilizadas no desenvolvimento do trabalho, destacando as principais
características do dispositivo vestível Myo utilizado como instrumento de
interação neste trabalho.

Na seção 3, são apresentados os testes aplicados com o público-alvo da
pesquisa: crianças e adolescentes com deficiência física nos membros
superiores. Também mostra uma avaliação da aplicação pelos pacientes e
uma análise gráfica referente aos resultados obtidos.

A seção 4 corresponde às considerações finais, concluindo a pesquisa
sobre o uso de jogos digitais por pessoas com deficiência nos membros
superiores utilizando o Myo como meio de interação. E ainda, as conclusões
obtidas a partir dos testes aplicados nos pacientes utilizando jogos
controlados pelo dispositivo vestível Myo, além de propostas de trabalhos
futuros para melhor aplicação do tema.

1. Desenvolvimento



Primeiramente, foi realizado um estudo sobre o dispositivo vestível Myo
com a finalidade de aprender sobre os seus comandos de execução, suas
características, seus princípios de funcionamento.

O dispositivo vestível Myo é um bracelete capaz de controlar aplicações
por meio de gestos e interagir com computadores e outros meios digitais
similares, reconhecendo impulsos elétricos nos músculos do usuário. Ele é
um modelo comercializado livremente, não só para pesquisadores, mas
também para consumidores comuns que desejam utilizá-lo em jogos de
computador ou para controle de outras aplicações (Myo, 2016).

 

Figura 130. Dispositivo vestível Myo
Fonte: Autoria própria.

Por ser um método não-invasivo de eletromiografia, o dispositivo Myo
não provoca efeitos colaterais ao participante da pesquisa, visto que é um
acessório similar a um relógio ou pulseira, o qual não causa alergia, dor,
irritação na pele, calosidades, nem qualquer outro dano ou prejuízo físico. Ele
capta os gestos do participante e, em seguida, transmite para o computador, o
qual reconhece os movimentos e executa as atividades durante a execução
dos jogos.

Os símbolos apresentados na Figura 131 são os principais gestos
realizados pelo usuário durante a execução de aplicações controladas pelo
Myo, conforme padrão do dispositivo vestível.



 

Figura 131. Gestos executados pelo usuário
Fonte: Autoria própria.

Um jogo de quebra-cabeça foi escolhido, porque este tipo de jogo pode
auxiliar tanto na promoção da consciência corporal dos pacientes quanto nos
aspectos cognitivos, uma vez que exercita o raciocínio lógico dos usuários,
segundo informações obtidas com os profissionais da AACD.

Nessa perspectiva, foram realizados vários testes para entender o
funcionamento do bracelete e dos plugins disponibilizados para download,
com a finalidade de conhecer as várias possibilidades do que se pode fazer
com o Myo.

No jogo de quebra-cabeça apresentado, o gesto Double Tap é utilizado
para iniciar o jogo. Os gestos Wave Left e Wave Right são utilizados para
selecionar as peças do quebra-cabeça para a esquerda e para a direita,
respectivamente. Para mover as peças até o grid, utiliza-se o gesto Fist, e para
encaixar as peças do quebra-cabeça no grid, utiliza-se o gesto Fingers
Spread.

Para o desenvolvimento do jogo, foi utilizada a game engine Unity 3D,
por oferecer diversos recursos de computação gráfica necessários para
implementação do projeto, além de possuir plugin de compatibilidade com o
dispositivo vestível Myo. Também foi utilizada a linguagem de programação
C#, por ser de fácil compatibilidade com o software Unity 3D.

Após esses procedimentos, pode-se desbloquear o software, colocar o
Myo no braço do usuário, efetuar a calibração do dispositivo e usar os
movimentos do braço da pessoa, ao invés de mouse e teclado.



Dessa forma, foram substituídos os comandos que utilizam o mouse e
teclado no jogo por gestos do usuário, para que o sistema seja usado com o
dispositivo vestível Myo.

No menu inicial do “Quebra-cabeça com Myo”, há três opções de níveis
do jogo: Iniciante, Intermediário e Avançado.

Ao selecionar o nível “Iniciante”, é exibido o jogo de quebra-cabeça 2 x
2, ou seja, com quatro peças, conforme pode ser visto na Figura 132.

 

Figura 132. Tela inicial do Nível Iniciante
Fonte: Autoria própria.

As peças do jogo ficam do lado esquerdo da tela. Para arrastar as peças
para o grid do quebra-cabeça, é preciso fazer gestos com o braço que está
utilizando o dispositivo vestível Myo até concluir o nível atual do jogo.

Após a conclusão do nível do quebra-cabeça, é exibida a mensagem
“Nível Concluído” juntamente com a pontuação e o número de tentativas
erradas do usuário durante o jogo. Há também a opção de retornar ao menu
inicial para selecionar outro nível do jogo.

Ao escolher o nível “Intermediário”, é apresentado o jogo de quebra-
cabeça 3 x 3, isto é, com nove peças. A Figura 133 apresenta a Tela inicial do
Nível Intermediário, em que o jogo está em resolução, uma vez que algumas
peças já foram inseridas no grid do jogo.



 

Figura 133. Nível Intermediário do jogo em resolução
Fonte: Autoria própria.

A Figura 134 apresenta o nível “Avançado” do jogo concluído.

 

Figura 134. Nível Avançado concluído
Fonte: Autoria própria.

2. Metodologia

Primeiramente, na fase de Concepção, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica sobre jogos aplicados à área da saúde e em pessoas com
deficiência, classificação de jogos e sua respectiva teoria do Flow, tipos de
deficiência física nos membros superiores, interfaces naturais, dispositivos
vestíveis, dentre outros conceitos importantes. A finalidade desta pesquisa é
solucionar o seguinte problema: a dificuldade que pessoas com deficiência
física nos membros superiores, principalmente crianças e adolescentes, tem
ao utilizar dispositivos tecnológicos tradicionais, necessitando, muitas vezes,
da ajuda de terceiros.



Após o levantamento bibliográfico e a seleção dos trabalhos relacionados,
entrou-se em contato com a Associação de Assistência à Criança Deficiente
(AACD)/Unidade Uberlândia, para entender melhor o domínio do problema.

A AACD foi escolhida como instituição coparticipante da pesquisa, visto
que ela é a unidade mais próxima da Universidade Federal de Uberlândia,
onde foi desenvolvida a pesquisa, que viabiliza o tratamento de promoção da
consciência corporal do público-alvo dessa pesquisa: crianças e adolescentes
com deficiência física nos membros superiores. Além disso, ela é a
organização mais abrangente criada para receber o público-alvo desta
pesquisa, atendendo pacientes de diversas cidades da região. A finalidade da
AACD é proporcionar a melhoria da qualidade de vida e aquisição de maior
autonomia e independência às pessoas com deficiência.

Na fase de Elaboração, utilizou-se o software Enterprise Architect para
modelagem da arquitetura do sistema e a construção de diagramas UML
(Unified Modeling Language), de casos de uso, de classes, de atividades,
análise de requisitos funcionais e não-funcionais da aplicação.

Na fase de Construção, foram utilizados o software Unity 3D e a
linguagem de programação C# para desenvolvimento do jogo de quebra-
cabeça com três níveis de dificuldade. Posteriormente, alterou-se o Software
Development Kit (SDK ou Kit de Desenvolvimento de Software) do
dispositivo vestível Myo, implementando-o no jogo.

A construção do jogo e a escolha do gênero utilizado para esta pesquisa
foram acompanhadas pela equipe da AACD, a qual tem maior experiência
com os pacientes, público-alvo do trabalho.

Na fase de Testes, a equipe da AACD fez um levantamento de crianças e
adolescentes com faixa etária de oito a quinze anos que possuem deficiência
nos membros superiores e frequentam a instituição.

Assim, após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade
Federal de Uberlândia, os pesquisadores responsáveis por este estudo



entraram em contato com os pais e responsáveis de pacientes da AACD da
Unidade Uberlândia-MG, com o intuito de convidá-los a participarem desta
pesquisa em questão. Por se tratar de uma pesquisa com participantes
menores de idade, antes do início do estudo, além da assinatura do Termo de
Assentimento por parte do participante, todos os responsáveis assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Após todos os esclarecimentos prévios aos responsáveis e as crianças, e
assinaturas dos termos previamente mencionados, foram incluídas nesta
pesquisa 10 crianças com deficiência física em um dos membros superiores,
bem como os seus responsáveis.

As crianças apresentavam idade entre oito a treze anos, de ambos os
sexos. Em relação a faixa etária uma criança apresentava 8 anos e outra 9
anos, as demais encontrou-se com duas em cada faixa etária a seguir: de 10,
11, 12 e 13 anos. Em relação ao sexo, seis participantes eram do sexo
feminino e quatro eram do sexo masculino.

Após a execução do jogo, foi aplicado ao participante da pesquisa um
questionário sobre a avaliação da utilização do jogo mediada pelo dispositivo
vestível Myo.

O questionário para avaliação da utilização de jogos mediada pelo
dispositivo Myo foi elaborado a partir de um questionário para avaliação de
jogos educacionais, proposto por (Savi et al., 2010). Ele foi escolhido porque
aborda diversas características importantes sobre a jogabilidade com crianças,
entre elas: motivação, atenção, relevância, confiança, satisfação, experiência
do usuário, imersão, desafio, habilidade, competência, conforto, interesse,
divertimento, aprendizado e conhecimento. Dessa forma, o questionário foi
adaptado, reduzindo-o para 20 perguntas. Além das questões já existentes no
questionário de (Savi et al., 2010), foram incluídas outras perguntas sobre o
Myo, com a finalidade de abordá-lo melhor nos testes e investigar quais são
os seus impactos na pesquisa.



3. Discussão e resultados

As 10 crianças que participaram da pesquisa possuem deficiência física
congênita (desde o nascimento), ocasionada por malformação durante a
gestação: 5 crianças possuíam agenesia de mão direita (CID Q71.3 -
Ausência congênita de mão e de dedos) e outras 5 possuíam hipoplasia de
falanges (CID Q71.8 - Outros defeitos de redução do membro superior). As
crianças possuem outras deficiências também, podendo ser físicas (nos
membros inferiores), mentais ou cardiovasculares.

Apesar de não ter sido um critério pré-estabelecido para participar da
pesquisa, nenhum dos participantes conhecia o Myo, ou seja, o bracelete foi
uma novidade para todas as crianças envolvidas nos testes. O
desconhecimento prévio do jogo, aqui apresentado, é justificado pelo fato
deste ser uma abordagem inovadora (Fernandes, 2017).

Referente às respostas sobre o grau de experiência das crianças com
tecnologia, computadores, tablets e celulares, nove crianças referiram utilizar
muitíssimo e uma a utilizar muito. Dessa maneira, percebe-se que os
participantes da pesquisa usam dispositivos tecnológicos de modo intensivo,
apesar de possuírem deficiência no membro superior. Assim, verifica-se que
a tecnologia assistiva está em constante evolução, e está cada vez mais
presente no dia-a-dia das pessoas (Fernandes, 2017).

Porém, os pais disseram que seus filhos gostam de utilizar esses aparelhos
apenas em casa, com a família. Em ambientes externos, elas têm vergonha de
mostrar a sua limitação motora no membro superior para pessoas
desconhecidas, devido ao receio de preconceito e rejeição. Segundo Matos
(2016), estes temores fazem com que os pais em determinadas vezes deixem
de sair para lazer, a fim de evitar situações constrangedoras, uma vez que
atitudes preconceituosas contra pessoas com deficiência ainda são
encontradas em toda sociedade, sendo que reações impróprias e hostis são
frequentes.



Assim, frente a estas situações enfrentadas por estas famílias, faz-se
necessário um trabalho de educação emocional constante com as crianças
com deficiência, pois estas caraterísticas comportamentais e de
desenvolvimento contribuem para que tenham mais vulnerabilidade afetiva e
dificuldades de autocontrole e autorreconhecimento emocional. Faz-se
necessário investigar se o uso de novas tecnologias, por meio da criatividade
poderia auxiliar um processo de facilitação da autoaceitação por parte das
pessoas com deficiência e ao despertar interesse de outras pessoas, diminuir
as reações supersticiosas destas (Fernandes, 2017).

Todas as crianças referiram ter sido muito confortável a utilização do
dispositivo Myo e terem se esforçado muitíssimo para ter bons resultados nos
jogos, dessa forma, além de querem muitíssimo jogar novamente. Pode-se
observar que todos os participantes da pesquisa apreciaram o conforto do
dispositivo vestível, sendo que isto pode ser um dos motivos facilitadores a
estarem interessados e motivados a jogar e concluir o jogo com maior
pontuação. O uso da tecnologia aplicada a este público, a qual entende as
limitações e potencializa as capacidades das pessoas com deficiência pode ser
uma maneira de estimular o lazer e a consciência da capacidade corporal
nesta população, acarretando diretamente benefícios ao seu bem-estar,
consequentemente à sua saúde, em seu caráter mais amplo.

Observou-se que algumas crianças apresentaram um comportamento
similar ao jogar com ambos os braços, porém outras apresentaram maior
dificuldade de controlar o jogo com o braço que possui a deficiência,
informações que demonstram perspectivas positivas de aceitação, em especial
pelo fato das crianças estarem utilizando ou tentando utilizar o membro com
deficiência, já que atualmente o processo de reabilitação passou cada vez
mais a estimular a realização de suas tarefas com o membro não acometido.

Outo fator observado foram as declarações dos pais ou responsáveis das
crianças, que presenciaram a realização dos testes. Estes, em sua maioria,



gostaram da utilização de jogos mediados pelo dispositivo Myo, pois
acreditam que esta prática estava auxiliando na melhoria da funcionalidade
do membro com deficiência e principalmente da aceitação da mesma. A
preocupação dos pais referente a independência funcional dos participantes,
está presente também em outros pais de crianças com deficiência, onde eles
afirmam que a apreensão surge inclusive em relação as projeções com relação
ao futuro, como a escola e o trabalho.

A maioria dos responsáveis alegou que, apesar do tratamento já realizado
com os filhos, acompanhamento com por uma equipe multidisciplinar
composta por psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, ainda é
muito difícil para as crianças lidar com a deficiência, pois as crianças
possuem muita vergonha e transparecem sentir-se diferentes das demais
pessoas e ainda apresentam sentimento de incapacidade com frequência,
diante de determinadas atividades. Todavia, na participação desta nova
atividade realizada por eles, percebeu-se que as crianças se sentiram
motivadas a utilizar o braço com deficiência.

Os resultados provenientes dos testes realizados mostram que Myo pode
ser uma boa alternativa para prover acessibilidade para pessoas com
deficiência nos membros superiores. Assim, tornar os jogos digitais mais
acessíveis para esse público é relevante, pois pode proporcionar maior acesso
ao entretenimento digital, além de maior desenvolvimento e utilização do
membro, podendo também auxiliar no processo de promoção da consciência
corporal. Dessa forma, dentre os benefícios, discutidos na literatura, que o ato
de jogar pode proporcionar, cita-se esta acessibilidade para as pessoas.

A escolha do jogo de quebra cabeça se mostrou adequada para os testes
pois os participantes demonstraram, por meio de suas respostas, que o jogo
foi bom, estimulante e atendeu as expectativas. Foi importante a escolha de
um jogo simples em virtude da faixa etária dos participantes, bem como
possíveis problemas neurológios apresentados pelos mesmos. Assim, eles



puderam empreender uma maior carga cognitiva na utilização do Myo e não
na aprendizagem do jogo, uma vez que o Myo era uma novidade para todos
os participantes.

A utilização do Myo foi bem aceita. Os participantes se sentiram
confortáveis e conseguiram interagir com o jogo alcançando os objetivos
propostos pelo mesmo. Apesar de terem apresentado uma dificuldade
moderada na utilização do Myo, este fato não interferiu na motivação e no
envolvimento dos participantes com o jogo. Eles relataram que tiveram uma
experiência divertida ao jogar. Dessa forma, percebe-se que o Myo pode ser
utilizado como um dispositivo para melhorar a acessibilidade aos jogos
digitais de pessoas com deficiência física nos membros superiores. Nessa
perspectiva, tornando os jogos mais acessíveis, também se espera uma maior
utilização dos jogos digitais pelo público alvo desta pesquisa. Assim, este
público poderá usufruir dos benefícios da utilização dos jogos apresentados
na literatura.

Considerações finais

Portanto, verifica-se que o objetivo proposto no início deste trabalho foi
alcançado, uma vez que a utilização de jogos mediados pelo dispositivo
vestível Myo se mostrou eficiente no uso de jogos digitais para pessoas com
deficiência física nos membros superiores, proporcionando maior autonomia
e acessibilidade ao entretenimento digital.

Logo, diante dos resultados referentes aos testes efetuados com pacientes
e os questionários respondidos por eles, pode-se afirmar que é uma
modalidade terapêutica inovadora para a promoção da consciência corporal, e
também pode incentivar na criação de novos objetos de estudo e sistemas na
área médica.

Como trabalhos futuros, pretende-se prosseguir com a seleção,
desenvolvimento e adaptação de mais jogos com a finalidade de melhorar o



incentivo ao entretenimento digital para crianças e adolescentes com
deficiência física nos membros superiores. Também acompanhar os impactos
que a utilização do jogo a longo prazo pode acarretar para a promoção da
consciência corporal dos indivíduos, do ponto de vista físico-motor e
cognitivo.

Além disso, espera-se testar o jogo de quebra-cabeça para uso com o Myo
com mais pacientes com deficiência física nos membros superiores, ampliar a
faixa etária de aplicação do protótipo, e auxiliar a AACD na inauguração e
manutenção da sala de Reabilitação Virtual na instituição em Uberlândia.

Também almeja-se realizar testes com pacientes que possuam deficiência
física nos dois membros superiores para avaliar os resultados. E,
posteriormente, nestes casos, verificar a possibilidade de utilizar dois
dispositivos vestíveis (um para cada membro), podendo ampliar a pesquisa
para uma estratégia de análise multimodal.

Ainda, deseja-se pesquisar dispositivos vestíveis para adaptar mais jogos
para outros membros do corpo humano. Se possível, encontrar estratégias
genéricas para utilização de jogos para todos os tipos de deficiência com a
finalidade de promover a consciência corporal dos pacientes que se
encontram nesta categoria. E também realizar o desenvolvimento de um
módulo de supervisão da aplicação, no qual o profissional habilitado poderia
visualizar gráficos para acompanhar a evolução de determinando paciente, e
também comparar os resultados obtidos por diferentes pacientes na execução
do jogo.

Por fim, aspira-se por estudar sobre design instrucional e universal de
jogos para facilitar o densenvolvimento de jogos para promoção da
consciência corporal de crianças com deficiência física nos membros
superiores, além de pesquisar se há alguma estratégia para dispositivos
móveis para quebra-cabeça em que a manipulação das peças ocorra de
maneira mais fácil aos jogadores.
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Resumo: O presente trabalho apresenta a formulação do Método dos

Elementos de Contorno para análise multi-escala aplicada ao problema de
chapas. Nessa análise são definidos Elementos de Volume Representativos
(EVRs) que representam a estrutura do material em sua microescala,
modelada como uma placa com sub-regiões, onde são admitidas diferentes
propriedades elásticas e modelos constitutivos para cada sub-região. Nos
exemplos numéricos adotam-se EVRs com diferentes volumes de fração para
a inclusão elástica, inclusões distribuídas de forma aleatória, além de um
EVR com vazios. Para a obtenção da resposta numérica (valores
homogeneizados das tensões e tensor constitutivo) o contorno e as interfaces
da microestrutura são discretizados em elementos e os subdomínios em
células triangulares.

Palavras-chave: Chapas. Método dos Elementos de Contorno. Elemento
de Volume Representativo.

Introdução e metodologia

Na maioria dos casos, as soluções exatas de estruturas, são praticamente
impossíveis de serem obtidas, pois há uma grande complexidade na
geometria dos sólidos, além de necessitar de leis constitutivas complexas para



representar o comportamento dos materiais. Dessa forma, é preciso que se
obtenha soluções aproximadas através de métodos numéricos, nos quais são
dotadas aproximações para as leis constitutivas e as variáveis do problema.
Dentre os métodos numéricos existentes, tem-se o Método dos Elementos de
Contorno (MEC), que será usado nesse trabalho e é relativamente novo se
comparado ao Método dos Elementos Finitos (MEF).

O Método dos Elementos de Contorno surgiu com o trabalho de Brebbia
(1978), tendo sido desde então aplicado a diversos trabalhos para análise de
estruturas, como: Fernandes (1997), Palermo Júnior (2000), Fernandes
(2003), Fernandes & Souza Neto (2013), Fernandes et al. (2015), Dóro
(2015), entre outros.

Grande parte dos materiais estruturais são heterogêneos e possuem um
comportamento não linear, em que, se analisados microscopicamente pode-se
observar diferentes fases com propriedades mecânicas diferentes. Segundo
Furtado (2017), o processo de fissuração ou plastificação dado
microscopicamente afeta a estrutura no todo (macro-contínuo). Dessa forma,
surgiu a análise em multi-escala, que se dá pela análise da estrutura, onde o
comportamento mecânico de cada ponto do macro-contínuo é definido
através da análise da microestrutura do material (microescala), denominada
de EVR (Elemento de Volume Representativo), que pode ser composto por
diferentes materiais e por vazios, para que se possa representar a
heterogeneidade do material.

O presente trabalho tem como objetivos fazer uma comparação entre o
método utilizado por Fernandes et al. (2015) utilizando o MEC em conjunto
com o Método dos Elementos Finitos (MEF) e assim validar a utilização
apenas do MEC, que é um método relativamente novo. Além disso, pretende-
se observar o quanto micro-estruturas diferentes podem afetar na rigidez da
estrutura no topo, afetando então, os resultados obtidos.

1. Modelagem multi-escala



Em uma análise multi-escala, no domínio do macro-contínuo são
definidos pontos de interesse que são os EVRs (Figura 135), os quais
representam a microestrutura, em nível granular, do macro-contínuo na
vizinhança infinitesimal do ponto (Souza Neto e Feijóo, 2006). Para cada
EVR, que pode possuir vazios ou inclusões, é feito o monitoramento do
processo de fissuração ou deformação.

 

Figura 135. Macro-contínuo e microestrutura (EVR)
Fonte: Crozariol (2017).

Considerando um carregamento qualquer na estrutura estudada, segundo o
modelo da macro-escala, pode-se obter o tensor de deformação para
determinado ponto da mesma, esse tensor é imposto de forma constante ao
EVR que está associado ao ponto do macro. A partir dessa solicitação obtém-
se os campos de deformação, tensão e deslocamentos do EVR a partir de um
processo iterativo, que acaba quando o campo de flutuação dos
deslocamentos que satisfaz a equação de equilíbrio do EVR é encontrado,
resolvendo, assim, o problema de equilíbrio do EVR. A flutuação dos
deslocamentos representa a parcela de deslocamentos que surge quando a
micro-estrutura do EVR é heterogênea (composta por vazios e/ou inclusões).



Para que seja possível transferir os valores dos campos de deformação e
tensão da micro-escala para a macro-escala, são necessários os princípios de
homogeneidade e conceitos de média volumétrica. Esses princípios fazem
com que as relações constitutivas e as tensões para o ponto de interesse do
macro-contínuo sejam atualizadas, sendo que, depois dessa atualização feitas
em todos os pontos do macro, um novo incremento de carga é aplicado a
estrutura e novos tensores de deformação são aplicados aos EVRs, fazendo
com que haja uma alimentação mútua entre macro-escala e micro-escala.

2. Formulação do método dos elementos de contorno para análise não-
linear física de chapas (macro-contínuo)

A solução do macro-contínuo é dada pelo problema não-linear
bidimensional de placas, que foi formulado em Fernandes e Souza Neto
(2013), pelo Método dos Elementos de Contorno (MEC). Na Figura 136,
observa-se uma chapa com espessura t≪a e t≪b, com contorno externo dado
por Г e domínio Ω, ela está sujeita a cargas e esforços apenas em seu plano
médio (x1,x2). O equilíbrio de um ponto qualquer da chapa é dado pela
Equação 1, na qual todas as variáveis são definidas em termos de taxas, ou
seja, de suas derivadas no tempo.

Onde  e b ̇i são forças distribuídas no plano da chapa, t a espessura

da chapa e N(ij,j) a derivada da força normal na chapa.

 

Figura 136. Representação para o elemento do problema de chapa



Fonte: Doro (2015).
A deformação total é dada pela Equação 2, sendo a soma da parcela

elástica ε ̇ije com a parcela plástica e ε ijp:

Aplicando a Lei de Hooke na Equação 2, encontra-se as tensões elásticas,
calculadas a partir das deformações totais e dadas pela Equação 3.

Ao integrar essas tensões ao longo da espessura da chapa, chega-se aos

esforços de membrana, sendo N ̇ijv os esforços relacionados à tensão

verdadeira (σij̇); Ṅijt são os esforços elásticos relacionados à tensão de

tentativa (σe ) ̇ij e N ̇ijp são os esforços iniciais relacionados à tensão plástica

(σ ijp). Os esforços elásticos N ̇ijt podem sem obtidos pela Equação 4.

Onde δij é a função delta de Kronecker; E̅=E.t; ν o coeficiente de Poisson

e εij a deformação total, dada na Equação 2.

2.1 Equação integral do deslocamento

Através do teorema de reciprocidade de Betti e fazendo a integração por
partes ao longo da espessura da chapa obtém-se a equação integral do
deslocamento no plano da placa (Equação 5).

Onde u_n^*, u_s^*,p_n^* e p_s^* são os valores fundamentais de
deslocamentos e trações no plano, Ω_b é a região carregada da placa, K_i é o
termo livre que assume valores diferentes dependendo da posição do ponto e



i,n e s são respectivamente as direções de aplicação da carga, normal ao
contorno e direção do próprio contorno; os termos acompanhados por *
representam o problema fundamental e k é a direção da carga fundamental.

O processo incremental iterativo utilizado para a obtenção da solução
não-linear da chapa é baseado no Método de Newton-Raphson, em que, se
calcula a correção que deve ser dada ao campo de deformações a partir do
resíduo de forças (forças plásticas) e da matriz tangente consistente, os quais
devem ser atualizados a cada iteração.

2.2 Equações algébricas do MEC para análise não-linear

Para cada nó do contorno da chapa têm-se quatro variáveis (us,un,ps,pn),

em que duas delas são dadas como condição de contorno. Discretizando o
contorno e o domínio, aproximando-se as variáveis nos elementos e células, é
possível escrever as equações integrais na forma matricial. Escrevendo-se
duas equações de deslocamento para cada nó do contorno obtém-se o
sistema:

Onde [H] é resultado da integração dos esforços fundamentais ao longo
do contorno; {∆U} é o vetor dos incrementos de deslocamentos no contorno;
[G] é resultado da integração dos deslocamentos fundamentais no contorno;
{∆P} é o vetor dos incrementos das forças no contorno; {∆T} é o vetor da

carga externa; [E] é a matriz obtida integrando as células e {∆NP} é o vetor
do incremento de forças plásticas.

Aplicando as condições de contorno na Equação 8 e isolando o vetor das
incógnitas {∆X} obtém-se a resolução numérica, dada na Equação 7.

Onde [RN] representa a influência das forças normais plásticas nos

deslocamentos do contorno e {∆L} é a resposta elástica sem considerar os



esforços iniciais ou plásticos.
Para se obter a solução não-linear, devem ser escritas três equações das

forças de membrana elásticas de tentativa {∆Ne(MEC)jk} nos nós da célula.

Essas equações podem ser escritas como:

Onde {∆K} é a solução elástica dada em termos de incremento de forças
de membrana e [SN ] é o efeito do incremento de forças de membrana

inelásticas {∆NP}.

2.3 Equação de equilíbrio e Matriz Tangente Consistente

Para que se obtenha a solução do MEC, a equação de equilíbrio (Equação
9) deve ser satisfeita para cada incremento n de carga.

Onde RN é o resíduo das forças normais; {∆K} o vetor de forças normais

elástico e {∆Nv(MEC)} é o vetor de forças normais verdadeiro na placa.
Para se chegar ao equilíbrio, a Equação 9 deve ser igual a zero e com isso

são obtidos os valores reais das incógnitas da placa. No processo iterativo
serão dadas correções de deformação plana à placa. Então, é preciso que se
escreva a Equação 9 em termos de vetor de deformação ∆ε e das forças
normais verdadeiras ∆N que está relacionada à deformação através do tensor
elastoplástico CN, chegando-se a Equação 10.

Quando se aplica o incremento de deformações ∆εn à placa, caso a

Equação 10 seja verificada tem-se um incremento elástico, caso contrário, o
incremento aplicado à placa não é elástico e haverá um resíduo RN, devendo-



se então, prosseguir para o processo incremental iterativo até que se chegue
ao valor de ∆εn que satisfaça a equação de equilíbrio da placa. Assim deve-se

calcular ∆εni+1 = ∆εni+δΔ(ε)ni onde δΔ(ε)ni é a correção no estado de

deformação plana, obtida a partir da linearização da equação de resíduos
(Equação 10), pelo processo de Newton-Raphson, através da Equação 11:

Onde

é denominada Matriz Tangente Consistente

3. Formulação do mec para análise de microestruturas heterogêneas

3.1 Problema de Equilíbrio do EVR

A microestrutura do material é representada pelo Elemento de Volume
Representativo (EVR), que no presente trabalho será modelado pelo MEC,
considerando uma placa dividida em sub-regiões, podendo possuir diferentes
propriedades elásticas. A Figura 137 representa um EVR com 3 sub-regiões,
sendo uma matriz e duas inclusões. A equação integral do deslocamento é
encontrada considerando o Teorema de Reciprocidade de Betti, que relaciona
o problema fundamental com o real. Fazendo a integração por partes da
mesma chega-se ao deslocamento uk para um ponto do domínio da placa.



 

Figura 137. EVR com duas inclusões, totalizando 3 sub-regiões
Fonte: Furtado (2017).

Depois disso, discretizando o contorno e as interfaces do EVR em
elementos e o domínio em células triangulares a equação integral é
transformada em equação algébrica. Escrevendo-se 2 equações de
deslocamento para cada nó do contorno, interface e interno ao domínio,
chega-se ao sistema de equações (Equação 12), que pode ser resolvido se
impostas as condições de contorno.

Onde c é o índice para nós do contorno; i é o índice para nós internos

(inclusive de interface); {U} é o vetor dos deslocamentos nodais; {N0} é o
vetor dos esforços plásticos e {P}c é o vetor das forças nodais no contorno.

O equilíbrio do EVR é satisfeito quando o somatório das forças normais
verdadeiras {N}, que satisfazem o modelo constitutivo, é nulo, conforme dado
na Equação 13.



O campo de deslocamentos (uµ (y,t)) é a soma daqueles obtidos a partir

da imposição da macro deformação  ao contorno do EVR ( ) com o
termo da flutuação do deslocamento (u  ̃µ (y,t)) necessária para satisfazer a

equação de equilíbrio do EVR, como apresentado na Equação 14.

A parcela de flutuação representa a variação da deformação ao longo do
EVR, que ocorre devido a heterogeneidade do material. Assim, faz-se a
representação da equação de resíduos (Equação 13) em termos de

incrementos de flutuação  e, em seguida, a linearização pelo Método de
Newton-Raphson, obtém-se a matriz tangente do EVR, atualizada a cada
iteração, a fim de solucionar o problema de equilíbrio do EVR. Considerando
uma iteração i, a correção no estado de flutuação dos deslocamentos ( ) é
calculada a partir da seguinte equação:

Onde Rh são os resíduos de forças referentes às células triangulares.

Para obter a matriz tangente consistente, deriva-se a Equação 15 em
relação ao incremento de flutuação dos deslocamentos, podendo ser
apresentada da seguinte forma:

A matriz da Equação 16 representa a matriz tangente que relaciona
a tensão real com o incremento de deformação, obtido através do modelo
constitutivo adotado (Ohland, 2017).

A fim de completar a formulação do EVR, as restrições cinemáticas são
escolhidas e impostas no mesmo em termos de flutuações de deslocamento.
Essas restrições conduzem a diferentes classes de modelo de multi-escala e,



portanto, a diferentes resultados numéricos. Na formulação desenvolvida, (i)
deslocamentos lineares no contorno do EVR, (ii) Flutuações dos
deslocamentos periódicos sobre o contorno e (iii) forças de superfície
uniformes sobre os contorno são condições de contorno que podem ser
impostas para o EVR (ver detalhes em Souza Neto e Feijoó (2006),
Fernandes et al. (2015 a, b).
 

4. Tensão e tensor constitutivo homogeneizados

Os tensores de tensão σ e deformação ε são assumidos como sendo a
média volumétrica de seu respectivo campo microscópico εµ ou σµ por todo

o EVR relacionados a um ponto x do macro. Deste modo, considerando um
instante t qualquer, a deformação ε(x,t) de um ponto x no macrocontínuo é
da pela Equação 17, da mesma forma é obtida a tensão σ(x,t)

Onde os valores com índice µ refere-se ao EVR, portanto, Vµ é o volume
do EVR e y se refere a um ponto arbitrário no EVR.

A partir da tensão σ(x,t), pode-se obter a seguinte expressão para o tensor
da tensão homogeneizada, considerando as relações desenvolvidas no
trabalho de Souza Neto e Feijoó (2006):

Onde

, sendo Fc forças calculadas a partir de P_c sendo os vetores dos

deslocamentos nodais no contorno Uc obtido após a solução do problema de

equilíbrio do EVR, ou seja, considerando-se o campo de flutuações dos



deslocamentos encontrados na solução do equilíbrio do EVR. Destaca-se que
para se obter as forças Fc faz-se o produto entre as forças Pc (por unidade de

comprimento) e o comprimento de influência do respectivo nó.
O operador tangente homogeneizado representa a derivada da tensão em

relação a deformação, e como desenvolvido nos trabalhos de Souza Neto e
Feijoó (2006) e Fernandes et al (2015 a, b) pode ser dividido conforme a
Equação 19.

Onde DTaylor representa a média volumétrica do tensor constitutivo
incrementa e  representa a influência do campo de flutuação dos
deslocamentos.
 

5. Discussão e resultados

Com o intuito de validar a formulação apresentada neste trabalho, dois
exemplos discutidos no trabalho de Fernandes et al. (2015a) foram simulados
considerando o MEC nas duas escalas.

Em uma primeira análise, considerou-se uma placa de alumínio sujeita a
uma tensão normal (Figura 138a), submetida a um estado plano de tensão.
Devido à simetria da placa, apenas um quarto da placa é considerado (Figura
138b), sendo a discretização composta por 16 elementos no contorno, 36 nós
no contorno e 24 células no domínio (Figura 138b), com espessura de
t=1mm. Uma força pn=121,5 N/mm foi imposta aos nós de 19 a 23, e

adotou-se borda livre nos nós de 6 a 18 e un=0 e ps=0 foram aplicados aos

nós 1 a 5 e 24 a 36. Considera-se n e s a direção da força normal e tangencial
no contorno da placa, respectivamente.



 

Figura 138. a) Placa sujeita ao carregamento; b) Placa discretizada.
Fonte: Fernandes et al. (2015).

A Tabela 80 apresenta a discretização dos três EVRs da Figura 139 e
analisados neste exemplo. Como condição de contorno, adotou-se a flutuação
periódica no contorno dos três EVRs supostos.

 

EVR Nº de células triangulares Nº de nós no contorno
Uniforme 8 8
5 vazios 333 242

5 inclusões 520 293

Tabela 80. Discretização dos EVRs com diferentes distribuições das
inclusões
Fonte: Próprio autores (2017).

As propriedades definidas para a matriz dos modelos são: Coeficiente de
Poisson ν=0,2; Módulo de Young E=70GPa e a tensão de escoamento
σy=243MPa. Ainda considera-se K=0,032E, pois há endurecimento

isotrópico (Modelo de Von Mises). Para as inclusões as propriedades
elásticas são ν=0,2; E=200GPa. Para mostrar a robustez da modelagem



proposta, a distribuição de inclusão é feita aleatória e apresentam forte
heterogeneidade, com diferentes tamanhos e localizações (Figura 139).

 

Figura 139. a) Modelo 1: discretização do EVR uniforme; b) Modelo 2:
discretização do EVR com vazios; c) Modelo 3: discretização do EVR
com inclusões
Fonte: Fernandes et al. (2015a).

Foram analisados os deslocamentos encontrados no contorno (nó 21),
para a direção de x2, onde β é dado como o fator de carga (ver Figura 140).
Nota-se que todos os testes apresentaram valores muito próximos aos
resultados de Fernandes et al. (2015a), podendo-se afirmar que a formulação
do MEC para modelagem multiescala é eficiente. Note que para o modelo 1,
EVR uniforme, o EVR encontra-se com apenas uma fase, que por sua vez é a
mesma da matriz, logo a solução é idêntica à análise não-linear convencional
por meio do MEC ou considerando multi-escala através do MEF.

 

Figura 140. Comparação dos resultados do deslocamento u2(mm) do nó
21 do contorno, para diferentes EVRs com o MEF e o MEC
Fonte: Próprios autores (2017).



O segundo exemplo estudado no presente trabalho é a chapa mostrada na
Figura 141, que por ser totalmente simétrica foi dividida em quatro partes,
assim, será analisado apenas ¼ da chapa. A discretização da chapa se dá em
100 elementos e 206 nós no contorno. Como condição de contorno adotou-se
como livres os nós 1 ao 42 e 64 ao 125, prescreveu-se un=0 e ps=0 para os

nós 43 ao 63 e 166 a 206 e aplicou-se uma força pn=121,5 N/mm nos nós

125 ao 165.

 

Figura 141. Exemplo: (a) Geometria da chapa (b) Discretização da chapa
Fonte: Fernandes et al. (2015).

Foram analisados três tipos de EVR, o primeiro com um EVR uniforme,
ou seja, se assemelha a análise convencional não-linear, o segundo com uma
inclusão elástica de 30% do seu volume e o terceiro com uma inclusão
elástica de 50%. A Figura 142 representa os EVRs com inclusão elástica,
respectivamente.



 

Figura 142. (a) EVR com 30% de inclusão elástica (b) EVR com 50% de
inclusão elástica
Fonte: Fernandes et al. (2015).

As propriedades do material da matriz (onde considera o modelo de von
Mises) são: E=70 GPa, v=0,2, K=0,032E e σ_y=243 MPa e da inclusão
elástica dos EVRs que a possuem: E=200 GPa e v=0,2. Os resultados
obtidos com o MEC foram comparados com os resultados de Fernandes et al.
(2015), que fez uma análise acoplando o MEC com o Método dos Elementos
Finitos (MEF), sendo essa comparação mostrada na Figura 143. Para tal,
foram usados os resultados referentes ao nó 1 da chapa.

 

Tabela 143. Deslocamento no nó 1 e direção 2
Fonte: Próprios autores (2017).

Outro fator importante de observar na Figura 140 e no Tabela 143 é o
comportamento dos diferentes EVRs adotados. Quando se trata de EVR com
inclusão elástica, os deslocamentos apresentados para um determinado ponto,
à medida que o fator de carga (β) aumenta, são bem menores quando
comparados ao EVR uniforme. A inclusão elástica possui um módulo de
elasticidade (200GPa) maior que a matriz do EVR (70GPa), sendo assim,



quando se tem inclusão elástica, o EVR fica mais rígido, apresentando
pequenos deslocamentos com o aumento do fator de carga. Quando o EVR
possui vazios em seu interior, a rigidez do mesmo diminui. Logo, o material
torna-se mais frágil. Além disso, quando se tem um EVR com inclusões
perfeitamente plásticas, diminui a rigidez e resistência do mesmo se
comparado àquele com inclusão elástica. Nesse caso, considerando o
primeiro exemplo numérico o fator de carga limite (β) diminui para 2,5 e os
deslocamentos são significativamente maiores se comparados aos valores do
EVR uniforme.

Considerações finais

Neste presente trabalho foi apresentada a formulação do método dos
elementos de contorno (MEC) para as análises em multi-escala de placas
compostas por materiais heterogêneos através do MEC.

Nos exemplos numéricos, buscou-se analisar diferentes EVRs, compostos
por vazios ou inclusões, a fim de analisar o comportamento da placa a cada
composição da microestrutura. Observou-se que a presença de vazios
influencia significativamente no comportamento do material, pois diminui a
rigidez e a resistência deste. Do mesmo modo, concluiu-se que a presença de
inclusões elásticas de diferentes frações volumétricas e com propriedades
mecânicas mais rígidas que a matriz do EVR, aumenta a resistência do
material, tornando as placas mais resistentes quando submetidas à ação de um
carregamento qualquer. Sendo assim, os EVRs com vazios atingiram a
ruptura com um fator de carga bastante inferior aos de inclusões. Para os
EVRs com inclusões, e comparando ao EVR uniforme com matriz
elastoplástica, nota-se que com as inclusões elásticas apresentaram respostas
mais rígidas, como esperado.

As respostas obtidas foram comparadas com a uma formulação onde o
MEF é aplicado à microestrutura, como apresentado em Fernandes et al.



(2015a), a fim de validar a formulação apresentada. As análises se
demonstraram satisfatórias, uma vez que os resultados apresentaram
semelhanças bastante consideráveis.

Também foi realizado um teste de convergência com o refinamento da
discretização da microestrutura, onde identificou-se a convergência dos
resultados para as duas malhas mais refinadas, o que também ajuda a validar
a formulação utilizando o MEC na microestrutura.

Portanto, com esse projeto pode-se concluir que a modelagem multi-
escala através do MEC é eficiente e robusta.
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Resumo: Neste trabalho estudou-se a modelagem de um elemento

estrutural treliçado, simulando uma torre de transmissão de linhas elétricas. A
partir do carregamento fornecido pelas linhas de transmissão será feito,
através do método dos elementos finitos uma análise das forças atuantes em
cada um dos elementos na estrutura, bem como as tensões de tração e
compressão. Simulações serão feitas para determinar o comportamento dos
elementos estruturais e reações de apoio para diversos tipos de carregamento.

Palavras-chave: Elementos Finitos. Teoria de Estruturas.

Introdução

Neste trabalho foram analisadas as forças internas de um sistema
estrutural baseado em treliças espaciais, utilizadas em torres de linhas aéreas
de transmissão de energia elétrica. Foi usando o software ANSYS 18.1 para a
simulação computacional e o software MATLB para a implementação
numérica dos códigos.

A técnica de elementos finitos foi utilizada como ferramental teórico para
o desenvolvimento das análises.



O uso de torres de transmissão tem sua importância comprovada, uma vez
que, a energia elétrica é o tipo de energia que mais se produz e mais se
consome no Brasil e no mundo. Um dos elementos estruturais responsáveis
por fazer a conexão entre as unidades geradoras e centros consumidores,
(Blessman, 1998).

Para desempenhar este papel de conexão, entre usina e os centros
consumidores, as torres de transmissão são construídas em locais que
apresenta condições adversas das mais variáveis possíveis. Problemas
envolvendo topografia e geologia da região são parâmetros que devem ser
considerados no projeto destes elementos estruturais. Obviamente que, outros
fatores também devem ser levados em consideração na hora da confecção do
projeto, como por exemplo, forças dinâmicas de arrasto devido à velocidade
incidente do vento na estrutura.

A literatura sobre análise de sistemas estruturais treliçados tem mostrado
que um dos temas que mais tem atraído a atenção dos pesquisadores são os
efeitos que as forças de arrasto geram na estrutura e como estas forças
interferem no balanço de forças internas e na geometria das estruturas (Singh,
2009; Bayar, 1986). As forças dinâmicas, devido ao vento, foram analisadas,
do ponto de vista numérico e experimental devido a forças dinâmicas de
ventos, nos trabalhos de Carril (Carril, Jr., 2000).

Problemas de deflexões de viga, comportamento das reações de apoio
devido a carregamentos estáticos e dinâmicos na estrutura são encontrados
em (Guimarães, 2000). Validação numérica de parâmetros estabelecidos em
normas pode ser encontrada em (Nascimento, 2002).

O artigo está dividido da seguinte forma: na seção 1 será obtida o
comportamento da condutividade hidráulica a partir de valores de carga de
pressão total. Na seção 2 serão usadas fórmulas empíricas, que descrevem o
comportamento da granulometria do solo a partir de parâmetros como:
densidade do solo e da água; variação da velocidade de escoamento da água



no solo; a partir das informações obtidas no passo anterior, serão utilizados os
modelos, fornecidos pela literatura, para descrever o comportamento
hidráulico do solo e na seção 3 será feita as considerações finais do trabalho.

Desenvolvimento Teórico

O método dos elementos finitos se baseia na teoria dos grafos para
descrever a geometria de sólidos por meio de arestas e nós. Assim, na teoria
as arestas são chamadas de elementos, mais ainda, é associado ao sólido uma
estrutura de nós e elementos, de forma que, quanto maior a quantidade de nós
e elementos, maior será a precisão do modelo discretizado, uma vez que o
método de elementos finitos é um processo de aproximação envolvendo
polinômios, cujos coeficientes são dados em função dos nós. Uma vez
construído a malha, todos os carregamentos, concentrados ou uniformes, são
considerados aplicados nos nós. Desta forma o deslocamento da estrutura esta
relacionada com o deslocamento dos nós e vice-versa. Para formulação das
equações, considere o seguinte problema de deslocamento,

 

Figura 144. Elemento de mola (e) conectado aos nós i e j
Fonte: Autor.

Conforme podemos ver, o balanço de forças entre os nós (i) e (j) é dado
por,

Na equação (1) ke, representa a rigidez do elemento e; ui, uj representam
o deslocamento dos nós i e j respectivamente. Também podem ser deduzidas
as seguintes equações



As equações em (2) podem ser reescritas na forma matricial

Em (3), o termo do lado direito é a matriz do elemento (e). A equação (3)
é comumente descrita na forma matricial por

A equação (4) descreve a dinâmica dos graus de liberdade apenas em uma
dimensão. Para situações onde é preciso o movimento em duas ou três
direções é necessário trabalhar o conceito de coordenadas locais e
coordenadas globais. Conforme pode ser visto, na figura 145 temos
movimento em duas direções, neste caso cada nó possui dois graus de
liberdade.

 

Figura 145. Treliça Bidimensional
Fonte: Próprio autor.

As coordenadas locais considera o sistema de referência na estrutura,
enquanto as coordenadas globais considera o sistema de referência fora da



estrutura. De forma a fazer com que os sistemas de coordenadas possam ser
relacionados, ou seja, a partir do conhecimento das coordenadas locais
obtêm-se as coordenadas globais e vice-versa, é necessário utilizar a matriz
de elementos dada pela equação abaixo,

As entradas da matriz em (5) são os cossenos diretores dos respectivos
elementos.

Para sistemas estruturais treliçados no  a matriz dos elementos dev e
conter a informação referente ao eixo z, conforme figura 146 abaixo.

 

Figura 146. Sistemas de Coordenadas
Fonte: próprio autor.

Assim para o caso tridimensional a matriz de cada elemento assume a
seguinte forma



Conforme pode ser visto em (6), no espaço tridimensional a matriz

relativa ao elemento ke possui ordem 6x6, pois cada elemento na estrutura
está sempre conectado a dois nós, que por sua vez possui sempre três
coordenadas, x, y e z. Procede-se ao cálculo de todas as matrizes relativo a
cada um dos elementos que compões a estrutura. Após o cálculo de cada um
dos elementos, o próximo passo então é a montagem da matriz global. Para
este estágio deve ser observada a conectividade de cada um dos nós da
estrutura, ou seja, deve ser observado em quantos elementos cada um dos nós
está conectado. Está informação é de extrema importância, pois é a partir do
conhecimento da conectividade que é calculado a contribuição de cada nó na
matriz global. Esta contribuição consiste na soma dos componentes dos nós
relativo a cada um dos elementos aos qual o mesmo nó está conectado e de
acordo com sua conectividade. O passo seguinte é a montagem dos blocos
que estão fora da diagonal principal. Pelo fato da matriz global de rigidez ser
simétrica basta fazer o processo para uma parte triangular, inferior ou
superior, e usando simetria determinar a outra parte.

Um fato importante que deve ser mencionado, é que a abordagem adotada
no presente trabalho leva em consideração o método direto. Isto quer dizer
que a rigidez dos elementos da estrutura é previamente conhecida, restando,
para completar o trabalho, apenas a montagem da matriz global.

Uma vez completado e estágio da montagem da matriz global resta, para
resolver os sistemas lineares, conhecer as condições de contorno. É
importante observar que, sem essas informações não é possível determinar o
campo de deslocamento. Isto se dá pelo fato que, as incógnitas do sistema
são: o campo de deslocamentos, que leva em consideração cada um dos nós
da estrutura, além das reações de apoio, que também são incógnitas a serem
calculadas. Mais ainda, pelo fato de estar trabalhando no R3 todos estes graus
de liberdade devem ser multiplicados por 3, para que possa ser computado as
três coordenadas, referente aos três eixos, x, y e z. Ao se computar todos os



graus de liberdade como incógnitas, temos um sistema com mais incógnitas
do eu equações, fazendo com que a matriz global se torne singular.

O procedimento para resolver o sistema e calcular todos os graus de
liberdade consiste em: (i) desconsiderar todos os graus de liberdade referentes
às reações de apoio, uma vez que nestes pontos não há deslocamentos; (ii)
considerar todas as forças externas atuando no sistema. Com este
procedimento, calculam-se os graus de liberdade restantes e levando em
consideração os deslocamentos nas reações de apoio são nulas, monta-se o
vetor campo de deslocamentos. De posse desse vetor e das forças externas
atuando no sistema é possível calcular as reações de apoio na estrutura.

Esta metodologia será usada na próxima seção para calcular o
deslocamento de uma estrutura com vinte elementos e dez nós levando em
consideração o carregamento devido às linhas de transmissão. Após o cálculo
de deslocamentos será feita uma análise de como a estrutura se comporta para
diferentes áreas de seção transversal. O fator, distância entre os nós também
será analisado, via simulações numéricas para se determinar qual o
comportamento da estrutura mediante estas variações.

Sistema estrutural analisado

Nesta seção será feita uma análise descritiva da estrutura. O sistema em
questão é um elemento estrutural constituído de 25 elementos e 10 nós. A
contagem é feita de cima para baixo. Dois nós estão conectados ao elemento
1, 4 nós na base intermediária e 4 nós na base-fundação, representando as
reações de engastamento. Inicialmente cada um dos elementos possui área de
seção transversal circular constante com diâmetro igual a d = 0.5080 mm.
Nos nós 1 e 2 são aplicados duas forças que simulam o carregamento devido
às linhas de transmissão. As intensidades são dadas, respectivamente por, F1

= 266,89 kN e F2 = 266,89 kN, na direção do eixo z referente ao sistema de
coordenadas dadas na figura (147) acima.



 

Figura 147. Elemento Estrutural em Forma de Torre Treliçada
Fonte: Próprio autor.

Após a análise preliminar da estrutura, o próximo passo será a simulação
numérica variando os componentes que constituem os parâmetros estruturais
do sistema. Nesta parte, começaremos o estudo levando em consideração a
área da seção transversal de cada um dos elementos da estrutura. A partir
destas variações faremos uma análise comparativa para vermos como o
campo de deslocamentos e as reações de apoio se comportam.

O passo seguinte será a variação das forças externas que atuam na
estrutura. A partir destas variações, para vermos o comportamento do campo
de direções e as reações de apoio na estrutura. E finalmente, como último
parâmetro a ser analisado, será considerado as tensões em cada uma dos
elementos da estrutura. Nesta parte da simulação será feito uma análise entre
a variação da área das seções transversais nos elementos da estrutura com a
resposta das tensões nos elementos. Para o cálculo das tensões será utilizado
as matrizes de rigidez de cada um dos elementos descritos na seção anterior.

Resultados numéricos

Nesta seção será feita uma análise numérica do comportamento dos
elementos da estrutura de acordo com os vários tipos de parâmetros
estudados na seção anterior. Começaremos nossa análise levando em



consideração os carregamentos devido às linhas de transmissão. As forças
que atuam nos nós 1 e 2 são respectivamente F1 = 266 kN e F2 = 266,89 kN,

cerca de 26 toneladas em ambos os nós.
 

Nó x y z

1 35,91717 82,78917 -95,7791

2 10,95479 134,5567 41,66967

3 0 -71,8342 -71,8342

4 -46,8719 -39,6578 82,03301

5 0 -42,7601 -114,027

6 -46,8719 -23,4361 -62,4959

Reações Rx Ry Rz

7 4652,625 -9426,52 -6001,21

8 30682,58 17145 -37286,5

9 -10447,9 7068,536 15928,25

10 4888,054 4914,808 10052,21

Tabela 81. Valores de para Deslocamentos qi (mm) e Reações de Apoio
Ri (N)
Fonte: Próprio autor.

Os valores para os deslocamentos e reações de apoio estão apresentados
na Tabela 81. A primeira coluna representa o deslocamento dos 6 nós
contados de cima para baixo, 2 nós no topo da torre e 4 nós na base
intermediária e a segunda coluna representa os valores das reações de apoio
representada pelos nós 7, 8, 9 e 10, conforme pode ser visto na figura 148
abaixo.

Um fato importante que decorre da análise da tabela (81) é que os
deslocamentos nos nós 1 e 2 apresentam características diferentes, mesmo
sendo aplicado a mesma intensidade de forças em ambos os nós. A maior
variação ocorre no nó 3 na direção z, 1.91516 mm. Por outro lado, com



relação às reações nos apoios pode ser visto que o nó mais solicitado é o 8
com reação na direção x de aproximadamente 1.8 toneladas.

 

Figura 148. Análise Estrutural de Torre de Linhas de Transmissão
Fonte: Próprio autor.

A próxima análise refere-se ao caso onde as forças consideradas são de F1
= 269,11 kN e F2 = 269,11 kN. Para esta situação os valores de deslocamento
nodais e valores de reações nos nós de engastamento são dados na tabela
abaixo:

 

Nó x y z

 1 35,62035 82,10494 -94,9876

 2 10,86427 133,4446 41,32529

 3 0 -71,2407 189,9752

 4 -46,4845 -39,3299 81,35506

 5 0 -42,4068 -113,085

 6 -46,4845 -23,2423 -61,9796

Reações Rx Ry Rz

 7 4614,17 -9348,62 -5951,61

 8 30429,01 17003,31 -36978,4

 9 -10361,5 7010,116 15796,61

 10 4847,656 4874,188 9969,129



Tabela 82. Valores de para Deslocamentos qi (pol) e Reações de Apoio Ri
(lb)
Fonte: Próprio autor.

De certa forma, conforme valores apresentados na Tabela (82), pode se
ver que os deslocamentos dos nós 1 a 6 apresentaram redução. Por exemplo,
o deslocamento do nó 1 na direção x diminui de 1,41 na situação de
carregamento F1 = 266,89 kN para 1,40, na situação de F1 = 266,89 kN, o

mesmo acontecendo nas demais direções, na direção y de 82,55 mm para
82,042 mm e na direção z, de -95,758 para -94,742 mm. Já para o nó 2
podemos ver uma redução de 10,922 mm para 10,668 mm. As reações de
apoio também seguem a mesma tendência. Enquanto na situação de F1 =
266,89 kN, o valor da reação do nó 7 na direção x é de 36,068 mm para F2 =
269,11 kN o deslocamento do nó 7 na direção x é de 26,2382.

Para estudar os efeitos de variação de área consideraremos primeiro, o
caso onde os carregamentos são dados por F1 = 266,89 kN e F2 = 266,89 kN
nos nós 1 e 2 respectivamente. A área de seção transversal será de 1 mm2.
Para este novo valor de área a tabela a seguir mostra os valores dos
deslocamentos nodais para os nós de 1 a 6 e as reações nos nós de
engastamento, nós de 7 a 10.

 

Nó x y z

1 538,7576 1241,837 -1436,69

2 164,3219 2018,35 625,0452

3 0 -1077,52 2873,375

4 -703,08 -594,865 1230,495

5 0 -641,401 -1710,4

6 -703,08 -351,541 -937,44

Reações Rx Ry Rz

7 1046840 -2120964 -1350268



8 6903580 3857625 8389469

9 -2350763 1590421 3583856

10 1099813 1105832 2261746

Tabela 83. Valores de para Deslocamentos qi (pol) e Reações de Apoio Ri
(lb)
Fonte: Próprio autor.

Para o caso onde a área da seção transversal dos elementos da estrutura é

de 1 mm2, a tabela (83) fornece os valores para os deslocamentos nodais dos
vértices de 1 a 6, coluna um, e as reações nos nós de engastamento, coluna 2.
Vê-se que neste caso, tanto os valores de deslocamento quanto os valores das
reações mudam consideravelmente, com especial atenção para o
deslocamento na direção z do nó três, que muda de 189,738 mm, para 2,87
103 mm. Os valores de tensões também sofrem alterações consideráveis.
Observa-se, por exemplo, o caso das reações de apoio no nó oito, que para o
caso de área igual 0,0645 mm2 a tensão assume o valor de 48,852 Pa e para o
caso em a área da seção transversal assume o valor de 9,67 x 10-2 mm2 o
valor da tensão atinge 10,67 kN para um mesmo valor de carregamento tanto
para o nó 1 quanto para o nó 2, de 266,89 kN.

Conclusões

Neste trabalho foi desenvolvida uma análise numérica sobre os
deslocamentos e as reações de apoio em um sistema estrutural treliçado usado
em linhas de transmissão. A análise levou em consideração o carregamento
externo, representando neste caso o peso das linhas de transmissão. As
simulações numéricas foram realizadas para diferentes tipos de carregamento
e diferentes seções transversais. A análise de simulações concluiu que para o
aumento de forças há uma diminuição dos deslocamentos e nas reações dos
apoios fixos. Neste caso a análise numérica indica um predomínio de forças



verticais atuando na estrutura de forma a diminuir a amplitude dos
deslocamentos. Por outro lado, as reações de apoio também sofrem uma
diminuição nas amplitudes. Par o caso onde há um aumento da área da seção
transversal nota-se um aumento na amplitude de deslocamento dos graus de
liberdade. Com relação aos efeitos do aumento da área da seção transversal
dos elementos nas reações de apoio, vê-se que há um aumento de resistência
por parte dos elementos estruturais da torre.

Como trabalho futuro, pretende-se dar continuidade aos estudos sobre os
efeitos dos parâmetros que exercem influência no campo de deslocamento da
estrutura, e nas reações de apoio. O cálculo das tensões nos elementos
estruturais, para diferentes tipos de carregamentos e diferentes áreas de seção
transversal também serão temas de estudos futuros.
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Resumo: Este trabalho apresenta um problema de programação da

produção de uma etapa do processo de fabricação de perfis de aços por
laminação. Tendo como objetivo minimizar o tempo total de execução deste
processo. A etapa em estudo, se refere a preparação do material inicial
(redução das dimensões de tarugos de aço) utilizado em um processo de
laminação, etapa esta que pode ser descrita com um problema de
programação da produção do tipo flow shop com restrições de no-wait e setup
dependente da sequência. O método empregado para resolver este problema
foi a heurística GAP, a qual pode ser facilmente implementada manualmente,
além desta fornecer uma solução que respeite as restrições tecnológicas do
processo de produção a ser sequenciado. A heurística implementada gerou 5
soluções distintas para este problema, sendo possível escolher a que solução
que consumiu o menor tempo para concluir a execução desta etapa do
processo de laminação.

Palavras-chave: Laminação. Flow shop com restrição no-wait e setup
dependente da sequência. Heurística GAP.

Introdução

O uso e manipulação de metais é algo que ocorre desde a pré-história até
a atualidade. De início, os metais eram usados apenas para criar ferramentas,
lanças, e outros objetos de simples produção, no entanto, com o decorrer dos



anos, a sociedade passou por várias mudanças, e com ela veio a criação de
novas tecnologias e técnicas que permitiram aprimorar e facilitar o uso e
manipulação destes metais (Rizzo, 2007).

Devido a este aprimoramento, a utilização de metais é algo que se tornou
recorrente no setor industrial, uma vez que estes têm grande aplicabilidade e
apresentam características muito desejadas em diversos segmentos
industriais. Característica estas que compreende a obtenção de uma forma
especifica desejada do metal, apresentar propriedades que podem ser
controladas e que possui custo condizente com a sua utilização (Rizzo, 2007).

A utilização de metais em processos de fabricação requer que os mesmos
passem por algumas modificações provenientes de procedimentos específicos
os quais irão lhe atribuir forma, dimensão e/ou acabamento. Procedimento
estes que podem ser classificados em cinco categorias segundo Rizzo (2007):
moldagem, corte ou separação, união ou acoplamento, recobrimento ou
enobrecimento, modificação de propriedades.

Dentre estes procedimentos, tem-se o processo de fabricação por
laminação, o qual é um processo de conformação mecânica que está
enquadrado na categoria de moldagem. Neste processo, o material metálico é
submetido a passar entre dois cilindros, e esta passagem provoca a alteração
na forma (espessura, largura e comprimento) do material (Rizzo, 2007).

Neste trabalho, será explorada uma etapa especifica do processo de
laminação do aço para a fabricação de perfis, etapa esta, que corresponde a
programação da produção que forneça o menor tempo de preparação do
material inicial que irá ser laminado. Esta preparação se refere ao processo
responsável pela redução das dimensões de um conjunto (lotes de produção)
de tarugos de aço de tamanhos diferentes, quando estes passam por uma
quantidade determinada de cadeiras de laminação antes do processo de
laminação começar.



Independente de qual lote de tarugos que irá ser processado para ter suas
dimensões reduzidas, todos os lotes possuem a mesma sequência de
produção. E como este processo é contínuo e possui lotes com tarugos de
tamanhos diferentes, logo cada lote deve ser processado ininterruptamente e
as cadeiras de laminação devem ser ajustadas de acordo com os tamanhos dos
tarugos. Portanto, o processo de redução da dimensão dos tarugos de aço nas
cadeiras de laminação pode ser representado como sendo um problema de
programação e sequenciamento da produção do tipo flow shop, com
restrições tecnológicas do tipo no-wait e com tempos de setup dependente da
sequência.

O método escolhido (heurística GAP) para realizar a programação da
sequência de produção do problema em estudo, foi apresentado por Araújo e
Nagano (2009). Com este método é possível realizar a programação da
produção do processo de redução das dimensões dos tarugos, levando em
consideração as restrições tecnológicas envolvidas neste processo de forma
eficiente, além de apresentar uma solução viável para o problema.

1. O processo de laminação como um problema de programação da
produção

O processo de laminação consiste em conferir forma a um metal por meio
da passagem deste metal entre cilindros que giram em direções opostas com a
mesma velocidade, e a quantidade de etapas de um processo de laminação
depende das especificações estipuladas do produto final. Especificações estas
que, garante forma e dimensão ao produto, e também a melhoria das
propriedades mecânicas do metal usado no processo, conforme os requisitos
de normatização do produto (Rizzo, 2007).

O processo de laminação, segundo Rizzo (2007), tem como principais
etapas:

• A preparação do material inicial a ser laminado;



• Aquecimento do material inicial;

• Laminação a quente;

• Acabamento e/ou tratamento térmico (caso seja produto final);

• Decapagem;

• Laminação a frio (se necessário);

• Tratamento térmico;

• Acabamento e revestimento

O material a ser laminado pode ser advindo de lingotamento convencional
ou continuo (em forma de placas, blocos e tarugos). O material a ser
escolhido para o processo de laminação depende do tipo e a especificação
que o produto final deve apresentar (Rizzo, 2007).

Após a escolha do material ser realizada, este material será aquecido e
será encaminhado para a primeira etapa do processo de laminação
(preparação do material inicial). Está preparação é responsável por ajustar a
dimensão (redução de espessura e/ou modificação da largura e comprimento)
do material inicial para as próximas etapas do processo. Este ajuste se dá
através da passagem do material por uma ou mais cadeiras de laminação.
Depois de passar por esta etapa, o material é aquecido novamente e é dada a
continuidade do processo de laminação até o mesmo receber um acabamento
adequado (Rizzo, 2007).

Este tipo de processo de fabricação é adequado para a produção em série,
pois a diversificação dos modelos a serem produzidos é pequena e estes
geralmente são processados em lotes. Outro aspecto que torna este processo
adequado para a produção em série, é que o custo com ferramentas (cilindros
de laminação) e a adequação da linha de produção para este tipo de processo
de fabricação é elevado, logo, quanto maior o lote e menor for a quantidade
de modelos, menor será o custo do produto final (Rizzo, 2007).



Como os gastos envolvidos em uma linha de produção de uma indústria é
muito auto, uma forma de tentar reduzir estes gastos é fazer o planejamento
do processo de produção, o que permite um melhor controle da utilização dos
recursos desta linha de produção. Ao planejar o processo de produção, é
possível fazer a programação da produção do mesmo, e ao realizar está
programação é possível determinar e simular qual é a melhor forma se
executar um processo de produção, com o menor gasto e desperdício de
recursos possíveis (Slack et al., 2009).

2. Formulação do estudo de caso

O objetivo do presente trabalho é determinar a programação da produção
que forneça o menor tempo para preparar o material inicial (lotes de tarugos
de aços com tamanhos diferentes) do processo de fabricação de perfis de aço
por meio da laminação.

O processo de preparação deste material implica na redução das
dimensões dos tarugos de aço quando estes passam por cadeiras de
laminação. Esse processo de preparação apresenta algumas restrições com
relação ao seu processo de produção, que devem ser consideradas ao realizar
a programação da produção, restrições estas que são:

• Como há lotes de tarugos de tamanhos diferentes, as cadeiras de
laminação as quais eles deveram passar, necessitam ser ajustadas
(modificar a distancias entre os cilindros) de acordo com as dimensões
dos tarugos que serão laminados;

• Como o processo de laminação é classificado como sendo um processo
continuo, logo, todos os tarugos de determinado lote devem ser
processados de forma ininterrupta.

Ao representar esta etapa do processo de laminação como sendo um
problema de programação da produção, temos:



• Cada lote de tarugo de determinado tamanho é representado
como uma tarefa (ou job) a ser processada;

• Cada cadeira de laminação é representada como uma máquina;

• Como o processo de redução de dimensão dos tarugos requer
que os mesmos passem pelo mesmo processo de produção, esta
etapa do processo de laminação pode ser representada como
sendo um problema de programação da produção de ambiente
flow shop, pois, um problema de flow shop é descrito como
sendo um conjunto de jobs que são processados na mesma
sequência por um conjunto de máquinas em série. Notação
padrão: Fm, onde F indica ser um problema de flow shop e m a
quantidade de máquina envolvidas no processo de produção
(Pinedo, 2012);

• Como os lotes de tarugos devem ser processados de forma
ininterrupta, o problema de programação da produção
apresenta a restrição tecnológica no-wait, pois esta
restrição implica que um job não pode ficar em espera entre
duas máquinas sucessivas, ou seja, o tempo de início de um job
pode ser adiado para garantir que este job não precise
esperar para ser processo em alguma máquina do fluxo de
produção. Notação padrão: nwt (Pinedo, 2012);

• Como as cadeiras de laminação devem ser ajustadas quando
a à mudança do lote de tarugos a serem processados, tem-se um
tempo que é atribuído no processo de produção apenas para
fazer estes ajustes. Este tempo que é reservado para fazer
os ajustes é representado como a restrição tecnológica de
setup dependente da sequência. Notação padrão: sijk, onde s é o

tempo atribuído para fazer o ajuste na máquina k, quando o
job i termina de ser processado, para que o job j possa ser
processado na sequência (Pinedo, 2012);

• Como o objetivo do trabalho é fornecer o menor tempo de
processamento para preparar o material inicial do processo
de laminação, logo, a função objetivo do problema é a
minimização do makespan, que representa o menor tempo para a



conclusão do processamento de todos os jobs. Notação
padrão: Cmax.

Portanto, o problema retratado acima pode ser descrito como um conjunto
de n tarefas (J= {J_1,J_2,…,J_n }) a serem processadas por um conjunto de m
máquinas (M={M_1,M_2,…,M_m }), mediante a um tempo de processamento
pij (onde pij é o tempo de processamento da tarefa j na máquina i), de modo

que todas as n tarefas sejam processadas sem interrupção e na mesma
sequência pelas m máquinas que estão dispostas em série.

Como o problema em estudo está considerando a programação da
produção de 5 lotes de tarugos (jobs) em duas cadeiras de laminação
(máquinas), logo, ao colocar o problema na notação padrão (Ambiente de
produção(quantidade de máquinas) |restrições tecnológicas|função

objetivo) de um problema de programação da produção (Alharkan, 2011),
temos:

• J={J_1,J_2,J_3,J_4,J_5}
• M={M_1,M_2}
• (F_2 |nwt,s_ij^k |C_max)
Abaixo estão as figuras que ilustra o problema em estudo (Figura 149 e

150) e as tabelas com os tempos de processamento dos jobs (Tabela 84) e
tempos de setup para as duas máquinas (Tabela 85 e 86).

 

Figura 149. Cinco lotes de tarugos de aço com dimensões diferentes
Fonte: Autores, 2017.



 

Figura 150. Processo de conformação mecânica com duas cadeiras de
laminação
Fonte: Autores, 2017.

 

 Job 1 Job 2 Job 3 Job 4 Job 5

 240 240 360 420 600

 300 360 480 540 720

Tabela 84. tempos de processamento (em minutos) dos jobs
Fonte: Autores, 2017.

 

 J1 J2 J3 J4 J5
J1 - 40 40 50 60
J2 20 - 50 60 90
J3 20 50 - 50 80
J4 30 40 40 - 70
J5 50 90 70 30 -

Tabela 85. Tempos de setup (em minutos) da máquina 1
Fonte: Autores, 2017.

 

 J1 J2 J3 J4 J5
J1 - 20 20 25 30



J2 10 - 25 30 45
J3 10 25 - 25 40
J4 15 20 20 - 35
J5 25 45 35 15 -

Tabela 86. tempos de setup (em minutos) da máquina 2
Fonte: Autores, 2017.

3. Heurística GAP

O funcionamento do método da heurística GAP – que é voltada para

problemas de programação da produção do tipo  – a qual foi
proposta por Araújo e Nagano (2009) está descrita nas Figuras 151 e 152,
logo abaixo.

 

Figura 151. Pseudocódigo da heurística GAP
Fonte: ARAÚJO E NAGANO, 2009, p. 160. Adaptado pelos autores.



 

Figura 152. Como é realizada a inserção de uma tarefa na sequência
Fonte: Autores, 2017.

Para calcular o que foi proposto na heurística, temos as seguintes
equações:



Sobre as variáveis do método:

• ph[1] , ph[i] , ph[i+1] , pk[i+1] , pk[i] , p(k[n]): são os tempos de
processamento das tarefas que foram adicionados na sequência do
processo de produção, as quais variam no decorrer do método;

• s[i][i+1]k: tempo de setup entre as tarefas da posição J([i]) e J([i+1]) na
máquina k;

• ∆t[i][i+1]1: calcula o maior espaço de tempo do fim da tarefa na
posição J_([i]) e início da tarefa na posição J([i+1]) para a máquina 1. O
cálculo da (Eq. 2) é realizado m vezes, e o resultado desta equação é o
valor máximo encontrado;

• σ={J[i],J[i+1] ,…,J[n] }: conjunto que possui a solução da sequência de
execução das atividades do problema de programação da produção, onde
J[ ] representa a tarefa que está na i-ésima posição da sequência de
execução.

 
 

4. Discussão e resultados

Ao realizar a programação da produção utilizando a heurística GAP, que
foi implementada manualmente, com a finalidade de minimizar o tempo de



preparo do material inicial do processo de fabricação de perfis de aço usando
a heurística GAP, foi obtido os seguintes resultados:

• Adição do primeiro lote de tarugos na sequência:
 

Sequência Cmax (minutos) Cmax (horas)

J1 540 9

Tabela 87. Adição do primeiro job (J1)
Fonte: Autores, 2017.

• Adição do segundo lote de tarugos na sequência em todas as possíveis
posições:

 

Sequência Cmax (minutos) Cmax (horas)

J2>J1 910* 15:10*

J1>J2 920 15:20

Tabela 88. Adição do segundo job (J2)
Fonte: Autores, 2017.

• Adição do terceiro lote de tarugos na sequência (sequência que forneceu
o menor tempo execução da iteração anterior, J2>J1) em todas as possíveis
sequencias:

 

Sequência Cmax (minutos) Cmax (horas)

J3>J2>J1 1535 25:35

J2>J3>J1 1440* 24*

J2>J1>J3 1490 24:50

Tabela 89. Adição do terceiro job (J3)
Fonte: Autores, 2017.



• Adição do quarto lote de tarugos na sequência (sequência que forneceu o
menor tempo execução da iteração anterior, J2>J3>J1) em todas as possíveis
sequencias:

 

Sequência Cmax (minutos) Cmax (horas)

J4>J2>J3>J1 2180 36:20

J2>J4>J3>J1 2070 34:30

J2>J3>j4>J1 2010* 33:30*

J2>J3>j1>J4 2150 35:50

Tabela 90. Adição do quarto job (J4)
Fonte: Autores, 2017.

• Adição do quinto lote de tarugos na sequência (sequência que forneceu o
menor tempo execução da iteração anterior, J2>J3>J4>J1) em todas as
possíveis sequencias:

 

Sequência Cmax (minutos) Cmax (horas)

J5>J2>J3>J4>J1 3085 51:25

J2>J5>J3>J4>J1 3045 50:45

J2>J3>J5>J4>J1 2920 48:40

J2>J3>J4>J5>J1 2870* 47:50*

J2>J3>J4>J1>J5 3090 51:30

Tabela 91. Adição do quinto job (J5)
Fonte: Autores, 2017.

A sequência que forneceu o melhor resultado (ilustrado na Figura 153) foi
a que gastou 2870 minutos para finalizar o processo.

 



Figura 153. Sequência de produção que apresentou o menor makespan
Fonte: Autores, 2017.

Considerações finais

Através da representação de um processo de fabricação como um
problema de programação da produção, é possível analisar vários aspectos do
sistema de produtivo de uma linha de produção, como por exemplo: quais são
os recursos que estão sendo utilizado (operários, maquinário, matéria-prima,
e etc.), programar a sequência de execução das atividades que devem ser
processadas, sem ser necessário fazer testes de sequenciamento na linha de
produção real, testar novos métodos de solução que represente de forma mais
real possível o que está sendo produzido, dentre outros.

No presente trabalho, uma das etapas pertencente ao processo de
fabricação de perfis de aço por laminação, foi representada como um
problema de programação da produção do tipo flow shop com restrições de
setup e no-wait, e com função objetivo de minimização do makespan. O
método elegido para encontrar a solução do problema foi a heurística GAP.
Ao aplicar a heurística no problema do estudo de caso, foi encontrada a
solução que forneceu o menor tempo para o processamento de todos os lotes
de tarugo, sequência está que leva 2870 minutos (equivalente a 47:50 horas)
para ser executada, além de constatar que este método pode ser facilmente
implementado manualmente, embora sua resolução seja extensa.

Como proposta para trabalhos futuros, pode-se considerar fazer a
programação da produção de uma quantidade maior de etapas do processo de
fabricação, aumentar a quantidade de jobs a serem processados, adicionar
outras restrições ao problema, buscar outros métodos de solução e realizar a
comparação entre os métodos.

Referências



ALHARKAN, Ibrahim M. Algorithms for sequencing and scheduling.
Riyadha: Industrial Engineering Department, College of Engineering, King
Saud University, 2011. Disponível em: <http://bit.ly/2pg6Bt5>. Acesso em:
05 jul. 2017.

ARAÚJO, Daniella Castro; NAGANO, Marcelo Seido. Um eficiente método
heurístico construtivo para o problema no-wait flowshop com tempos de
setup dependentes da sequência. Revista Gestão Industrial, Paraná, v. 5,
n. 4, p. 152-167, 2009.

PINEDO, Michael L. Scheduling: theory, algoritms and systems. 4. ed. Nova
York: Springer, 2012.

RIZZO, Ernandes Marcos da S. Processo de laminação dos aços: uma
introdução. São Paulo: ABM, 2007.

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração
da Produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Notas

108. Universidade Federal de Goiás – UFG. Regional Catalão, Programa de Pós-Graduação
em Modelagem e Otimização - Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia.
Contato: nayara.macedov@gmail.com.
109. Universidade Federal de Goiás – UFG. Regional Catalão, Unidade Acadêmica
Especial de Engenharias. Bolsista CNPq. Contato: gis-sf@hotmail.com.
110. Universidade Federal de Goiás – UFG. Regional Catalão, Unidade Acadêmica
Especial de Matemática e Tecnologia. Contato: zereis@ufg.br.



32.

Métodos heurísticos para problema de
programação da produção flow shop

permutacional com tempos de
processamento

Gislene da Silva Fonseca111

Nayara Macedo Vinhal112

José dos Reis Vieira de Moura Júnior113

 
Resumo: Este trabalho apresenta um problema de programação da

produção em um ambiente Flow shop permutacional de um processo de
laminação contendo um conjunto de 4 máquinas e 5 tarefas (jobs). Diante
disto, teve como objetivo realizar o sequenciamento da produção a fim de
minimizar a duração total da produção (makespan). Para tanto, foram
aplicados dois métodos heurísticos, Gupta e CDS (Campbell, Dudek e
Smith). Incialmente foi feita uma pequena introdução à programação da
produção e ao ambiente Flow shop, em seguida uma breve revisão
bibliográfica a cerca do tema e das heurísticas. Posteriormente, iniciou com a
explicação das heurísticas, seus respectivos passos para ser resolvido e a
elaboração de um exemplo numérico de cada uma. Os resultados mostraram
que as duas heurísticas propostas apresentaram os mesmos resultados,
podendo assim, as duas serem utilizadas para a redução do makespan.

Palavras-chave: Flow shop. Tempo de processamento. Método
heurístico.

Introdução



De acordo com Pinedo (2012), no ambiente competitivo atual, o
sequenciamento e a programação da produção tornam-se uma necessidade de
sobrevivência no mercado, pois os recursos e as tarefas estão cada vez mais
escassos. Assim, as técnicas de programação lidam com a destinação desses
recursos num período de tempo, sendo um método de tomada de decisão. A
aplicação dessa técnica proporciona um resultado satisfatório, podendo assim
otimizar os recursos, melhorar o sistema para cumprir datas de entregas e
proporcionando tempos de produção menores para o processamento de todas
as tarefas.

Segundo Slack et al. (2009), a atividade de programação da produção é
uma das mais complexas atividades de gestão da produção, pois os
programadores precisam lidar com diversos tipos diferentes de recursos
simultaneamente, pois máquinas têm capacidades para processamento e
também pessoas com diferentes habilidades para ajudar na produção. De
modo que, quanto mais aumenta o número de tarefas e de processos, os
números de programações possíveis aumentem também. Ou seja, para n
tarefas existem n! maneiras diferentes de programar as tarefas em um
processo simples

O problema de programação da produção em um ambiente Flow Shop é
caracterizado por n tarefas, que devem ser processadas por um conjunto de m
máquinas distintas, tendo o mesmo fluxo de processamento nas máquinas.
Um caso específico de programação flow shop, denominado permutacional, é
quando em cada máquina possuem a mesma rota de processamento das
tarefas. A solução do problema consiste em determinar dentre as sequências
possíveis das tarefas aquela que aperfeiçoe uma determinada medida de
desempenho, e uma das mais utilizadas é a duração total da produção
(makespan) (Nagano et al., 2012).

Baseando-se em dados reais de processos de fabricações distintos de uma
siderúrgica multinacional (não podem ser apresentados aqui por motivos de



sigilo industrial), foi determinado um conjunto de dados fictícios. Assim,
realizar o estudo de diferentes métodos que forneçam resultados satisfatórios
em termos de tempo de processamento e solução ótima para o problema de
sequenciamento das tarefas de um processo de laminação.

Logo, o caso em estudo pode ser descrito como um problema de
programação da produção do tipo flow shop permutacional, que utiliza os
tempos de processamentos das atividades para definir qual a sequência que
minimiza a duração total da produção (makespan).

Os métodos utilizados neste trabalho são as heurísticas de Gupta e CDS
(Campbell, Dudek e Smith), uma vez que estas são adequadas para resolver
problemas de programação da produção para este tipo de ambiente com
consideração de tempos de processamento. Sendo que atualmente a empresa
em questão não utiliza essas heurísticas para solução de problemas de
programação da produção.

1. Referencial teórico

1.1 Programação da Produção

De acordo com Alharkan (2011), a definição geral de um problema de
sequenciamento é quando há m máquinas {M1,M2,...,Mk,...,Mm} disponíveis
e n tarefas {J1,J2,...Jj,...,Jn} a serem processadas, onde cada tarefa deve ser
processada através das máquinas em uma ordem especifica que satisfaça as
restrições tecnológicas do trabalho. Assim, um problema de programação da
produção tem a finalidade de gerar uma sequência que satisfaça as seguintes
condições: i) todas as tarefas devem ser processadas; ii) todas as restrições
são atendidas por todas as tarefas, e iii) todos os critérios que foram
selecionados são otimizados.

Segundo Baker (1974), a programação da produção consiste na destinação
de recursos ao longo de um período de tempo para executar um grupo de
tarefas. Para Pinedo (2012), o sequenciamento da produção é uma forma de



tomada de decisão que exerce uma função crucial na produção de produtos,
bem como indústria de serviços e entre outras.

Em outras palavras, um problema de programação da produção constitui
em determinar uma ordem ou sequência em que as máquinas processarão as
tarefas (jobs) de modo a otimizar qualquer medida de desempenho (Pinedo,
2012).

De acordo com Pinedo (2012), um problema de programação da produção
está descrito de acordo com a seguinte forma α | β |γ, onde α descreve o
ambiente da máquina e contém apenas uma entrada, β fornece detalhes das
características de processamento e das restrições e o γ descreve o objetivo a
ser alcançado, que são as medidas de desempenho. Os ambientes de
programação são classificados em:

• Máquina única: há apenas uma única máquina para processar todas as
tarefas.

• Máquinas paralelas: existem m máquinas idênticas em paralelo, sendo
que cada tarefa pode ser executada em qualquer uma das máquinas.

• Flow shop: existem m máquinas em série, onde cada tarefa deve ser
processada obedecendo a um mesmo roteiro.

• Flow shop permutacional: existem m máquinas em série, onde a ordem
de processamento das tarefas em cada máquina é exatamente a mesma.

• Job shop: existem m máquinas, mas cada tarefa tem sua própria rota de
processamento predeterminada a seguir.

• Open shop: Existem m máquinas, mas cada tarefa deve ser processada
novamente em cada uma das máquinas, sendo que não há restrições quanto
ao roteamento de cada tarefa através do ambiente de máquina. Então, pode
determinar a rota para cada tarefa e diferentes tarefas podem ter rotas
diferentes.

De acordo com Pinedo (2012) e Fernandes et al. (2010), as restrições de
processamento especificadas no campo β, podem ser caracterizadas como:



• Data de liberação ou disponibilidade de cada tarefa (rj);

• Data que a tarefa finaliza o processo (dj);

• empo de processamento de cada tarefa em cada máquina (pjk);

• Tempo de setup da tarefa na máquina (sjk);

• Tempo de espera para iniciar a tarefa (Wik);

• As operações podem ser interrompidas (prmp);
• As tarefas podem visitar uma máquina mais de uma vez (recrc);
• A solução deve ser uma programação permutacional (prmu);
• As máquinas podem ficar indisponíveis (brkdwn);
• Bloqueio, onde indica que existe uma capacidade finita de

armazenamento temporário (buffer) entre duas máquinas.
O objetivo a ser minimizado γ é sempre uma função dos tempos de

conclusão das tarefas, podendo ser classificados como:
• Tempo total quando a última tarefa acabar de ser processada (Cmáx);

• Tempo total de fluxo (∑Fj);

• Atraso máximo de uma tarefa (Tmáx);

• Atraso total de uma tarefa em processamento (∑Tj);

• Tempo gasto para finalizar uma tarefa (∑Cj);

• Total de tarefas atrasadas (∑uj);

• Maior desvio de pontualidade (Lmáx);

• Número de tarefas atrasadas (nT);

De acordo com Alharkan (2011), a programação da produção deve
garantir que todas as tarefas devem ser processadas sem ocorrer
sobreposição, todas as restrições do problema devem ser respeitadas e os
critérios selecionados para a função objetivo devem ser otimizados.



De acordo com Baker (1974), existem três tipos comuns de objetivos de
tomada de decisão em problemas de sequenciamento e programação da
produção: utilização eficiente dos recursos, resposta rápida às demandas e
conformidade com os prazos prescritos.

Utilização eficiente dos recursos: é programar as atividades de modo a
manter um alto aproveitamento do trabalho, equipamentos e espaço.

Resposta rápida às demandas: o sequenciamento deve permitir que as
tarefas sejam processadas de forma rápida, resultando em baixos níveis de
inventário de tarefas em processo.

Conformidade com os prazos prescritos: o sequenciamento simplificado
garante que as datas de vencimento sejam cumpridas a cada momento através
de prazos de entrega mais curtos.

1.2 Gráfico de Gantt

Uma das ferramentas usualmente utilizadas na programação da produção
é o Gráfico de Gantt, inventado por H. L. Gantt em 1917 e que representa
graficamente o tempo de processamento em barra. As vantagens dos gráficos
de Gantt é que eles proporcionam uma representação visual simples do que
ocorre em cada operação, facilitando o entendimento da programação (Slack
et al., 1999). A Figura 154 mostra um exemplo de Gráfico de Gantt com os
tempos de processamento referente a cada tarefa (j) em 3 máquinas.

 

Figura 154. Exemplo com três máquinas em série e quatro tarefas
Fonte: Fuchigami, 2016.

1.3 Processo de Laminação



Segundo Rizzo (2007), um processo de laminação é composto por um
conjunto de cadeiras, onde o produto move-se por muitos cilindros de
laminação que deformam gradualmente o produto semiacabado até a forma
esperada (final).

Em um processo de laminação existem alguns estágios essenciais para
adquirir produtos laminados. Primeiramente realiza a preparação do material,
onde os tarugos com formato longo, são aquecidos e em seguida irão para os
trens de laminação, que contém diversas cadeiras de laminação, na qual cada
cadeira terá um ajuste diferente para receber o tarugo. Concluindo, no
processo a quente, o material terá o acabamento e/ou tratamento térmico
quando se refere a um produto final. Em seguida, a decapagem, e se
necessário uma laminação a quente, depois um tratamento térmico e por fim
acabamento e revestimento, produzindo produtos finais como chapas grossas,
bobinas a quente, chapas finas, barras, fio-máquina e bobinas a frio (Rizzo,
2007).

Num processo de laminação, existem muitas cadeiras na forma de um
trem de laminação e essas cadeiras são dispostas dependendo do programa de
laminação, no número de passagens necessárias para um determinado
produto, na capacidade de produção e no tipo de produto a ser produzido. Em
função destes fatores, surgiram diversas disposições de cadeiras, como, trem
simples, ou seja, uma cadeira de laminação, trem aberto ou em linha, em
série, contínuo, semi-contínuo, ziguezague, alternado e múltiplo (Rizzo,
2007).

Algumas cadeiras mais usadas é a do tipo contínuo que é colocada uma
após a outra na mesma linha, com os cilindros girando no mesmo sentido e
com um afastamento entre as cadeiras, com as cadeiras assim, o material é
trabalhado ao mesmo tempo em várias cadeiras de laminação e cuja
velocidade aumenta proporcionalmente para compensar a redução da seção. E
um processo de trem múltiplo, utiliza apenas um trem desbastador e um ou



dois intermediários e dois acabadores. Assim, um trem múltiplo pode laminar
duas barras simultaneamente no trem desbastador e também ser distribuída
uma barra para cada trem intermediário ou acabador (Rizzo, 2007).

2. Heurísticas clássicas

Para o desenvolvimento desse trabalho, serão descritas e classificadas
duas heurísticas presentes na literatura cujo objetivo é a minimização do
tempo total da produção (makespan) utilizando os tempos de processamento
e que serão aplicadas a um exemplo com dados similares aos reais de um
universo de produção siderúrgica. Espera-se que os resultados obtidos dos
dados simulados possam demostrar a viabilidade do uso das heurísticas para
o problema em questão, e assim serem apresentadas abordagens de solução
de programação da produção de chão de fábrica à empresa inicialmente
descrita de forma alternativa ao que é praticado atualmente.

O primeiro método heurístico proposto para a redução total da produção
(makespan) é a heurística de Gupta. Um método heurístico que tem a notação
Fm ||Cmax e que será resolvido através da Eq. (1) (Correa, 2011).

De acordo com a Eq. (1), os resultados de Aj serão sequenciados pelas

tarefas em ordem crescente, e se caso houver um empate, a tarefa que estiver
a menor soma total dos tempos de processamento é colocada primeiro
(Correa, 2011).

O segundo método heurístico proposto é o CDS, desenvolvido por
Campbell, Dudek e Smith é um dos métodos mais importantes para a
programação em ambientes flow shop. Sua resolução se baseia na utilização
do Algoritmo de Johnson e que obtém m-1 sequências possíveis, podendo
assim, escolher a sequência de melhor resultado (Correa, 2012).

Para resolver à heurística CDS em um problema de programação da



produção original com todas as máquinas e as tarefas (jobs), primeiramente
terá que transformar através das seguintes fórmulas abaixo em um problema
com apenas duas máquinas, obedecendo algumas Etapas, onde terá (m-1)
sequências possíveis.

• p'j1= Σkh = 1 pjk – Somatória dos tempos de processamento referente
às máquinas (k) e aos jobs (j) (conhecido como Máquina 1 do problema
fictício).

• p'j2= Σkh = 1 pj(m-k+1) – Somatória dos tempos de processamento
referente às máquinas (k) e aos jobs (j) (conhecido como Máquina 2 do
problema fictício).

Durante a resolução da Heurística de CDS, o presente trabalho seguirá 3
etapas, que é definido da seguinte forma:

• Etapa 1: Através do problema original, será considerado a primeira e a
última máquina e as outras máquinas serão desconsideradas.

• Etapa 2: Somatória da primeira e segunda máquina e da última e
penúltima máquina.

• Etapa 3: Somatórias da primeira, segunda e terceira máquina e da
última, penúltima e da antepenúltima máquina.

Depois que o problema estiver com duas máquinas fictícias, será aplicado
às regras do Algoritmo de Johnson dentro de cada Etapa falada
anteriormente. Primeiramente, é definido um valor mínimo entre todos os
tempos de processamento {pjk}. Se o valor mínimo dos tempos de

processamentos estiver na Máquina 1, a tarefa é colocada na primeira
posição, e se a tarefa estiver na Máquina 2, ela será colocada na última
posição livre e assim sucessivamente até todas as tarefas serem colocadas, no
final obtendo uma sequência de tarefas a serem processadas (Alharkan,
2011).



3. Discussão e resultados

Neste trabalho é apresentado um problema de programação da produção
em um processo de laminação de tarugos, onde serão aquecidos e
posteriormente irão passar por cadeiras de laminação. Com isso, será
analisado o tempo total que as cadeiras de laminação gastam para produzir
todas as tarefas (tarugos), a fim de minimizar a duração total da produção
(makespan).

Assim, para cada processo nas cadeiras de laminação os tarugos (jobs)
possuem um tempo para serem processados. No caso em estudo, serão
considerados 5 tipos de tarugos (jobs), que serão laminados em 4 tipos de
cadeiras de laminação (máquinas), conforme mostrado na Tabela 92.

 

JOB J1 J2 J3 J4 J5

M1 8 2 9 8 5

M2 4 6 7 4 6

M3 4 6 8 3 9

M4 6 5 4 5 7

Tabela 92. Dados do tempo de processamento (minutos)
Fonte: Autores, 2017.

No início do estudo, o makespan era de 54 minutos, como mostra o
Gráfico de Gantt, Figura 155.

 

Figura 155. Gráfico de Gantt inicial
Fonte: Autores, 2017.



Para a primeira proposta de resolução do problema, começou com a
heurística de Gupta, onde ela apresenta apenas um passo para ser resolvido e
para ficar de fácil entendimento a Eq. (1) foi resolvida por partes, começando
com a seguinte equação: pjk+ pj(k+1).

Para J1:
p11+ p12=8+4=12

p12+ p13= 4+4= 8

p13+ p14= 4+6= 10

Para J2:
p21+ p22=2+6=8

p22+ p23=6+6=12

p23+ p24=6+5=11

Para J3:
p31+ p32=9+7=16

p32+ p33=7+8=15

p33+ p34=8+4=12

Para J4:
p41+ p42=8+4=12

p42+ p43=4+3=7

p43+ p44=3+5=8

Para J5:
p51+ p52=5+6=11

p52+ p53=6+9=15

p53+ p54=9+7=16

Agora, para o cálculo do ej será utilizada as restrições da Eq. (1), que se o

tempo de processamento da primeira máquina for menor do que o da última



máquina (pj1<pjm), então é -1, e se o tempo de processamento da primeira

máquina for maior ou igual à última máquina (pj1≥pjm), então é 1.

Assim, de acordo com tempos de processamento da primeira máquina e
da última máquina, foram obtidos os seguintes resultados do ej.

• Para J1: 8 > 6 = 1
• Para J2: 2 < 5 = -1
• Para J3: 9 > 4 = 1
• Para J4: 8 > 5 = 1
• Para J5: 5 < 7 = -1
Depois de calculado o ej para cada tarefa, a Tabela 93 apresenta os

resultados finais para a solução da heurística de Gupta calculados através da
Eq. (1). Através dos resultados de Aj, as tarefas foram sequenciadas em

ordem crescente, obtendo assim a seguinte sequência ótima: J2 - J5 - J3 - J1 -
J4, que apresenta makespan de 46 minutos, como mostra o Gráfico de Gantt
na Figura 156.

 

JOB ej pjk+ pj(k+1) Aj

J1 1 12 8 10 0,125

J2 -1 8 12 11 -0,125

J3 1 16 15 12 0,083333333

J4 1 12 7 8 0,142857143

J5 -1 11 15 16 -0,09090909

Tabela 93. Resultado da Heurística de Gupta
Fonte: Autores, 2017.

 



Figura 156. Gráfico de Gantt para a Heurística de Gupta
Fonte: Autores, 2017.

Para a resolução da segunda heurística, a CDS apresenta desde a Etapa 1
até a Etapa 3 que serão resolvidas a seguir.

Etapa 1: Primeira e última máquina, como mostra a Tabela 94.
 

 JOB pj1 pj4

J1 8 6

J2 2 5

J3 9 4

J4 8 5

J5 5 7

Tabela 94. Tempos de processamento (minutos) para a Etapa 1
Fonte: Autores, 2017.

Com os dados de tempos de processamento para estas duas máquinas
fictícias apresentada na Tabela 94, foram aplicadas as regras do Algoritmo de
Johnson e obteve-se a seguinte sequência: J2 – J5 – J1 – J4 – J3. Com está
sequência o valor do makespan para o problema original foi de 51 minutos,
como mostra o Gráfico de Gantt na Figura 157.

 

Figura 157. Gráfico de Gantt para a Etapa 1
Fonte: Autores, 2017.

Etapa 2: Soma dos tempos de processamentos da primeira e segunda
máquina e última e penúltima máquina, como mostra a Tabela 95.

 



JOB pj1+ pj2 pj4+ pj3

J1 12 10

J2 8 11

J3 16 12

J4 12 8

J5 11 16

Tabela 95. Tempos de processamento para a Etapa 2
Fonte: Autores, 2017.

Com os dados de tempos de processamento para estas duas máquinas
fictícias apresentada na Tabela 95, foram aplicadas as regras do Algoritmo de
Johnson e obteve-se a seguinte sequência: J2 – J5 – J3 – J1 – J4. Com essa
sequência o valor do makespan para o problema original foi de 46 minutos,
como mostra o Gráfico de Gantt na Figura 158.

 

Figura 158. Gráfico de Gantt para a Etapa 2
Fonte: Autores, 2017.

Etapa 3: Soma dos tempos de processamento da primeira, segunda e
terceira máquina e da última, penúltima e antepenúltima, como mostra a
Tabela 96.

 

JOB pj1+ pj2+ pj3 pj4+ pj3+ pj2

J1 16 14

J2 14 17

J3 24 19

J4 15 12



J5 20 22

Tabela 96. Tempo de processamento para a Etapa 3
Fonte: Autores, 2017.

Com os dados de tempos de processamento para estas duas máquinas
fictícias apresentada na Tabela 96, foram aplicadas as regras do Algoritmo de
Johnson e obteve-se a seguinte sequência: J2 – J5 – J3 – J1 – J4. Com está
sequência o valor do makespan para o problema original foi de 46 minutos,
como mostra o Gráfico de Gantt na Figura 158, pois as Etapas 2 e 3
apresentam a mesma sequência.

Portanto, a melhor sequência que apresenta o menor makespan para a
heurística de CDS é: J2 – J5 – J3 – J1 – J4 com 46 minutos.

Com isto, comparando as sequências da heurística de Gupta e da CDS
pode-se observar que as duas apresentam a mesma sequência, e
consequentemente o mesmo makespan de 46 minutos.

Considerações finais

Como o objetivo desse trabalho foi realizar o sequenciamento da
produção de tarugos em um processo de laminação, que minimiza o
makespan em um ambiente flow shop permutacional considerando tempos de
processamento, e para isso foi utilizando duas heurísticas, a de Gupta e a
CDS. Com o estudo pode-se concluir que o objetivo foi alcançado e as duas
heurísticas apresentaram resultados satisfatórios, pois o makespan inicial da
produção foi de 54 minutos com uma sequência de: J1 – J2 – J3 – J4 – J5 e
através da solução das heurísticas foi reduzido para 46 minutos a produção de
5 tarugos nas 4 máquinas com uma sequência de produção: J2 – J5 – J3 – J1
– J4.

No entanto, a resolução da heurística de Gupta apresentou maior
complexidade em relação à de CDS, pois utiliza uma formulação complexa e
pode ser de difícil implementação manual em tempo real. Sendo que



computacionalmente ambas demonstrariam resultados mais rápidos e fáceis
para uma grande produção de tarugos. Assim, a utilização da heurística CDS
é mais viável para esse tipo de problema descrito ao longo do trabalho.

É importante ressaltar que a necessidade de definir uma melhor sequência
de produção dentro das empresas é de extremo interesse para se ter melhores
resultados, e assim, poder aplicar seus recursos sem prejuízos financeiros e
humanos.

Como pesquisa para trabalhos futuros, está sendo avaliada a proposta de
um problema de programação da produção em sistemas no-wait flow shop
com tempos de setup dependente da sequência em um laminador de uma
indústria real.
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