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ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE BORRACHA DE PNEUS
INSERVÍVEIS NA PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS: DETERMINAÇÃO
DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E EFEITOS NA CARBONATAÇÃO
STUDY OF THE INCORPORATION OF RUBBER INSERTS IN THE PRODUCTION OF MORTARS:
DETERMINATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND EFFECTS ON CARBONATING.
Jefferson Antunes Almeida Novais Santos;
Maria Rosária Oliveira;
Profa. Dra. Erika Peterson Gonçalves
Universidade do Vale do Paraíba
RESUMO
A procura de soluções para a mitigação dos problemas ambientais causados pelo descarte inapropriado de
borracha é necessária. O desenvolvimento da argamassa com o uso de materiaisnão tradicionais do meio da
construção civil motiva a pesquisa de novas técnicas com a função de melhorar o desempenho e a durabilidade dos
compostos cimentícios. O principal objetivo deste projeto foi verificar as propriedades mecânicas e químicas de uma
argamassa com adição variável do pó de borracha proveniente de pneu inservível, curada em uma solução de
hidróxidode cálcio. Verificando no estado fresco o índice de consistência e no estado endurecido a compressão axial e
diametral, densidade aparente, microscopia e carbonatação. Os resultados permitiram concluir que quanto maior a
incorporação de borracha nos elementos cimentícios maior será a redução de algumas propriedades do mesmo, assim
sendo possível reconhecer, quantificar e verificar quais seus possíveis usos e aplicações na construção civil, e quais
são as soluções possíveis para a mitigação dos problemas causados pela aplicação do resíduo de borracha na
argamassa.
Palavras-Chave: borracha, resíduos, argamassa.

ABSTRACT
Through environmental problems caused by the inappropriate disposal of rubber we are provoked to seek
solutions and methods to improve is problematic. The development of mortar with the use of non-traditional materials
motivates the research of new techniques with the function of improving the performance and durability of the
compounds. The main objective of this project is to verify the mechanical and chemical properties of a mortar with
variable addition of the rubber powder from unserviceable tire, cured in a solution of calcium hydroxide. Checking in
the fresh state the index of consistency and in the hardened state the axial and diametral compression, apparent
density, microscopy and carbonation. The results allowed toconclude that the greater the incorporation of rubber in the
cementitious elements the greater will be the reduction of some properties of the same, so it is possible to reco gnize,
quantify and verify what their possible uses and applications in the civil construction, and what are the possible
solutions for the problems caused by the application of rubber residue to the mortar.
Keywords: Rubber, Waste, Mortar.
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1. INTRODUÇÃO
Com a necessidade de um desenvolvimento sustentável, a construção civil é um dos meios
para solucionar alguns problemas de descartes de resíduos, devido ao alto poder de incorporação
de materiais desse setor. Pelo fato do uso de matéria prima natural em seus agregados na
construção civil, o meio vem buscando alternativas de uso de material reciclável que possa
substituir ou incorporar os componentes usados na construção (RODRIGUES e FERREIRA,
2009)
Pelo fato do aumento desenfreado do consumo de pneus, causado pela ascensão da
indústria automobilística, o descarte inapropriado do pneu vem causando alto impacto ambiental
além de afetar a saúde pública (RODRIGUES e FERREIRA, 2009; PEDRO, 2011).
Os estudos da reutilização dos resíduos de pneu comumente são realizados substituindo os
agregados naturais contribuindo na redução do uso de elementos finitos (MARTINS, 2005;
BIGNOZZI e SANDROLINI, 2004). Normalmente, a granulometria do pó de borracha utilizada
abrange a mesma dimensão dos agregados miúdos já utilizados na produção de argamassa
(MARTINS, 2005).
Em estudos foi verificado que a massa cimentícia com adição de borracha apresenta uma
redução na resistência devido a diminuição de sólidos com capacidade de resistir esforços e a
concentração de tensões ao redor dos agregados de borracha (TOPÇU E AVCULAR, 1997;
SANTOS, 2005). A microestrutura da mistura cimento-borracha apresenta uma zona de transição
mais fraca quando comparada com a zona de transição cimento-areia fato que corrobora a
diminuição da resistência (MARTINS, 2005; TURATISINZE et al, 2004).
Analisando diversos estudos que a substituição parcial de pó de borracha, na argamassa
oferece alguns benefícios, como a melhora do modulo de elasticidade e da durabilidade, mesmo
reduzindo a resistência a tração e compressão, obteve resultados promissores para a argamassa
(PEDRO, 2011; PINTO e FIORITI, 2016).
Pelos resultados obtidos torna a incorporação de pó de pneu inservível à argamassa uma
mistura interessante para atender a norma de desempenho NBR (Norma Brasileira de Regras)
15575 – Desempenho de edificações habitacionais, podendo melhorar o desempenho acústico e
térmico, conforto tátil e a durabilidade do material [ABNT, 2013].
Mesmo com diversos estudos, várias características físico-químicas e mecânicas desta
mistura são desconhecidas ainda, sendo necessário outros estudos para a verificação qualitativa
deste material. Um dos grandes causadores da diminuição do desempenho da massa cimentícia é o
2
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efeito da carbonatação, no qual o CO2 presente na atmosfera reage com a mesma. Esse efeito
agravado pelo efeito estufa afeta o desempenho do material prejudicando o uso do mesmo como
revestimento (MAZZA, 2015).
Em si a carbonatação não causa a deterioração da argamassa, no entanto, ao atingir a
armadura, ocorre a despassivação da camada protetora do aço, assim desprotegendo o aço contra a
ação do oxigênio e da água (HELENE, 1997; MOREIRA, 2016).
A carbonatação é uma reação de neutralização dos hidróxidos presentes no cimento
hidratado, reduzindo o pH para valores inferiores a 9. Essa diminuição de alcalinidade ocorre
devido aocontato entre o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), na presença de agua, com o dióxido de
carbono (CO2) presentes na atmosfera. O resultado dessa reação é a formação do carbonato de
cálcio (CaCO3), representada pela reação química 1 (SANTOS, 2014).
(1)
Essa pesquisa tem como objetivo a avaliação do desempenho da argamassa com adição de
borracha reutilizada de pneus. Sendo verificado a partir dos ensaios: as propriedades físicas,
mecânicas e químicas, tais como (resistência à compressão, resistência à tração indireta,
consistência, densidade aparente, microscopia e carbonatação). Assim podendo avaliar a
implementação deste material nas estruturas.
Essa pesquisa tem como objetivo a avaliação do desempenho da argamassa com adição de
borracha reutilizada de pneus. Sendo verificado a partir dos ensaios: as propriedades físicas,
mecânicas e químicas, tais como (resistência à compressão, resistência à tração indireta,
consistência, densidade aparente, microscopia e carbonatação). Assim podendo avaliar a
implementação deste material nas estruturas.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Com a necessidade de um desenvolvimento sustentável, a construção civil é um dos meios
para solucionar alguns problemas de descartes de resíduos, devido ao alto poder de incorporação
de materiais desse setor. Pelo fato do uso de matéria prima natural em seus agregados na
construção civil, o meio vem buscando alternativas de uso de material reciclável que possa
substituir ou incorporar os componentes usados na construção (RODRIGUES e FERREIRA
2009).
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Pelo fato do aumento desenfreado do consumo de pneus, causado pela ascensão da
indústria automobilística, o descarte inapropriado do pneu vem causando alto impacto ambiental
além de afetar a saúde pública (RODRIGUES e FERREIRA 2009; PEDRO 2011).
Os estudos da reutilização dos resíduos de pneu comumente são realizados substituindo os
agregados naturais contribuindo na redução do uso de elementos finitos (MARTINS 2005;
BIGNOZZI e SANDROLINI 2004). Normalmente, a granulometria do pó de borracha utilizada
abrange a mesma dimensão dos agregados miúdos já utilizados na produção de argamassa
(MARTINS 2005).
A massa cimentícia com adição de borracha apresenta uma redução na resistência devido a
diminuição de sólidos com capacidade de resistir esforços e a concentração de tensões ao redor
dos agregados de borracha (TOPÇU e AVCULAR 1997; SANTOS 2005). A microestrutura da
mistura cimento-borracha apresenta uma zona de transição mais fraca quando comparada com a
zona de transição cimento-areia fato que corrobora a diminuição da resistência (MARTINS 2005;
TURATSINZE, BONNET e GRANJU 2004).
Analisando diversos estudos que a substituição parcial de areia por pó de borracha, na
argamassa oferece alguns benefícios, como a melhora do módulo de elasticidade e da
durabilidade, mesmo reduzindo a resistência a tração e compressão, obteve resultados promissores
para a argamassa (PEDRO 2011; PINTO e FIORITI 2016).
Pelos resultados obtidos torna a incorporação de pó de pneu inservível à argamassa uma
mistura interessante para atender a norma de desempenho NBR (Norma Brasileira de Regras)
15575 – Desempenho de edificações habitacionais, podendo melhorar o desempenho acústico e
térmico, conforto tátil e a durabilidade do material (ANBT-NBR 15575 2013).
Mesmo com diversos estudos, várias características físico-químicas e mecânicas desta
mistura são desconhecidas ainda, sendo necessário outros estudos para a verificação qualitativa
deste material. Um dos grandes causadores da diminuição do desempenho da massa cimentícia é o
efeito da carbonatação, no qual o CO2 presente na atmosfera reage com a mesma. Esse efeito
agravado pelo efeito estufa afeta o desempenho do material prejudicando o uso do mesmo como
revestimento (MAZZA 2015).
Em si a carbonatação não causa a deterioração da argamassa, no entanto, ao atingir a
armadura, ocorre a despassivação da camada protetora do aço, assim desprotegendo o aço contra a
ação do oxigênio e da água (HELENE 1997; MOREIRA 2016).
A carbonatação é uma reação de neutralização dos hidróxidos presentes no cimento
hidratado, reduzindo o pH para valores inferiores a 9. Essa diminuição de alcalinidade ocorre
4

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

devido ao contato entre o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), na presença de agua, com o dióxido de
carbono (CO2) presentes na atmosfera. O resultado dessa reação é a formação do carbonato de
cálcio (CaCO3) (SANTOS 2014).

Essa pesquisa tem como objetivo a avaliação do desempenho da argamassa com adição de
borracha reutilizada de pneus. Sendo verificado a partir dos ensaios: as propriedades físicas,
mecânicas e químicas, tais como (resistência à compressão, resistência à tração indireta,
consistência, densidade aparente, microscopia e carbonatação). Assim podendo avaliar a
implementação deste material nas estruturas.
3. METODOLOGIA
Foram estudadas quatro composições de argamassa, contendo:
 Cimento Portland – CPII 32 - Votoran
 Areia de rio passante na peneira de 1,19 mm, seca em estufa
 Água potável filtrada
 Pó de borracha passante em peneira de 0,59 mm – borracha triturada de pneus
inservíveis.
O traço da argamassa utilizado foi de 1:2:0,5 de cimento, areia e água, com adição de pó de
borracha na proporção de 0%, 1%, 3% e 5%, conforme a tabela 1.
Tabela 1 – Composição das amostras.

Amostra Cimento Areia Água Borracha
S

1

2

0,5

0%

S1%

1

2

0,5

1%

S3%

1

2

0,5

3%

S5%

1

2

0,5

5%

Fonte: O autor.

As argamassas foram confeccionadas utilizando um misturador mecânico (argamassadeira)
seguindo os seguintes passos da NBR 7215 (ABNOT-NBR 7215 1996).
Os índices de consistência das amostras foram testados conforme a NBR 13276 (ABNTNBR 132762016).
A Moldagem dos corpos de prova foi conforme a NBR 7215 e NBR 13279 (FIGUEIRDO
2006; SILVA et al 2000), as amostras foram curadas por 28 dias em uma solução de hidróxido de
cálcio.
5
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Após a cura as amostras foram submetidas à ensaio de compressão axial, ensaio de tração
indireta por compressão diametral, ensaio de microscopia ótica, ensaio de microscopia eletrônica
devarredura.
O Ensaio de compressão Axial e compressão Diametral, foi realizado conforme a NBR
5739 (ANBT-NBR 5739 2007) e NBR 6118 (ABNT-NBR 6118 2003) respectivamente, sendo
testados 10 amostras para cada ensaio, utilizando uma prensa hidráulica em uma velocidade de
carregamento de (0,25+-0,5) MPa por segundo. Para definir a resistência a tração indireta do
ensaio diametral foi necessário o uso da equação:

Onde:
σct = Resistência à tração direta;
σct.sp = Resistência à tração indireta, medida no ensaio de compressão diametral.
Ensaio de densidade aparente, as amostras foram submersas em água fervente a 100 ºC por
2 horas, conforme a NBR 6220 (ABNT-NBR 6220 1997). As amostras foram pesadas saturadas,
úmidas e submersas, sendo que para definir a massa específica utilizou a equação:

Onde:
MEA = massa específica aparente; Ms = massa seca;
Mu = massa úmida; Mi = Massa imersa;
ρ = Massa específica do fluído de imersão. (massa específica da água = 1 g/cm³)
Análise da microestrutura da argamassa obtida foi realizada por MicroscopiaEletrônica de
Varredura. O ensaio de carbonatação das argamassas foram realizados com amostra curadas em
solução de hidróxido de cálcio por 28 dias e em seguida expostos por 28 dias em câmara com flux
constante de dióxido de carbono gasoso. Usou-se solução de fenolftaleína para evidenciar as áreas
carbonatadas de acordo com o pH das amostras.
4. RESULTADOS EDISCUSSÃO
O resultado da análise granulométrica da areia seca é apresentado na tabela 2, neste ensaio
determinou-se o módulo de finura do agregado miúdo (areia) que resultou em 2,67. De acordo
com a NBR 721, o módulo de finura da areia encontrado no ensaio está localizado na zona ótima,
sendo considerado um material bom para a produção de argamassas (ABNT-NBR 7211 2005).
Tabela 2 - Distribuição granulométrica da areia.
6
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Peneira

Peneira
(mm)

Massa Retida
% Retida
(g)

% Retida
Acumulada

Peso
Passante

% Passante

4

4,750

0,000

0,000

0,000

445,421

100,000

8

2,360

0,000

0,000

0,000

445,421

100,000

16

1,180

0,737

0,165

0,165

444,684

99,835

30

0,600

120,417

27,034

27,200

324,267

72,800

50

0,300

108,611

24,384

51,584

215,656

48,416

100

0,150

161,300

36,213

87,797

54,356

12,203

FUNDO

FUNDO

54,356

12,203

100,000

-

-

445,421

100,000

266,746

-

-

TOTAL

Dimensão máxima (mm) = 1,180
Módulo de finura = 2,67
Fonte: O autor.

O resultado da análise granulométrica do pó de borracha é apresentado na tabela 3, neste
ensaio determinou-se o módulo de finura do pó de borracha utilizado na formulação de
argamassas que resultou em 3,60.
Na análise da borracha utilizada na argamassa foi verificado que a dimensão máxima é de
1,18 mm, assim não ultrapassando a dimensão máxima de 4 mm afetam negativamente nas
propriedades dos compostos cimentícios, pois afetam a aderência entre a borracha e a matriz de
cimento, devido a esse fator seu uso se torna inviável (ALBUQUERQUE et al 2002).
Tabela 3 - Distribuição granulométrica da borracha

Peneira

Peneira
(mm)

Massa Retida
(g)

% Retida

% Retida
Acumulada

Peso Passante

% Passante

4

4,750

0,000

0

0,000

575,811

100,000

8

2,360

0,000

0

0,000

575,811

100,000

16

1,180

1,983

0,3444

0,344

573,828

99,656

30

0,600

384,564

66,786

67,131

189,264

32,869

50

0,300

152,190

26,431

93,561

37,074

6,439

100

0,150

33,440

5,8075

99,369

3,634

0,631

FUNDO

FUNDO

3,634

0,6311

100,000

-

-

575,811

100

360,405

-

-

TOTAL

Dimensão máxima (mm) = 1,180
Módulo de finura = 3,60
7
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O índice de plasticidade da argamassa em relação com a argamassa S sem adição de
borracha, a amostra que obteve um melhor resultado foi a amostra S1%, que as amostras S3% e
S5%, com maior porcentagem do pó de borracha, diminui a trabalhabilidade da argamassa, como
pode ser observado na Tabela 4.
Tabela 4 – Resultado do índice de consistência da argamassa.

Amostra

Índice de Consistência(mm)

S

197,3

S1%

168,6

S3%

137,6

S5%

136,4
Fonte: O autor.

Conforme os ensaios, notou-se perdas de até 30% do índice de consistência da argamassa
com adição de borracha, sendo necessário a adição de aditivos para melhorar o índice de
consistência quando comparado a amostra S.
O ensaio de densidade aparente confirmou que as amostras com a adição de borracha
apresentam menor densidade figura 1. Devido à baixa densidade da borracha comparado com os
agregados utilizados.
Figura 1 – Resultado da determinação densidade aparente

Fonte: O autor.

Os resultados do ensaio da microscopia eletrônica estão apresentados na Figura 2, 3, 4 e 5.
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Figura 2 - Microscopia eletrônica de varredura da amostra S. Aumento de 500x (A) e 1,6Kx (B).

Fonte: O autor.

Em análise na amostra S, apresentada na figura 2, os componentes da argamassa
apresentaram uma mistura homogênea, podendo identificar o crescimento de cristais prismáticos
que interligam os componentes conforme apontado pela seta, diminuindo significativamente o
indicie de vazio domaterial.
Na amostra S1%, S3% e S5%, apresentadas respectivamente nas figuras 3, 4 e 5, a
borracha se apresenta como um material inerte, assim aumentando o índice de vazio da amostra.
O aumento do índice de vazios conforme apontado pela seta, é um dos influenciadores da
diminuição da massa específica aparente comprovada nos testes realizados além da baixa massa
específica aparente da borracha quando comparado à areia.
Figura 3 - Microscopia eletrônica de varredura da amostra S1%. Aumento de 500x (A) e 1,6Kx (B).

Fonte: O autor.
Figura 4 - Microscopia eletrônica de varredura da amostra S3%. Aumento de 500x (A) e 1,6Kx (B).
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Fonte: O autor.

Figura 5 - Microscopia eletrônica de varredura da amostra S5%. Aumento de 500x (A) e 1,6Kx (B).

Fonte: O autor.

Os resultados dos ensaios de carbonatação estão mostrados na figura 6 e na tabela 5.

Figura 6 – Ensaio de Carbonatação (Segundo teste). Amostra S (A), S1% (B), S3% (C) e S5%(D).
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Fonte: O autor.

Nas amostras S e S1% a carbonatação ocorreu somente na parte lateral e superior
respectivamente, já nas amostras com maior quantidade de partículas de borracha como a S3% e a
S5% a carbonatação atingiu toda a superfície do corpo de prova. A carbonatação sofrida nos
corpos de prova com maior concentração de borracha se deu pela maior quantidade de índice de
vazios gerados pela adição do resíduo. Devido ao processo de cura úmida teve uma menor
porcentagem de porosidade, assim minimizando a permeabilidade do gás carbono.
Tabela 5 – Profundidade da reação da carbonatação.

Amostra

Tonalidade

Borda Superior

Lateral

rosa

(mm)

(mm)

S

Forte

-

6,28

S1%

Forte

4,12

-

S3%

Médio

4,5

3,22

S5%

Médio

5,5

3,78

Fonte: O autor.

Nos testes de resistência a compressão e a resistência a tração indireta, foram testadas 10
amostras para cada composição de amostra, os resultados estão apresentados na figura 7. Na
resistência a compressão as amostras S1%, S3% e S5% reduziram a resistência respectivamente,
comparando com a amostra S, 39,40%, 54,52%, e 63,51%.
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A diminuição da resistência conforme a adição de borracha está relacionada ao aumento
da quantidade de vazios gerados, além dos esforços concentrados ao redor dos agregados de
borracha que, por sua vez apresentam uma zona de transição bastante frágil.
Nas amostras S1%, S3% e S5% verificou-se, respectivamente, uma redução de 21,52%,
40,43% e 45,06% na resistência à tração na compressão, figura 8. Analisando esses dados,
observou-se que a variação da resistência à tração na compressão em relação ao teor de borracha
incorporado não seguiu um comportamento linear. A redução da resistência a tração indireta
apresentou uma menor diminuição quando comparado a resistência à compressão.
Figura 7 – Resultado da determinação da resistência à compressão.

Fonte: O autor.

Figura 8 – Resultado da determinação da resistência à tração na compressão.

Fonte: O autor.
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5. CONCLUSÃO
Conclui-se a partir da comparação do comportamento das amostras com adição de
borracha com uma argamassa de referência, que esta mistura afeta as propriedades mecânicas de
forma danosa, causando a queda significativa tanto na resistência à tração quanto na resistência
àcompressão.
Pelo ensaio por microscopia eletrônica de varredura pode-se observar a presença de
grandes poros interconectados na massa cimentícia o que favorece a permeabilidade de gases e
umidade no interior das peças conformadas. Observou-se que a partícula da borracha não interage
com os demais componentes da argamassa, gerando um maior índice de vazios, acelerando o
processo de degradação da argamassa, fato evidenciado no ensaio de carbonatação.
A carbonatação não causa a deterioração dos elementos cimentícios, no entanto a
argamassa com adição de borracha não é indicada para ser usada com armadura de aço, pois
poderá favorecer a corrosão da mesma devido aos poros presentes no material que permitem a
permeabilidade de gases e umidade, podendo ocorrer riscosestruturais.
O pó de borracha, por ser um material elástico e impermeável, afeta o índice de
consistênciada argamassa, sendo necessário o uso de aditivos apropriados para melhoria da
trabalhabilidade. A implementação de resíduos de borracha na argamassa resulta na diminuição
tantoda resistência a compressão quanto da resistência à tração. A adição da borracha é
recomendável na construção de elementos não estruturais, sendo beneficiada pela menor
densidade aparente da argamassa com a sua adição, podendo ser aplicada em pisos em locais de
passagem de cargas leves, enchimento de vazios.
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TÉCNICAS COMPUTACIONAIS 3D E A UTILIZAÇÃO DE NOVOS
MATERIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE MODELOS PARA
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RESUMO
A competitividade das empresas faz com que os produtos tenham que ter qualidades e características que o
tornem inovadores em relação aos seus similares. A redução do tempo de desenvolvimento de produtos a melhora da
qualidade dos processos com o objetivo de melhorar a competitividade tem obrigado as empresas utilizarem cada vez
mais ferramentas e técnicas computacionais no projeto nos projetos conceituais, nas análises, nas simulações e nos
modelos prototipados. A prototipagem Rápida em comparação com outros processos de fabricação pode trazer
algumas vantagens em relação a construção principalmente de modelos, mock-up entre outros. A contribuição desses
sistemas no modelamento geométrico, no detalhamento dos desenhos na análise estética, nas simulações estrutural,
térmica, no projeto de ferramentas e matrizes, na integração com o sistema CAM entre outros. No setor da indústria
cerâmica a utilização desse processo auxiliou a confecção de modelos, moldes e matrizes que tradicionalmente é feito
a partir de métodos artesanais dos modelos para geração das matrizes. Esse projeto propôs a aplicação de técnicas de
modelamento virtual 3D em substituição a modelagem tradicional "artesanal", com a utilização de equipamentos e
tecnologias de prototipagem rápida nas confecções dos modelos que serão a base para produção das matrizes. O
resultado foi um ganho significativo de tempo no processo de confecção dos modelos impactando tanto na produção e
também na qualidade das peças finais.
Palavras chaves: Design, Cerâmica, Prototipagem 3D, Processos.

ABSTRACT
The competitiveness of companies means that products have to have qualities and characteristics that make
them innovative compared to their peers. Reducing product development time and improving process quality in order
to improve competitiveness has forced companies to increasingly use computational tools and techniques in design,
conceptual design, analysis, simulations and prototyped models. Rapid prototyping compared to other manufacturing
processes can have some advantages over building mainly models, mock-up among others. The contribution of these
systems in the geometric modeling, the detailing of the drawings in the aesthetic analysis, the structural, thermal
simulations, the design of tools and dies, the integration with the CAM system among others. In the ceramic industry
sector, the use of this process has helped the making of models, molds and dies, which is traditionally made from
handmade methods of the models to generate the dies. This project proposed the application of 3D virtual modeling
techniques to replace traditional "artisanal" modeling, using rapid prototyping equipment and technologies in the
making of models that will be the basis for the production of the matrices. The result was a significant time saving in
the model making process impacting both the production and the quality of the final parts.
Keywords: Design, Ceramics, 3D Prototyping, Processes.
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1. INTRODUÇÃO
As etapas do processo de desenvolvimento de produtos industriais são compostas pela
descoberta e identificação das necessidades dos usuários e suas delimitações, a idealização de
novas soluções possíveis levando em consideração requisitos e restrições, métodos de fabricação,
análises, testes até o descarte do produto.
Volpato (2007), afirma que as empresas de sucesso são aquelas que conseguem identificar
com precisão as necessidades dos usuários e rapidamente desenvolver produtos que atendam a
demanda solicitada, levando em consideração estética a estética, qualidade, custo, funcionalidade
entre outros.
A competitividade das empresas faz com que os produtos tenham que ter qualidades e
características que o tornem inovadores em relação aos seus similares. Segundo Löbach (2001), no
início da industrialização os produtos eram impostos aos usuários e havia demanda suficiente e
garantida, ou seja, o usuário não tinha opções de escolha. Na atualidade as indústrias buscam
soluções inovadoras para se destacar frente a concorrência, manter ou aumentar sua posição no
mercado.
A redução do tempo de desenvolvimento de produtos a melhora da qualidade dos
processos com o objetivo de melhorar a competitividade tem obrigado as empresas utilizarem cada
vez mais ferramentas e técnicas computacionais no projeto nos projetos conceituais, nas análises,
nas simulações e nos modelos prototipados. (Volpato et al, 2007)
Metodologias de desenvolvimento e gestão de produtos são fundamentais para que a
elaboração e execução do projeto tenham sucesso somando o problema ou as necessidades com
mais facilidade. Esse processo de projetar, construir, testar e otimizar é feito em ciclos até a
documentação e homologação do produto.
Segundo Rozenfeld (2005), os processos de pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pósdesenvolvimento de produtos engloba cálculos, orçamentos, desenhos detalhados, planejamento
de manufatura, lançamento do produto no mercado, manutenção, parcerias, fornecedores entre
outros.
Dentro do processo de gestão de desenvolvimento de produtos a metodologia dedesign
contribui para a otimização e diminuição de erros de projeto. O design de produtos é um dos
braços da disciplina de design que desde o início da industrialização vem colaborando na
otimização dos produtos e processos industriais, tanto no desenvolvimento de novos produtos
como no redesenho dos antigos.
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Uma das principais características da metodologia de design para desenvolvimento de
produtos é a utilização de protótipos durante todo o processo, a partir da identificação e
delimitação das necessidades do usuário e verificação de como os concorrentes administram essas
necessidades é possível gerar soluções através de protótipos. Na prototipagem podem ser
realizados testes e prever erros e falhas em contextos variados, como por exemplo: estético,
formal, estrutural, funcional entre outros.
Segundo Volpato et. al. (2007), o desenvolvimento de projeto utiliza de recursos
tecnológicos computacionais como por exemplo sistemas CAD/CAM (Desenho Auxiliado por
Computados e Manufatura Auxiliado por Computados). Esses sistemas computacionais criam
modelos tridimensionais que acelera e facilita o entendimento e a inserção de produtos no
mercado, além disso facilita a criação de protótipos físicos com maior rapidez, precisão e
geometria complexas com qualidade e fidelidade ao projeto. O desenvolvimento de produtos usa
frequentemente modelos e protótipos físicos, eles são úteis nos ensaios dos produtos no
planejamento da produção, no layout da fábrica, no set-up das máquinas entre outros. Permitem
observar a forma, cores, texturas além da avaliação ergonômica, experiências funcionais do
produto pelo usuário ajudam no entendimento cognitivo do produto com mais facilidades do que
nos esboços tridimensionais.
Figura 1 – Modelo virtual criado em sistemas CAD.

Fonte: Próprio Autor.

A criação de modelos físicos é fundamental, pois nos modelos virtuais não é possível uma
integração direta embora exista grande utilidade na utilização de modelos virtuais, como por
exemplo, no estudo de cores, texturas, análises e simulação dos materiais empregados. A
prototipagem Rápida em comparação com outros processos de fabricação pode trazer algumas
vantagens em relação a construção principalmente de modelos, mock-up entre outros. Volpato et.
al. (2007), afirma que, "a prototipagem rápida pode ser definida como um processo de fabricação
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através da adição de material em forma de camadas planas sucessivas". Segundo Gorni (2001), os
dados gerados a partir dos sistemas CAD possibilitam uma fonte de dados para a fabricação direta
dos protótipos. Esse sistema juntamente com equipamentos de impressão 3D permitem aos
projetistas produzir os modelos virtuais e protótipos físicos rapidamente com baixo custo que
permitam análises visuais para discussões sobre a estética, testes funcionais e ergonômicos do
produto entre outros. Em todas as fases do processo de desenvolvimento de produtos o sistema
CAD com suas características de concepção de elementos tridimensionais pode ser utilizado.
Figura 2 – Esboço e detalhamento técnico de garrafas cerâmicas.

Fonte: Próprio Autor.
Figura 3 – Desenvolvimento do protótipo virtual em software com tecnologia 3D.

Fonte: Próprio Autor.
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Figura 4 – Desenvolvimento do protótipo virtual com aplicação de texturas conceituais.

Fonte: Próprio Autor

Figura 5 – Acabamento do protótipo virtual com aplicação de texturas conceituais.

Fonte: Próprio Autor
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Figura 6 – Render do protótipo virtual com aplicação de texturas realistas.

Fonte: Próprio Autor.

A partir do modelo 3D criado no sistema CAD é gerado arquivos computacionais de saída
para impressoras 3D no formato STL (Stereolitography), que gera uma reprodução em malha
triangular do modelo 3D. Esse arquivo STL é interpretado pela grande maioria de equipamentos
de impressão 3D, possibilitando a confecção do modelo em um temporelativamente pequeno com
desenvolvimento preciso e um bom acabamento, além da possibilidade do armazenamento e
edição dos modelos computacionais tridimensional.
Figura 7 – Geração dos arquivos de impressão STL no sistema CAD.

Fonte: Próprio Autor.
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Figura 8 – Visualização dos arquivos de impressão STL para impressão.

Fonte: Próprio Autor.

Figura 9 – Protótipo de material polimérico impresso (vermelho) e os pilotos em cerâmica para testes.

Fonte: Próprio Autor.
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Figura 10 – Peça cerâmica finalizada com decoração personalizada.

Fonte: Próprio Autor.

No setor da indústria cerâmica a utilização desse processo auxiliou na confecção de
modelos, moldes e matrizes que tradicionalmente são feitos a partir de métodos artesanais. O
problema do método artesanal ou semi-artesanal é que toda vez que se necessita de ajuste o
trabalho é demorado e custoso, isso quando não tem que recomeçar todo processo. Na utilização
dos sistemas eletrônicos de modelagem CAD 3D as alterações são feitas diretamente no arquivo
eletrônico do projeto agilizando todo processo. A aplicação desse sistema foi utilizada e testada no
processo de produção de peças cerâmicas denominadas "colagem" ou "barbotina", que é um
processo de fundição onde são necessários modelos tridimensionais, moldes, vazamentos e
acabamento das peças. O início desse processo se dá com a produção dos modelos que podem ser
de diversos materiais como, por exemplo, em madeira, argila, gesso ou polímeros que são
confeccionados pelos modelistas, e a partir dos modelos são geradas as matrizes e moldes para se
produzir peças em escala industrial.

23

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

Figura 11 – Esquema do processo de produção cerâmico de “colagem”

Fonte: Próprio autor.

Esse projeto realizado propôs a aplicação de técnicas de modelamento virtual 3D em
substituição a modelagem tradicional "artesanal", com a utilização de equipamentos etecnologias
de prototipagem rápida nas confecções dos modelos que serão a base para produção das matrizes.
O processo foi desenvolvido em uma indústria cerâmica localizado na região do Vale do Paraíba
em São Paulo, especializada em linhas de embalagens para envasamento de material líquido com
bebidas, perfumes, temperos entre outros. As peças são ocas e produzidas por colagem de
borbotina.
Figura 12 – Modelos tradicionais de madeira feitos artesanalmente

Fonte: Próprio autor.
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As etapas do processo se resumem ao desenvolvimento do design das peças, sua adequação
as normas ABNT, dimensionamento para as tampas padronizadas pelo mercado e aos tipos de
vedações. Em seguida foi gerado esboços do produto para servir de base do protótipo 3D e a
confecção do modelo físico que anteriormente era confeccionado manualmente por um modelista
de forma semi-artesanal e agora através do modelagem e impressão 3D. Após a aprovação do
modelo e dos testes pilotos são desenvolvidas as matrizes para a produção dos moldes de
vazamento (fundição) da argila líquida, em seguida ocorre a conformação e a secagem para que
seja possível a queima.
Figura 13 – Desenvolvimento do design das peças cerâmicas.

Fonte: Próprio autor.

O processo de “Colagem” consiste em vazar a argila líquida em um molde de gesso, onde
permanecerá durante um tempo determinado até que a água contida na argila seja absorvida pelo
gesso; formando a parede da peça. O produto assim formado apresentará uma configuração
externa que reproduz a formato interno do molde de gesso.
Figura 14 – Matriz (azul) para produção dos moldes em gesso.

Fonte: Próprio autor.
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Figura 15 – Processo de Fundição em moldes de gesso.

Fonte: Próprio autor
Figura 16– Desmoldagem – Retirada da peça do molde.

Fonte: Próprio autor.

O processamento de queima é fundamental para obtenção dos produtos cerâmicos, pois
dele dependem o desenvolvimento das propriedades finais destes produtos. Nessa operação,
conhecida também por sinterização, os produtos adquirem suas propriedades finais, esse
tratamento compreende as etapas de secagem e queima. As peças, após secagem, são submetidas a
um tratamento térmico a temperaturas elevadas, em fornos contínuos ou intermitentes que operam
em três fases:
1 - Aquecimento da temperatura ambiente até a temperatura desejada;
2 - Patamar durante certo tempo na temperatura especificada;
3 - Resfriamento até temperaturas inferiores.
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Figura 17 – Processo de queima.

Fonte: Próprio autor.

O acabamento é feito com esmalte ou vidrado, que formam uma camada vítrea, delgada e
contínua. O objetivo desse processo é aprimorar a estética, tornar o produto impermeável,
melhorar a resistência mecânica e propriedades elétricas entre outros fatores.
Figura 18 – Acabamento com a utilização de esmalte (branca) e sem esmalte (terra cota).

Fonte: Próprio autor

2. RESULTADOS
Os resultados alcançados com a mudança de processo foram significativos no que diz
respeito ao tempo de projeto. No processo artesanal o tempo médio para o desenvolvimento era de
quase dois meses desde o início do projeto até o protótipo piloto, com custos elevados por conta
do deslocamento, dos materiais utilizados, da mão de obra especializada entre outros. O tempo
com a utilização dos protótipos virtuais e modelos produzidos a partir de impressoras 3D
diminuíram quase 75% em relação ao artesanal e os valores investidos no projeto em torno de
50% com a diminuição de erros e retrabalhos.
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3. CONCLUSÃO
O resultado foi um ganho significativo de tempo do processo de confecção dos modelos
impactando tanto na produção, quanto na qualidade das peças finais. A utilização de novas
tecnologias no setor industrial proporciona mais agilidade e menos custos de projeto que tem
impactos na produtividade das peças e na sua qualidade.
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RESUMO
Neste estudo, foi realizada a síntese e caracterização fotofísica de nanopartículas de soro albumina bovina
encapsulada com um derivado de silício (IV) ftalocianina (SiPcOH) para aplicações em Terapia Fotodinâmica (TFD).
As nanopartículas de soro albumina bovina (NPBSA) foram preparadas pelo método de dessolvatação, e a reticulação
química foi realizada com gluteraldeído. As NPBSA apresentaram tamanho médio de 153.4 nm e 165.1 nm, na
ausência e na presença da SiPcOH, respectivamente, e ambas as preparações demonstraram baixo índice de
polidispersividade (PDI). A técninca de microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostrou que as NPBSA
produzidas apresentam tamanho uniforme e morfologia esférica. A NPBSA combinada a SiPcOH apresentou forte
banda de absorção na região do vermelho com máximo de absorção localizado em 676 nm. Neste trabalho,
conseguimos sintetizar com sucesso um sistema de liberação de fármacos para ativos em TFD.
Palavras Chave: BSA; dessolvatação; fotossensibilizador; nanopartículas.

ABSTRACT
In this study, the synthesis and photophysical characterization of bovine serum albumin encapsulated with a
silicon (IV) phthalocyanine derivative (SiPcOH) for photodynamic therapy (PDT) applications was performed. The
bovine serum albumin nanoparticles (NPBSA) were prepared by the desolvation method, and the chemical crosslinking was performed with gluteraldehyde. NPBSA had an average size of 153.4 nm and 165.1 nm, in the absence
and presence of SiPcOH, respectively, and both preparations showed low polydispersity index (PDI). The Scanning
Electron Microscopy (SEM) technique showed that the produced NPBSA have uniform size and spherical
morphology. NPBSA combined with SiPcOH showed a strong absorption band in the red region with maximum
absorption located at 676 nm. In this work, we have successfully synthesized a drug delivery system for PDT.
Keywords: BSA; desolvation; photosensitizer; nanoparticles.
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1. INTRODUÇÃO
Uma variedade de terapias tem emergido nos últimos anos como consequência dos avanços
no campo da tecnologia aplicada. Dentre essas terapias merece destaque a Terapia Fotodinâmica
(TFD), que faz uso da combinação de fármacos fotossensíveis e luz, que na presença de oxigênio
molecular produz espécies reativas de oxigênio, como o oxigênio singlete, apontado como
principal agente citotóxico dos tecidos neoplásicos, caracterizados por uma sucessão de eventos
biológicos como fototoxicidade, dano vascular, perda de integridade da membrana, dentre outros
fatores. As ftalocianinas, derivadas das hematoporfirinas, são classificadas como fotos
sensibilizadores de segunda geração que possuem propriedades fotofísicas vantajosas e vários
estudos têm demonstrado seu potencial para TFD. Devido à sua baixa solubilidade, o mais
adequado é utilizarmos sistemas de liberação controlada de fármacos, com o objetivo de melhorar
a biodistribuição e seletividade no tecido de interesse. Este trabalho teve como objetivo sintetizar
um novo sistema de liberação controlada baseado na técnica de dessolvatação formando
nanopartículas de soro albumina (NPBSA) e a incorporação da dihidroxiftalocianina de silício
(PcSiOH) em sua estrutura.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Nas últimas três décadas, a Terapia Fotodinâmica (TFD) tornou-se um tratamento de
câncer estabelecido. Isto pode ser atribuído ao seu conceito básico: a combinação de um fármaco
fotossensibilizador e luz visível que são relativamente inofensivos por si só, mas que quando
combinados (em presença de oxigênio) conduzem a destruição seletiva do tumor (ALLEN, 2001),
devido a uma sucessão de eventos biológicos, incluindo citotoxicidade direta, dano vascular e
resposta do sistema imunológico (ABELS, 2004) relacionados sempre ao comportamento
fotoquímico e fotofísico do fármaco no estado excitado. TFD é uma modalidade terapêutica usada
principalmente no tratamento de doenças neoplásicas e não neoplásicas (SIBATA et al, 2000), e
parece ser uma ferramenta clínica promissora para tratar tumores, artrites, desordens da pele e
várias outras doenças não-oncológicas (PAREKH et al, 1999). A técnica está baseada na injeção,
ingestão, ou aplicação tópica de um fármaco fotossensível (FS) (normalmente na presença de um
sistema de liberação específico) seguinte por ativação com luz (SIMPLICIO et al, 2002). Estes
fotossensibilizadores são combinações químicas que absorvem a energia de luz de um
comprimento de onda específico e podem usar esta energia para induzir reações no estado
excitado das moléculas fotossensíveis que seguem um complexo mecanismo de reações através de
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reações fotoquímicas clássicas (BROWN et al,2004), conduzindo à produção de espécies reativas
de oxigênio, uma das principais espécies ativas no processo fotodinâmico.
As ftalocianinas são consideradas excelentes fármacos fotossensíveis para TFD, devido á
sua estabilidade físico-química, pureza química e viabilidade econômica (MACDONALD et al,
2001). Possuem muitas vantagens comparando-se aos fármacos fotossensíveis de primeira
geração, pelo fato de possuírem uma alta taxa de absorção de luz na faixa espectral de 600 a 800
nm (670 105 mol/L-1.cm-1), exatamente na janela terapêutica (PELISSON et al, 2003), além de
baixa toxicidade in vitro. Suas propriedades fotofísicas são fortemente influenciadas pela presença
e natureza do íon metálico central, o que é refletido diretamente no rendimento quântico e tempo
de vida dos estados excitados (T, T) (BONNETT et al, 1998).
Entretanto, a baixa solubilidade destes compostos em meio aquoso (altamente lipofílicos)
torna inviável sua administração direta, o que leva à necessidade de veiculação dos mesmos em
sistemas de liberação adequados, que melhor solubilizem e modulem os processos de dissolução e
biodistribuição in vitro e in vivo. Visando uma maior eficácia desses fotossensibilizadores nos
processos fotodinâmicos têm sido utilizado extensivamente em pesquisas de sistemas de liberação
de fármacos, os chamados “drug delivery systems” (DDS) (SCHAFFAZICK et.al, 2003).
Os DDS oferecem inúmeras vantagens quando comparados a outros sistemas de dosagem
convencional em escala macroscópica, como por exemplo, maior eficácia terapêutica, diminuição
da toxicidade do ativo, menor dosagem de administração, direcionamento sitio-especifico, dentre
outros (STEVANOVIC et al, 2008). O controle da liberação de fármacos tem sido uma área de
intensa pesquisa nos últimos dez anos. Os sistemas micro e nanoparticulados, constituídos por
polímeros biodegradáveis, tal como a soro albumina bovina (BSA), têm atraído maior atenção dos
pesquisadores devido às suas potencialidades terapêuticas, à maior estabilidade nos fluídos
biológicos e durante o armazenamento (SCHAFFAZICK et.al, 2003).
3. METODOLOGIA
Nanopartículas de BSA (NPBSA) foram preparadas usando o método de dessovaltação
com algumas modificações (SADEGHI et al., 2014). A Figura 1 ilustra o processo. Certa
quantidade de BSA foi dissolvida em 20 mL de água destilada contendo 0,02% de azida de sódio.
A concentração final de BSA foi igual a 1% (m/m). Sequencialmente foi ajustado o pH da solução
para 9 com NaOH 0,1 mol.L-1 sobre constante agitação. A solução foi agitada até completa
hidratação da BSA. Foi adicionado 80 mL de uma mistura acetona/etanol 50:50 (v/v) gota a gota
como agente de dessolvatação em uma fração de 1 mL.min-1 na solução de BSA até a solução se
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tornar túrbida. Adicionou-se 1,5 mg do fármaco SiPcOH a solução e posteriormente 20 μL de
glutaraldeído 25% à mistura e continuou-se agitando durante 3h. As NPBSA formadas foram
purificadas através de três ciclos de centrifugação e redispersão para remover produtos que não
reagiram e moléculas livres de BSA. A morfologia externa das NPBSA foi examinada por
microscopia eletrônica de varredura (MEV) em um equipamento EVO-MA10 (Zeiss, Alemanha),
IP&D-UNIVAP após a deposição de ouro (Au) sobre a amostra. A distribuição de tamanho das
NPBSA foi determinada pela técnica de Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) em um
equipamento Zetasizer. A investigação das propriedades espectroscópicas no estado estacionário
da PcSiOH e veiculados nas NPBSA foram baseadas em medidas diretas dos espectros de
absorção utilizando o espectrofotômetro Cary 50 BIO-Varian Inc. Scientific Instruments.
Figura 1: Fluxograma do método de dessolvatação para a síntese de nanopartículas de BSA incorporadas com a
SiPcOH como fotossensibilizador.

Fonte: O autor (2019).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As partículas foram preparadas utilizando a técnica de dessolvatação. No processo,
partículas são formadas devido a diminuição da solubilidade em água da albumina pela adição
gota-a-gota continua da mistura de etanol e acetona na solução. As partículas de BSA formadas
não são suficientemente estabilizadas, portanto elas poderiam, consequentemente, se redissolver
novamente após a dispersão com água. Portanto, os coacervados formados foram estabilizados por
reticulação com glutaraldeído, onde os grupos aminos presentes na molécula de albumina reagem
com o grupo aldeído do reticulante formando partículas morfologicamente estáveis (SADEGHI et
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al., 2014). O processo de dessolvatação é influenciado pela atração e repulsão eletrostática entre as
moléculas de BSA que variam com o pH, podendo formar partículas de tamanhos diferentes se
este não for controlado corretamente (SADEGHI et al., 2014). A morfologia externa das NPBSA
foi examinada por MEV (Figura 2).
Figura 2: Microscopia eletrônica de varredura da NPBSA.

Fonte: O autor (2019).

Os resultados apresentados mostram que as NPBSA produzidas apresentam tamanho
uniforme e morfologia esférica, características típicas destes sistemas (SIMIONI et al., 2008). Para
a técnica de DLS, realizou-se três medidas de distribuição de tamanho da NPBSA através de
espalhamento dinâmico de luz. A partir dessas três medidas, obteve-se uma distribuição média dos
diâmetros das nanopartículas (Figura 3).

Figura 3: Distribuição média dos diâmetros da NPBSA: a) sem o fotossensibilizador; b) com o fotossensibilizador.

Fonte: O autor (2019).

As NPBSA produzidas apresentaram diâmetro hidrodinâmico médio de 153.4 nm e 165.1
nm, na ausência e na presença da SiPcOH, respectivamente, e em ambas as preparações
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demonstraram baixo índice de polidispersividade (PDI). O PDI é um indicativo da faixa de
variação das propriedades da amostra, o ideal é que ele seja o menor possível para que a variação
nas propriedades seja minimizada. A NPBSA combinada a SiPcOH apresentou forte banda de
absorção na região do vermelho com máximo de absorção localizado em 676 nm. Estes resultados
foram comparados com o fármaco na sua forma livre, ou seja, quando não associada a um sistema
de liberação controlada (Figura 4).
Figura 4: Distribuição média dos diâmetros da NPBSA: a) sem o fotossensibilizador; b) com o fotossensibilizador.

Fonte: O autor (2019).

A análise da espectroscopia de absorção permitiu verificar que a incorporação do fármaco
fotossensível nesse sistema de liberação não afetou o espectro de absorção do composto, fator que
deve ser levado em consideração, uma vez que um sistema de liberação ideal deve manter as
propriedades físico-químicas do composto original (SCHAFFAZICK et al., 2003).

5. CONCLUSÃO
Conseguiu-se sintetizar as nanopartículas de albumina, com as características necessárias
para serem utilizadas como sistema de liberação de fármacos, apresentando morfologia esférica,
diâmetro hidrodinâmico médio de 165.1 nm com índice de polidispersividade de 0.121. Os
resultados obtidos mostraram que a incorporação do ativo no sistema de liberação manteve as suas
propriedades espectroscópicas, fator de suma importância, uma vez que um sistema de liberação
ideal deve manter as propriedades físico-químicas do composto.
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RESUMO
O objetivo principal do presente trabalho baseia-se em contribuir com a popularização da Nanociência e
Nanotecnologia, e ajudar na evolução das pesquisas relacionadas à área. Será utilizado como estudo materiais
cerâmicos para obtenção de imagens escala nanométrica por meio de um microscópio eletrônico de
varredura.Trabalhou-se com duas amostras, passando pelo microscópio assim gerando as imagens em escala
nanométrica, e a aplicação da Nanoarte foi feita em cima dos resultados obtidos das análises das amostras em MEV.
As imagens obtidas por meio do microscópio de varredura, são imagens que se assemelham ao nosso cotidiano, ou até
mesmo paisagens encontradas na natureza, abrindo assim, espaço para fazer reflexões acerca da vida e da ciência.
Palavras Chave: Nanoarte; Nanotecnologia; Interdisciplinariedade; Divulgação Científica; Inter institucionalidade;
MEV.

ABSTRACT
The main objective of this work is to contribute to the popularization of Nanoscience and Nanotechnology,
and to help in the evolution of research related to the area. It will be used as study ceramic materials to obtain images
nanometric scale by means of a scanning electron microscope. It was worked with two samples, passing through the
microscope thus generating the images in nanoscale scale, and the application of Nanoarte was made upon the results
obtained from SEM analyzes. The images obtained by means of the scanning microscope are images that resemble our
daily life, or even landscapes found in nature, opening space for reflection on life and science.
Keywords: Nanoarte; Nanotecnology; Interdisciplinarity; Scientific divulgation; Interinstitutionality; MEV.
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1. INTRODUÇÃO
A Nanoarte não tem como simples objetivo desenvolver arte a partir das estruturas
visualizadas nas figuras geradas pelos diversos microscópios de nível atômico, mas expor as essas
configurações de forma compreensível, até para os mais leigos. Este trabalho foi realizado em
parceria com o grupo de pesquisa “Materiais Cerâmicos” do Departamento de Engenharia de
Materiais (DEMAR) – EEL-USP, e o grupo de pesquisa “Projetos de Produto e Tecnologias
Sociais” do Centro Universitário Teresa D’Ávila. As micrografias foram obtidas via Microscópio
Eletrônico de Varredura, e em seguida o processamento digital e análise das imagens.
Disseminar a nanoarte a partir da obtenção das micrografias dos materiais cerâmicos
contribuindo para a difusão e a socialização científica por meio de diálogos reflexivos entre as
diferentes áreas (engenharia de materiais, design e a comunicação social).
A Nanociência e Nanotecnologia são áreas relativamente novas que irão, em breve,
revolucionar a tecnologia atual, e como forma de promover sua popularização, propõe-se trabalhar
com a Nanoarte em diversas imagens obtidas, promovendo a reflexão acerca dos avanços desta
tecnologia e, portanto, sua evolução para o benefício da sociedade.
A Nanociência e Nanotecnologia são áreas relativamente novas que irão, em breve,
revolucionar a tecnologia atual, e como forma de promover sua popularização, propõe-se trabalhar
com a Nanoarte em diversas micrografias eletrônicas de varredura obtidas pelo grupo de pesquisa
Materiais Cerâmica e Projeto de Produto e Tecnologias Sociais, promovendo a reflexão acerca dos
avanços desta tecnologia e, portanto, sua evolução para o benefício da sociedade.
O presente trabalho tem como objetivo disseminar a nanoarte a partir da obtenção das
micrografias dos materiais cerâmicos contribuindo para a difusão e a socialização científica por
meio de diálogos reflexivos entre as diferentes áreas (engenharia de materiais, design e a
comunicação social).
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Nanociência e nanotecnologia
A nanociência é o estudo dos fenômenos e a manipulação de materiais nas escalas atômica,
molecular e macromolecular, onde as propriedades diferem significativamente daquelas em uma
escala maior. Já a nanotecnologia compreende a produção e a utilização de dispositivos e sistemas
que manipulam materiais em escala nanométrica. Nanociência e nanotecnologia comumente são
interpretados como sendo a mesma coisa, apesar de suas definições serem diferentes.
(CARVALHO, 2011).
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Um nanômetro, reconhecido no Sistema Internacional de Unidades (SI) com a sigla nm,
corresponde à 1 metro dividido por 1 bilhão, o equivalente à 10-9 m. Para se ter uma ideia, isso
corresponde à um tamanho 100.000 vezes menor que um fio de cabelo. (CDMF, 2015).
Desde a Antiguidade a nanotecnologia já estava presente, porém os povos não tinham
discernimento sobre a nanotecnologia e a manipulação nanométrica em si. Gregos produziam
vasos com qualidades plásticas e cores que eram geradas por partículas nanométricas, e romanos
produziam vidros multicoloridos aplicando uma mistura de pó de ouro e prata que, a partir do
reflexo da luz em contato com o vidro, mudava de cor. (CDMF, 2015).
Em 29 de dezembro de 1959, Richard Feynman palestrou sobre o conceito de
nanotecnologia, mas sem utilizar este termo, para a Sociedade Americana de Física, sendo o
precursor da nanotecnologia. O termo “nanotecnologia” só foi criado em 1974 pelo professor
japonês Norio Taniguchi. Na década de 1980 a nanotecnologia começou a se popularizar devido a
invenção do microscópio de corrente de tunelamento (STM) por cientistas da IBM em 1981, que
permite obter imagens de átomos e moléculas em nível atômico, e do lançamento do livro
“EnginesofCreation” em 1986, escrito por Eric Drexler, o primeiro cientista doutor em
nanotecnologia.
Em 1989, Don Eigler, cientista da IBM, utilizando o microscópio de corrente de
tunelamento (STM), posicionou 35 átomos de xenônio individualmente sobre uma superfície de
níquel para formar a palavra IBM. Eigler foi o primeiro cientista a manipular os átomos, sendo a
primeira demonstração da nanotecnologia.
Figura 01: Átomos individualmente manipulados sobre uma superfície usando o STM formando a sigla IBM

Fonte: IBM Atoms, (1989).

A nanotecnologia já tem aplicações na sociedade, e é muito promissora. Como aplicações
atuais, temos como exemplo os semicondutores, chips de computadores, dispositivos para testes
clínicos e biomateriais (STRAMBI, 2015). Seus conhecimentos podem ser aplicados em
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praticamente qualquer área científica, como por exemplo as áreas físicas, químicas, biológicas,
eletrônicas, computacionais e médicas, representando assim uma futura revolução dos métodos e
conhecimentos científicos atuais, portanto, uma revolução tecnológica.
As leis tradicionais da física ou da química não se adéquam perfeitamente ao estudo das
nanoestruturas, por isso diversas áreas estão construindo juntas um novo conhecimento, baseados
nas relações que regem os fenômenos da nanoescala. Expressões como “futuro brilhante”, “quinta
revolução industrial” ou “tecnologia/ciência revolucionária” têm sido usadas para designar as
N&N [nanotecnologia e nanociência]. (CARVALHO, 2011, p. 21).
Como em qualquer outra área, discussões sobre ética também estão presentes na
nanotecnologia. Ao passo que as pesquisas sobre nanotecnologia avançam indicando cada vez
mais o controle total do homem sobre a natureza, iminentemente os possíveis riscos dessa prática
emergem como questionamentos.
Existe muito debate acerca das implicações futuras da nanotecnologia, pois os desafios são
semelhantes aos de desenvolvimentos de novas tecnologias, o que inclui questões sobre a
toxicidade e impactos ambientais dos nanomateriais, e os efeitos potenciais na economia global,
assim como a especulação sobre cenários futuros. (HERMES, et al., 2014).
Um dos principais problemas conhecidos, que os cientistas já começaram a advertir sobre,
é a nanopoluição. Os nanopoluentes, gerados na criação e/ou manipulação de nanomateriais,
podem viajar pelo ar e por grandes distâncias, podendo penetrar células de seres humanos, animais
e plantas. Por serem produzidos artificialmente, a natureza não possui artifícios contra eles,
podendo ocasionar danos inimagináveis. (FORMIGA, 2016).
2.2 Microscopia de eletro varredura (MEV)
O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) é um equipamento para a observação e
análise da microestrutura de materiais sólidos. Diferente dos microscópios ópticos, o MEV utiliza
feixe de elétrons ao invés de fótons, o que permite que imagens em escala nano e de alta qualidade
sejam geradas.
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Figura 02: Desenho esquemático da coluna do MEV

Fonte: http://fap.if.usp.br, 2018.

Um feixe de elétrons, geralmente produzido por um filamento de tungstênio (W) aquecido,
varre a superfície da amostra linearmente. A tensão criada entre o filamento e o ânodo acelera o
feixe. Depois o feixe é direcionado à superfície da amostra por meio de lentes. A interação do
feixe com a amostra produz elétrons e fótons que são detectadas e convertidas para a imagem
computadorizada, geralmente mais utilizados os elétrons secundários e/ou dosretroespalhados para
tal, e a resolução espacial depende da energia em que estes raios produzidos são detectados.
(DEDAVID, et al., 2007).
Os elétrons secundários são produzidos pela interação do feixe de elétrons com a amostra.
Possuem baixa energia, menor que 50eV, e formam imagens de alta resolução. Os elétrons
retroespalhados (ERE) possuem energia entre 50eV até a energia dos elétrons primários. Os ERE
com energia próxima dos elétrons primários sofreram espalhamento elástico, formando a maioria
dos sinais de ERE. Os ERE de alta energia provêm de camadas mais superficiais da amostra,
tendo poucas informações de profundidade. A intensidade dos ERE está relacionada com o
número atômico da amostra: quanto maior o número, maior será o retroespalhamento.
(DEDAVID, et al., 2007).
2.3 Análise e processamento de imagem
Os materiais antes de serem analisados pelo MEV devem passar por um processo de
preparo, para que seja possível a geração das imagens. Em síntese, o material a ser analisado deve
ter sua estrutura interna exposta, para que o feixe de elétrons consiga revelar a estrutura. Se a
amostra é muito pequena, é necessário moldá-la com resina de cura à frio antes de realizar o
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lixamento. Para isso, usa-se um recipiente removível como molde, coloca-se a amostra, adicionase a resina, e espera esfriar ao tempo. As duas amostras foram moldadas com essa resina, devido
ao pequeno tamanho.
A amostra deve passar pelo processo de lixamento, isto é, sua superfície deve ser nivelada
para evitar ruídos na imagem. Existem diversas numerações de lixas, sendo que quanto menor o
número mais espesso e agressivo, e vice-versa. Às vezes as lixas arranham a amostra, sendo
necessário utilizar lixas menos espessas para remover os arranhões. As duas amostras foram
lixadas com um elemento abrasivo de diamante, utilizando sequencialmente as lixas de número
220, 500, 1200, e 2000.
Por fim, caso a amostra não seja eletro-condutor, é necessário incorporar algum material
com esta característica na amostra, como por exemplo ouro ou cobre, para que ocorra o
aterramento de elétrons, auxiliando na construção da imagem. As duas amostras estudadas nesse
trabalho, por serem materiais cerâmicos, precisaram incorporar algum material eletro-condutor.
Após todos os procedimentos as amostras estão preparadas para serem encaminhadas ao
MEV. As análises dos materiais selecionados foram feitas com o Microscópio Eletrônico de
Varredura HITACHI TM3000. A amostra preparada é colocada dentro da câmara do equipamento.
A geração das imagens é feita através de um software, e nele controla-se diversos aspectos da
imagem a ser gerada, sendo possível ajustar o nível de ampliação da imagem, o brilho e contraste,
e o foco. Ainda, é gerado o gráfico.
2.3.1 Imagem obtida da amostra 1
Figura 03: MEV da amostra 1

Fonte: UNIFATEA, (2018).
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2.3.2 Imagem obtida da amostra 2
Figura 04: MEV da amostra 2

Fonte: DEMAR – EEL-USP, (2018).

2.4 Nanoarte
Nanoarte é toda forma de arte vinculada à nanociência ou à nanotecnologia, que trabalha
tanto com as tecnologias e os experimentos científicos em si, quanto com os conceitos advindos
dos fenômenos quânticos. Faz parte da corrente de manifestações artísticas contemporâneas, na
qual arte, ciência e tecnologia se unem cada vez mais. (CARVALHO, 2011).
A Nanoarte não tem como simples objetivo desenvolver arte a partir das estruturas
visualizadas nas figuras geradas pelos diversos microscópios de nível atômico, mas expor as essas
configurações de forma compreensível, até para os mais leigos. Por conseguinte, possibilita a
participação de todos na evolução da Nanociência, promovendo o pensamento filosófico e crítico
por trás dessas figuras que, por obra do acaso, se assemelham com as figuras presentes em nosso
cotidiano e nos dizem muito sobre o comportamento das moléculas proveniente da física quântica.
Victória Vesna (EUA) em conjunto do nanocientista escocês James Gimzewski são um dos
principais divulgadores da Nanoarte, e desenvolvem obras de arte e projetos educacionais de
nanotecnologia. Em 2008, trouxeram para o Brasil a exposição “Nano: a poética de um mundo
novo”, no MAB-FAAP, em São Paulo, que teve o objetivo de aproximar o público com as últimas
descobertas no campo da nanociência, sempre estimulando as reflexões acerca dessas descobertas.
(BARROS, 2008).
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Usado para divulgar a ciência, o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico) desenvolveu um premio chamado Fotografia – Ciência & Arte, que no ano de
2019 esta na sua VIII edição, premia fotografias, sendo duas categorias 1 e 2. Categoria 1 que são
imagens produzidas por câmeras fotográficas, sendo imagens sobre ambientes naturais e
antrópicos. A categoria 2 são imagens produzidas por equipamentos especiais, sendo eles
instrumentos ópticos eletromagnéticos e eletrônicos. Nos anos anteriores, 208 e 2017, as fotos
vencedoras da segunda categoria utilizam os princípios da nanoarte com a utilização do MEV,
como evidenciado nas imagens a seguir.
Figura 05: Fotografia vencedora do VII Premio CNPq de fotografia 2018

Fonte: http://premios.cnpq.br/web/pfca/imagens-premiadas, (2019).

Figura 06: Fotografia vencedora do VI Premio CNPq de fotografia 2017.

Fonte: http://premios.cnpq.br/web/pfca/imagens-premiadas, (2019).
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Isso evidencia a importância de trabalhar com a nanoarte e como ela divulga a ciência de
um modo alternativo.
3. METODOLOGIA
A metodologia do trabalho baseia-se na pesquisa empírica de, trabalhando em parceria
com a EEL-USP (Escola de Engenharia de Lorena), com o objetivo de trabalhar a nanoarte como
uma reflexão filosófica. Foi feito um contato e fechamento de uma parceria centre o UNIFATEA e
a EEL-USP que a partir desta parceria foi feita a confecção do referencial teórico e as imagens que
serviram de objeto de estudo.
Figura 07: Mapeamento da metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto

Fonte: Os autores, (2018)

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO
Percebe-se que nas imagens obtidas e trabalhadas há uma semelhança com elementos
comum do cotidiano, ou até mesmo uma semelhança com a natureza, abrindo assim, espaço para
reflexão acerca da vida com o trabalho.
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Figura 08: Fundo do mar

Fonte: Os autores, (2019).

Ao ser observada, esta imagem remete à algum rio ou lago que passa dividindo duas áreas
terrestres secas. Portanto, para representar essas áreas, foi utilizado o marrom claro, indicando o
solo seco, e azul para representar a água.
Figura 09: Afloramento rochoso

Fonte: Os autores, (2018).

A imagem original se assemelha bastante com erosões rochosas, como as cachoeiras,
montanhas e afloramentos rochosos, tendo ainda a parte inferior direita uma semelhança com rios
e lagos. Com base nisso, as cores marrom e azul foram trabalhadas na imagem de maneira que
remetesse à uma cachoeira, onde a parte rochosa é colorida com a cor marrom, e o lago de azul.
Junto da utilização do microscópio de varredura, MEV, foi possível obter imagens cruas, sem cor,
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e para adicionar cores e significados a essas imagens foi utilizado o software Adobe PhotoShop,
que foi possível evidenciar detalhes da imagens e realçar todos os seus elementos.
Com o projeto em andamento e não finalizado, as pretensões para o trabalho são utilizar
outros meios de divulgação da ciência por meio na nanoarte além dos prêmios de fotografia já
existente, fazendo exposições nas universidades parceiras deste projeto incluindo outros alunos de
outras áreas a ciência.
O projeto de pesquisa evidenciou os seguintes aspectos: a parceria entre as universidades e
os grupos de pesquisas registradas no CNPq, as micrografias tratadas digitalmente mostraram a
importância da nanoarte como objeto de estudo reflexivo da ciência dos materiais e o olhar da arte
a partir de diferentes objetos.
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CONSTRUÇÃO DE ÓRTESES EM FIBRA DE CARBONO DE BAIXO
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CONSTRUCTION OF LOW COST CARBON FIBER ORTHOSES
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Brenda Amorin - Mestranda
Prof. Dr. Eugênio Andrés Díaz Merino
Universidade Federal de Santa Catarina
RESUMO
Em este artigo tem como objetivo definir os procedimentos de construção de um dispositivo de Tecnologia
Assistiva (órtese) em compósito de Fibra de Carbono, sendo um material de reforço fibroso e matriz polimérica
epoxilica. Tendo como foco a redução de custos, buscando um produto de qualidade, resistência mecânica, inovador e
resistente as ações intempéries. Para alcançar este objetivo, num primeiro momento foi realizado o escaneamento
tridimensional do usuário, a modelagem matemática (solidworks ou CAD), a simulação mecânica (abacus) e
finalmente a materialização do dispositivo. Como resultado obteve-se uma órtese em Fibra de Carbono, retratando
fielmente a morfologia do usuário. A simulação mecânica permitiu determinar a quantidade mínima de material para
construção da órtese, garantindo a sua resistência e qualidade, no menor custo possível, atendendo de forma
satisfatória um dos resultados esperados. Quanto a materialização final do dispositivo, o mesmo foi testado junto ao
usuário, para os ajustes e refinamentos. Conclui-se que é possível desenvolver uma órtese em Fibra de Carbono, com
baixo custo, seguindo as orientações definidas neste artigo. Apresenta-se como uma oportunidade de atender usuários
com dispositivos de Tecnologia Assistiva de baixo custo, porem de elevada qualidade e durabilidade.
Palavras-Chave: Fibra de carbono; órtese; escaneamento 3D.

ABSTRACT
This paper aims to define the procedures for the construction of an Assistive Technology (bracing) device in
Carbon Fiber composite, being a fibrous reinforcement material and epoxy polymer matrix. Focusing on reducing
costs, seeking a quality product, mechanical resistance, innovative and weather resistant actions. In order to reach this
goal, the user's three-dimensional scanning, mathematical modeling (solidworks or CAD), mechanical simulation
(abacus) and finally the materialization of the device were carried out. As a result a bracing was obtained in Carbon
Fiber, faithfully depicting the morphology of the user. The mechanical simulation allowed to determine the minimum
amount of material for construction of the orthosis, guaranteeing its strength and quality, at the lowest possible cost,
satisfying one of the expected results. As for the final materialization of the device, it has been tested with the user for
adjustments and refinements. It is concluded that it is possible to develop a bracing in Carbon Fiber, with low cost,
following the guidelines defined in this article. It presents itself as an opportunity to attend users with Assistive
Technology devices of low cost, but of high quality and durability.
Keywords: Carbon fiber; bracing; 3D scanning.
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1. INTRODUÇÃO
A preocupação da sociedade e do sistema de saúde federal em incluir pessoas com
deficiência vem auxiliando na criação de leis e incentivo para que elas tenham uma vida cotidiana
normal, que possam exercer seus ofícios, praticar esportes, aproveitar de momentos de lazer
gerando uma melhor qualidade de vida.

(ALVES; AMOY e PINTO, 2007) e (BRASIL.

Ministério da Saúde, 2013).
Uma pessoa com um trauma que pode afetar a sua capacidade de locomoção sente
inúmeras dificuldades de se adaptar e retomar as atividades cotidianas, o uso de uma órtese
diminui sua limitação, facilitando assim sua retomada nas atividades corriqueiras. Entretanto, a
maioria das órteses disponíveis no mercado são muito pesadas e/ou caras. Visando suplantar este
problema, este trabalho propõe um modelo de órtese em fibra de carbono para uso cotidiano que
seja leve e tenha baixo custo. Os resultados dos ensaios mecânicos e das simulações apresentaram
uma diferença de menos de 5%, o que mostra o grande potencial da órtese para que seja projetada
em fibra de carbono na construção de um protótipo funcional e viável, estes resultados serão
inseridos no programa de simulação ABAQUS.
O alto custo de dispositivos de correção e próteses impossibilita o uso por parte da maioria
de amputados da população que tem apenas o SUS como plano de saúde e até mesmo o âmbito
mundial, fazendo com que os mesmos não utilizem dispositivos de correção ou próteses, nestecaso
existem outros produtos de TA que podem auxiliar na locomoção, e o seu custo é
consideravelmente mais baixo (ELIAS; MONTEIRO e CHAVES, 2007).
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Para melhor gerenciar os processos de desenvolvimento iremos adotar o sistema GODP
(Guia de Orientação para Desenvolvimento de Projetos) como referencial da teoria e
desenvolvimento auxiliando assim a realização de todas as etapas trazendo controle a pesquisa em
desenvolvimento (2016, MERINO).
Segundo Woodhead, (1994, apud LUZ, 2011) materiais compósitos são definidos como
uma combinação de dois ou mais materiais em escala macroscópica para formar um material útil,
frequentemente exibindo propriedades que nenhum dos componentes exibe independentemente. A
importância de utilizar métodos de simulação como o executado em este trabalho é exatamente
para evitar desperdício de tempo e material com protótipos montados e ensaiados por tentativa e
erro.
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As indústrias aeroespacial e automotiva (de alto desempenho) já vem se beneficiando da
utilização dos materiais compósitos estruturais. Porém com o compromisso estrutural surge a
necessidade da correta previsão de tensões as quais o componente será submetido. Devido ao
comportamento anisotrópico e complexidade das interações micros e macros mecânicos entre a
matriz polimérica (resina epóxi) e o reforço fibroso (fibra de carbono), é necessário um profundo
entendimento dos mecanismos de falha e das ferramentas matemáticas exigidas para análise de
tais tensões (REZENDE; BOTELHO, 2000).
Dentro de cada categoria de “deficiência” existem interações entre pessoas e soluções
tecnológicas diferentes com objetivo de resolver os problemas específicos inerentes a cada
processo de reabilitação, (MATOS, et al, 2015). Qualquer aparelho destinado a substituir um
órgão, um membro amputado ou que esteja gravemente irreparável é conhecido como prótese,
enquanto que, outros dispositivos ortopédicos de uso ininterrupto, com a função de alinhar,
prevenir ou corrigir deformidades bem como auxiliar na função das partes móveis do corpo são
chamados de órtese (QUEIROZ, 2008).
3. MATERIAL E MÉTODOS
Neste estudo iremos adotar um critério de construção fundamentado e testado em
equipamentos de ensaio mecânicos EMIC seguindo normativas internacionais de construção para
a realização de tais ensaios de tração e flexão para dispositivos criados em compósito de carbono.
No método de confecção de corpos de prova com as dimensões indicadas segundo as normativas
ASTM D7264 e ASTM D3039/3039M para o procedimento de ensaio de tração e flexão como
mostrado na figura 1.
Figura 01: Dimensões dos corpos de prova baseados nas normas técnicas ASTM D7264 e ASTM D3039/3039M.

Fonte: Normativas ASTM D7264 (2016) e ASTM D3039/3039M (2002).

Para a realização do escaneamento utilizamos um scanner comercial da marca SENSE
modelo SENDE3D V3.0 com auxílio de uma base de escaneamento criada pelo autor trazendo
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muitas vantagens no processo de escaneamento e velocidade do mesmo, na figura abaixo
demonstra o 3D da base que foi criada do scanner.

Figura 02: Base de auxilio para realizar o escaneamento 3D com o scanner SENE3D.

Fonte: Fonte do autor, (2019).

Após a realização do escaneamento tridimensional do usuário temos um objeto em 3D
queprecisa, em nosso caso ser analisado, para que possa ser efetuada uma reorganização
geométricade sua interface de estabilização fisioterápica, assim podemos partir para o passo da
criaçãododispositivo de estabilização via software SolidWorks. Após a criação do mesmo o
passosubsequente é a simulação de ensaios mecânicos que trarão uma resposta de exercício
porelementos finitos, neste caso utilizamos o ABAQUS. Se o design da peça de estabilização
estiver com alguma falha estrutural no arranjo do seu desenho o software irá informar onde o
seu dispositivo irá falhar antes mesmo de atingir a carga máxima que supostamente o compósito
deveria suportar com a quantidade de material que foi utilizada para sua criação, evitando assim
que o processo de construção passe por inúmeros protótipos e testes de cargas de ruptura, o que
acarreta em desperdício de material e custos elevados. Para a criação 3D do modelo
computacional se utilizou dos softwares SolidWorks versão 2015 e o ABAQUS versão 6.06
para a simulação computacional.
Para o processo de escaneamento o software SENSE3D da empresa 3D SYSTEMS, na
figura a baixo uma demonstração do software em ação realizado em um usuário.
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Figura 3 –Software do scanner SENE3D.

Fonte: Fonte do autor, (2019).

O método que melhor descreve o sistema de criação do produto final para construção
em fibra de carbono materiais para a laminação Hand Lay Up: tecido fibra de carbono
bidirecional

Texiglass™

aproximadamente

4m²,

resina

epóxi

Redelease®

SQ-2001,

endurecedor Redelease SQ-315™, desmoldante PVA verde da Redelease, balança de precisão,
rolete metálico para laminação, paquímetro digital Mitutoyo, placas em alumínio 4mm moldes,
lixadeira de cinta pneumática At-7010 Puma 16000rpm, Dremel 4000, estufa para secagem e
esterilização.
Na laminação hand lay up, foi preparada uma superfície em gesso do modelo escaneado
representando o usuário, utilizando 3 camadas de desmoldante PVA, da marca Redelease para
que a peça não aderisse ao molde durante o procedimento de cura. Foi utilizada uma balança
deprecisão para preparar uma mistura de resina e endurecedor na proporção de uma parte de
resinapara uma parte de endurecedor. A primeira etapa da criação foi distribuir uniformemente
aprimeira camada de fibra de carbono sobre a superfície de alumínio e aplicar a mistura
uniformemente sobre a fibra para formar o compósito. Repete-se esse procedimento camada a
camada até atingir a espessura desejada que foi determinada em resistência pelo ABACUS. Foi
utilizado um rolete metálico especifico para laminação para que as camadas do material fibroso
ficassem uniformes e sem excesso de resina, deixando as camadas compactadas e livres debolhas
de ar, foram infundidas em um sistema a vácuo com tecido pellply, filme respirador, tecido
absorvente e filme de infusão a vácuo.
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No processo de cura foi utilizado um forno digital com termostato controlando sua
temperatura. Foi efetuado uma rampa de aquecimento que iniciou em 80º C, subindo até 130º
e decrescendo gradualmente até temperatura ambiente, como demonstrado no gráfico da figura
abaixo.
Figura 04: rampa de temperatura

Fonte: Fonte do autor, (2019).

Uma das possibilidades de construção seria prepreg, porém é mais custoso.
4. CONCLUSÃO
Decorrente dos processos as quais já foram finalizados, a etapa em que nos encontramosé a
finalização de conforto e alguns ajustes da órtese a uma usuária que é paciente do IPQ (Hospital
Psiquiátrico de Santa Catarina). Contanto com os resultados subsequentes para a qualo dispositivo
foi criado desde primeiro pedido, após os ajustes finais de desenvolvimento seráentregue para a
paciente o dispositivo de correção com vantagens tanto de materiais (mecânicas, resistência a
intempéries, facilidade de realizar higienização) como de redução de custo porprocessos em que
foi fundamentado todo o estudo.
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NANOARTE, MATERIAIS E FILOSOFIA: CONEXÕES EMERGENTES
NANOARTE, MATERIALS AND PHILOSOPHY: EMERGING CONNECTIONS

Prof. Dr. Wellington de Oliveira
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Centro Universitário Teresa D’Ávila- UNIFATEA

RESUMO
Este artigo apresenta reflexões sobre arte, ciência e tecnologia, analisando-se uma experiência desenvolvida
com nanoarte em um laboratório de materiais, texturas e modelagens. Com base nas concepções de arte e ciência
presentes na filosofia de Gilles Deleuze, investiga-se o entrelaçamento de conexões, explorando os limites conceituais
e os diversos significados da nanoarte, em seu desenvolvimento, a partir de um processo em que arte e ciência
revelam seus desdobramentos, tornando possível uma repercussão intrínseca em seus domínios das linhas de
interferência e completude entre elas próprias. Nesse sentido, o trabalho com a nanoarte revelou-se para os campos em
que se inseriu como uma manifestação transdisciplinar entre arte, ciência e tecnologia, que por meio da captação
imagética dos materiais possibilitou uma maneira mais atraente e eficaz de conscientizar o público em geral sobre a
nanotecnologia e seu impacto em nossas vidas.
Palavras-Chave: nanoarte; ciência dos materiais; filosofia e Deleuze.

ABSTRACT
This paper aims to present reflections on art, science and technology, analyzing an experiment developed
with nanoart in a laboratory of materials, textures and modeling. Focused on the conceptions of art and science in the
philosophy of Gilles Deleuze, it investigate the interweaving of connections, exploring the conceptual boundaries and
the various meanings of nanoart in their development, from a process in which art and science reveal their unfolding,
making possible an intrinsic repercussion in their domains of lines of interference and completeness between
themselves. In this sense, the work with nanoart revealed itself to the fields in which it was inserted as a
transdisciplinary manifestation between art, science and technology, that by means of the imagistic capture of the
materials became possible an attractive and effective way of raising public awareness in general about
nanotechnology and its impact on our lives.
Keywords: nanoart ; science of materials; philosophy and Deleuze.
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1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é apresentar algumas reflexões sobre arte, ciência e tecnologia,
analisando uma experiência desenvolvida com nanoarte no Laboratório de Materiais, Texturas e
Modelagens Vilson Kindlen Jr do Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA.
Para a consecução desse objetivo, recorrer-se-á ao pensamento de Gilles Deleuze sobre a
relação arte e ciência, relacionando esse pensamento com a Natureza e os materiais em forma de
uma composição, pois como afirma o próprio autor, para pensar a arte faz-se necessária uma
composição com o algo externo , isto é, com forças exteriores à própria arte, uma vez que a arte é
uma disciplina extremamente criadora e, como tal, mantém uma relação de troca e de intimidade
com outros domínios da criação, como a ciência e a filosofia.
Para discutir a questão proposta, o artigo está organizado em três partes. A primeira em
que abordaremos as ideias da filosofia de Gilles Deleuze; a segunda em que se trata da
Nanotecnologia e Nanoarte e a terceira em que se discute a partir do contexto metodológico de
uma experiência prática as preleções sobre nanoarte e materiais.
2. A ARTE E SUA RELAÇÃO COM OS MATERIAIS SEGUNDO DELEUZE
Deleuze é talvez o filósofo mais importante sobre a estética do XX século. Em seu
trabalho, principalmente, depois de Mil Platôs, podemos ver uma certa radicalização da
experiência artística. Ele descreve a obra de arte como movimentos auto expressivosdo sensível,
cujo modo de existência é uma epifania do modo de vida. Recuperando a tradição do romantismo,
Deleuze pensa arte como filosofia da natureza, como filosofia das propriedades auto expressivas
das formas naturais.
A Arte começa com marcas territoriais. Estes não se referem nem a um sujeito ou uma
sensação que os captura e os apresenta como marcas, nem a um objeto que seria apenas mais do
que uma expressão de marcas. A teoria deleuziana da arte é, então, uma afirmação de "um
automovimento das qualidades expressivas".
Do ponto de vista dessa filosofia da natureza, a arte é o evento primordial de formas
naturais, que pode então ser pensada a partir de marcas territoriais criadas pelos materiais, pois
estas marcas podem representar eventos artísticos justamente porque ao representarem os
materiais que as criaram, revelam-se expressivas, atrativas de novos territórios.
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O expressivo é primário em relação às qualidades possessivas, expressivas, ou questões
de expressão, são necessariamente apropriativas e constituem um ser mais profundo do
que ser. Não no sentido de que essas qualidades pertencem a um sujeito, mas no sentido
em que delineiam um território que pertencerá ao sujeito que o carrega ou produz. Estas
qualidades são assinaturas, mas a assinatura, o nome próprio, não é a marca constituída de
um sujeito, mas a marca constituinte de um domínio, uma morada. A assinatura não é a
indicação de uma pessoa; é a formação de um domínio” (Deleuze & Guattari, 1996, pp.
348-9).

Segundo Deleuze, o pensamento é materializado no cérebro como sensação. Pode-se
distinguir três planos em sensação - o plano dos afetos, o das percepções e o dos conceitos. Logo,
afetos, percepções e conceitos correspondem às três formas fundamentais de pensamento - arte,
ciência e filosofia. A arte está agora concentrada em um único plano: o cerebral, e condensado em
uma nova dimensão ontológica: o cérebro do pensamento. O cérebro é um espírito singular, ao
mesmo tempo virtual como os conceitos que cria e real como o caos que elimina com seus
conceitos. É a dimensão mais sutil de uma natureza que contempla, de uma sensação interna,
como alma ou força, a materialidade e a vida das coisas.
Deleuze apresenta a arte como um composto de sensações que é preservada em si mesma,
na medida em que existe, sensações como seres verdadeiros, existências reais.
Assim, a arte produz, em vários materiais, seres que permanecem tanto quanto a sua
própria expressão. A arte é um composto de seres que se preservam para si, em si mesmos, sem
necessidade outra coisa que os justificaria ou apoiaria. “É o percepto ou o afeto preservado em si
mesmo. Mesmo se o material durar apenas alguns segundos, ele pode dar a sensação o poder de
existir e ser preservado em si (...). Isso significa dizer que a sensação não é realizada no material
sem que o material passe completamente para a sensação, no percepto ou afeto. Todo o material se
torna expressivo, pois é o afeto que afirma o metálico, o cristalino, o pedregoso e assim por diante;
existe uma coexistência entre o material e o Sensível, ou seja, ambos criam uma eternidade que
permanece além do material, porque existe nele mesmo. Esta existência eterna se torna um ser de
sensação, um ser autônomo composto, um afeto e um percepto. O efeito se torna colorido,
metálico ou pedregoso engaja tudo em uma cor tornando-se ou um som tornando-se, em um
tornar-se a afetar.
Deleuze e Guatarri ensinam que a obra de arte é um ser de sensações, pois
(...)” sensações, percepções e afetos, são seres cuja validade está em si mesmos e excede
qualquer vivido. Pode-se dizer que existem na ausência do homem porque o homem,
como ele é pego em pedra, na tela, ou por palavras, é ele mesmo um composto de
percepções e afetos. A obra de arte é um ser de sensação e nada mais: existe em si”.
(Deleuze& Guattari, 2010, p.164)
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Essa autonomia da sensação é feita por um duplo sacrifício, ao mesmo tempo do objeto da
sensação e do sujeito da sensação. Desde o seu início, a coisa criada é independente do seu
modelo, bem como do espectador e do artista que o criou. As sensações, percepções e afetos não
precisam do homem como um assunto que lhes assegure uma consistência ou uma justificação.
Eles existem além e antes do homem. De acordo com Deleuze e Guattari, a sensação é, acima de
tudo, o processo tanto de exceder o vivido como de se tornar as qualidades expressivas do objeto.
É nesse sentido que o artista também entra em êxtase, em um excesso da sensação. Como ele está
presente em qualquer material, o artista se torna um afeto, um composto de percepções ou afetos.
Essas sensações autônomas são o efeito do que Deleuze e Guattari definem como os afetos
das afeições e as percepções das percepções. “Por meio do material, o objetivo da arte é arrancar a
percepção de percepções de objetos e os estados de um sujeito que percebe, para arrancar o afeto
de afeições como a transição de um estado para outro: para extrair um bloco de sensações, um ser
puro de sensações”
O artista é aquele que se torna, ou seja, ele é aquele que, no ato da contemplação, se junta
ao mundo, mistura-se com a natureza, e entra numa zona de indiscernibilidade com o universo.
A Arte revela-se então como a captação das forças insensíveis do cosmos, das vibrações,
das linhas vivas, expressão de uma vida não orgânica que existe e que vibra no universo, uma
força da vida, uma força do tempo que só ela em um movimento autoreverso consegue captar.
3. NANOTECNOLOGIA E NANOARTE NOVAS FORMAS DE VER E SENTIR O
MUNDO MATERIAL
A Nanociência e Nanotecnologia são áreas relativamente novas e promissoras que irão, em
breve, revolucionar a tecnologia atual, e como forma de promover sua popularização, alguns
laboratórios propõem-se a trabalhar com Nanoarte em diversas imagens obtidas durante o
processo de análise de materiais em escala nanométrica, promovendo a reflexão acerca dos
avanços desta tecnologia e, portanto, sua evolução para o benefício da sociedade.
A nanociência concentra o estudo dos fenômenos e a manipulação de materiais nas escalas
atômica, molecular e macromolecular, onde as propriedades diferem significativamente daquelas
em uma escala maior. Já a nanotecnologia compreende a produção e a utilização de dispositivos e
sistemas que manipulam materiais em escala nanométrica. Nanociência e nanotecnologia
comumente são interpretados como sendo a mesma coisa, apesar de suas definições serem
diferentes. (CARVALHO, 2011)
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Um nanômetro, reconhecido no Sistema Internacional de Unidades (SI) com a sigla nm,
corresponde à 1 metro dividido por 1 bilhão, o equivalente à 10-9 m. Para se ter uma ideia, isso
corresponde à um tamanho 100.000 vezes menor que um fio de cabelo. (CDMF, 2015).
No escopo do desenvolvimento da Nanociência configura-se, por seu turno, a NanoArte
como uma nova disciplina de arte no campo interseccional entre arte-ciência-tecnologia, que se
ocupa de nanopaisagens (paisagens moleculares e atômicas que são estruturas naturais da matéria
em escalas moleculares e atômicas) e de nanoesculturas (estruturas criadas por cientistas e artistas
através da manipulação de matéria em escalas moleculares e atômicas usando processos químicos
e físicos).
Para Carvalho (2011), a Nanoarte representa toda forma de arte vinculada à nanociência ou
à nanotecnologia, que trabalha tanto com as tecnologias e os experimentos científicos em si,
quanto com os conceitos advindos dos fenômenos quânticos. Faz parte da corrente de
manifestações artísticas contemporâneas, na qual arte, ciência e tecnologia se unem cada vez mais.
A Nanoarte não tem como simples objetivo desenvolver arte a partir das estruturas
visualizadas nas figuras geradas pelos diversos microscópios de nível atômico, mas expor as essas
configurações de forma compreensível, até para os mais leigos. Logo, a nanoarte pode ser vista
como a técnica de criar obras visuais a partir das imagens de partículas extremamente pequenas.
Como aponta Camargo, um dos pesquisadores que encontrou na nanotecnologia uma
maneira de expressar seus dotes artísticos. “Uma partícula sobre a outra pode gerar uma imagem
inusitada. A beleza é esculpida pela própria natureza. O toque do artista vai nas cores escolhidas
para enaltecer a imagem”, explica o criador do Projeto Nanoarte ao Jornal Correio Braziliense,
que há três anos produz composições obtidas a partir de nanopartículas analisadaspelos alunos e
pesquisadores do Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos
(CMDMC) da Universidade Federal de São Carlos- UFSCAR.
Nesta direção, Barros (2008) aponta que o mistério do universo nano está em ser invisível
a nossos olhos, demandando uma interpretação imaginativa que necessita do auxílio da arte. A
tradução da varredura topográfica dos elementos resulta em imagens em 3D, mas, para adentrar e
compreender essa escala, necessitamos de metáforas poéticas que nos levem a perceber
comportamentos só existentes na física quântica, uma vez que as estruturas moleculares
importantes para o enriquecimento do conhecimento só podem ser traduzidas por esse meio ou por
analogias a objetos dentro de nossa escala visual normal.
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4. AFETO E PERCEPTO NA PRÁTICA: O CONTEXTO METODOLÓGICO DO
TRABALHO DESENVOLVIDO EM LABORATÓRIO COM NANOARTE
O Laboratório de Materiais, Texturas e Modelagem Vilson Kindlen Jr do Centro
Universitário Teresa D’Ávila tem por finalidade desenvolver atividades de ensino, pesquisa e
extensão para caracterização das propriedades na seleção dos materiais e processos de fabricação,
protótipos e mockups em diversos produtos, modelagem 3D para estudos de forma, geometria,
volume, texturas e aspectos ergonômicos via prototipagem rápida.
O trabalho objeto desta discussão é parte de um projeto de pesquisa PIBIC-CNPQ
coordenado pelo Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro em parceria com o Prof. Dr. Fernando Vernilli
Jr. do Grupo de Pesquisas em Materiais Cerâmicos do Departamento de Engenharia de Materiais DEMAR– EEL-USP.
As duas amostras que servem de exemplo neste trabalho são dos materiais alumina –Al2O3
(amostra 1) e terra deatomáceas (amaostra 2). Por se tratar de material cerâmico, a amostra 2
precisou incorporar um material eletro-condutor, ouro (Au). Após todos os procedimentos as
amostras foram preparadas para serem encaminhadas ao MEV. 4.2.
No DEMAR configurou-se a análise do material cerâmico que consistiu em uma das
amostras do LEM. As amostras foram preparadas e analisadas, a partir daí as imagens concebidas
das análises em MEV foram tratadas em um software de edição de imagens, com aplicação dos
fundamentos da Nanoarte, resultando em imagens artísticas.
Os materiais antes de serem analisados pelo MEV devem passar por um processo de
preparo, para que seja possível a geração das imagens. Em síntese, o material a ser analisado deve
ter sua estrutura interna exposta, para que o feixe de elétrons consiga revelar a estrutura.
Se a amostra é muito pequena, é necessário moldá-la com resina de cura à frio antes de
realizar o lixamento. Para isso, utiliza-se um recipiente removível como molde, coloca-se a
amostra, adiciona-se a resina, e espera esfriar ao tempo. As duas amostras foram moldadas com
essa resina, devido ao pequeno tamanho. A amostra deve passar pelo processo de lixamento, isto
é, sua superfície deve ser nivelada para evitar ruídos na imagem. Existem diversas numerações de
lixas, sendo que quanto menor o número mais espesso e agressivo, e viceversa.
Às vezes as lixas arranham a amostra, sendo necessário utilizar lixas menos espessas para
remover os arranhões. As duas amostras foram lixadas com um elemento abrasivo de diamante,
utilizando sequencialmente as lixas de número 220, 500, 1200, e 2000. Dependendo do material,
somente o lixamento não é suficiente para revelar a estrutura interna, faz-se necessário realizar a
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corrosão da superfície com um ácido. Nas duas amostras apresentadas não foi necessário aplicar
ácido.
As análises dos materiais selecionados foram feitas com o Microscópio Eletrônico de
Varredura HITACHI TM3000. A amostra preparada é colocada dentro da câmara do equipamento.
A geração das imagens é feita através de um software, e nele controla-se diversos aspectos da
imagem a ser gerada, sendo possível ajustar o nível de ampliação da imagem, o brilho e contraste,
e o foco. Seguem como exemplo as imagens antes dos ajustes de cores.
Imagem obtida da Amostra 1.

Figura 1 - MEV da Amostra 1

Fonte: DEMAR – EEL-USP (2019).
Figura 2 - MEV da Amostra 2

Fonte: LEM-UNIFATEA (2019).

Após as análises em MEV, as imagens obtidas foram tratadas com o software de edição
Adobe Photoshop. Como o principal tratamento dado à essas imagens é a coloração, foi necessário
selecionar manualmente todas as partes a serem coloridas com as diversas ferramentas de seleção,
incluindo a máscara de seleção rápida, alternando entre elas de acordo com as seleções requeridas.
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Para colorir utilizou-se as camadas de ajuste de cores. Seguem as imagens após colorização e
finalização do processo.
Figura 3 - MEV da Amostra 1

Fonte: DEMAR – EEL-USP (2019).

Figura 4 - MEV da Amostra 2

Fonte: LEM-UNIFATEA (2019).

Uma análise mais acurada desta experiência desenvolvida na captação de imagens de
realizada pelo Laboratório de Materias, Texturas e Modelagens revela que a arte é uma
composição de afetos que são arrancados doafeto, é também Natureza representada pelo uso dos
materiais, é também território e casa. Por isso, o gesto primordial da captaçãoo dessas imagens
revela-se arte, porque ao cortar, esculpir e organizar um território, o artista faz remissões contínuas
às sensações que lá ocorreram. Isto é, a experiência inicia-se com o tratamento do material para
esculpir e construir um território, o artista

retorna absolutamente a uma zona de

indiscernibilidade entre homem e material, arte e Natureza.
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A captação imagética dos materiais é um reflexo de um movimento tecnológico, uma
maneira mais atraente e eficaz de se comunicar com o público em geral e de aumentar a
conscientização sobre a nanotecnologia e seu impacto em nossas vidas. Pode-se dizer que essas
imagens em suas captações desterritorialização o mundo “invisível” através de um microscópio
eletrônico de varredura, criando novos territórios que tornam possíveis novas compreensões dos
materiais em seu contexto de uso. Ou seja, ao capturar as digitalizações monocromáticas em um
computador, pintá-las e manipulá-las digitalmente, o artista combina o realismo da imagem
científica com a coloração abstrata e imprime às artes finais em tela ou papel de arte com tintas de
arquivamento especialmente formuladas para durar por um longo período de tempo, um conjunto
de variações inseparáveis que é produzido ou construído num plano de imanência, que corta a
variabilidade caótica e lhe dá consistência (realidade).
Isto posto, pode-se inferir que no trabalho com a nanoarte, os movimentos da arte são
pensados tanto como arte quanto ciência. O propósito da arte é tornar o caos sensível, porque, de
acordo com Deleuze e Guattari (2010, p. 134), “a arte não é o caos, mas uma composição do caos
que produz a visão ou sensação, pois pensar garante consistência ao caos.
5. À GUISA DE CONCLUSÕES
Pensar a relação entre nanoarte, materiais e filosofia

aponta para uma questão

metodológica que se apresenta mais complexa do que aparenta ser, revestindo-se de significado
por realizar a articulação de uma forma de compreensão da realidade com uma prática específica,
isto porque nos permite investigar o entrelaçamento de conexões, explorando os limites
conceituais e os diversos significados da nanoarte, em seu desenvolvimento, a partir de um
processo em que arte e ciência revelam seus desdobramentos, tornando possível uma repercussão
intrínseca em seus domínios das linhas de interferência e completude entre elas próprias.
Nesse sentido, a nanoarte revela-se para os campos em que se insere como uma
manifestação transdisciplinar entre

arte, ciência e tecnologia, metamorfoseada na captação

imagética , que vai além dos microscópios, promovendo uma certa conscientização de como estes
instrumentos, a partir da visão do cientista, ocasionam rupturas nas formas de percepção e afecção
com o mundo, tecendo-se

uma trama rizomática entre nanociência e arte, que desvela na

compreensão dos sentidos produzidos na captação imagética dos materiais, o sentido próprio de
cada um em consonância com o significado da própria vida.
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RESUMO
A implementação bem-sucedida de veículos hipersônicos e a evolução das cápsulas espaciaisusadas na
reentrada atmosférica dependem da compreensão profunda do efeito da cargaaerotermodinâmica fornecida na nova
classe de materiais denominada cerâmica ultra– altatemperatura (UHTC). Esta abordagem exige dados experimentais
de resistência à ablação demateriais UHTC sob regime hipersônico, o que raramente é discutido na literatura. Este
trabalhotem como objetivo investigar o mecanismo de degradação de materiais à base de ZrB2-SiC,testado em túnel
de plasma, operando sob fluxo hipersônico. O jato de plasma hipersônico dear comprimido promove o ambiente
ablativo com fluxo térmico de 1,7 MW/m2 a uma distânciade 85 mm das amostras e Mach 5. O efeito da adição de
SiC, com diferentesporcentagens emvolume (10, 20 % vol), na microestrutura da cerâmica UHTC à base de
ZrB2submetida a estascondições, foi investigada por MEV. Finalmente, demonstramos que sobregime hipersônico
oteor de SiC é um parâmetro importante para determinar a transição domecanismo de oxidaçãoativo para passivo dos
materiais à base de ZrB2-SiC.
Palavras Chave: Túnel de Plasma, Tocha de Plasma Hipersônica, Sistemas de Proteção Térmica (TPS), Reentrada
Atmosférica.

ABSTRACT
The successful implementation of hypersonic vehicles and the evolution of the space capsules used in
atmospheric reentry depend on the deep understanding of the effect of the airthermodynamic charge provided on the
new class of materials called ultra-high temperature (UHTC) ceramics. This approach requires experimental data of
resistance to ablation of UHTC materials under hypersonic conditions, which is rarely discussed in the literature. This
work aims to investigate the degradation mechanism of materials based on ZrB2-SiC, tested in a plasma tunnel,
operating under hypersonic flow. The compressed air hypersonic plasma jet promotes the ablative environment with
thermal flux of 1.7 MW / m2 at a distance of 85 mm from the samples and Mach 5. The effect of the addition of SiC,
with different percentages by volume (10, 20 % vol) in the microstructure of ZrB2-based UHTC ceramics subjected to
these conditions was investigated by SEM. Finally, we show that under hypersonic regime the SiC content is an
important parameter to determine the transition from the active oxidation mechanism to the passive ZrB2-SiC based
materials.
Keywords: Plasma Tunnel, Hypersonic Plasma Torch, Thermal Protection Systems (TPS), Atmospheric Reentry.
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1. INTRODUÇÃO
Um dos grandes desafios tecnológicos na área de voos espaciais tripulados e não
tripuladosestá em superar a barreira da velocidade hipersônica (Zhang et al, 2008;
Fahrenholtz,2007; Kaiser, 2007). Veículos aeroespaciais de transporte de passageiros ou de carga
que se deslocamem regime igual ou superior a Mach 5, entre vários pontos na superfície da terra
ou mesmoforadela é o principal objetivo (Monteverde et al, 2010). E para superar tal desafio
grandesmodificações aerotermodinâmicas deveram ser feitas nos materiais utilizados, tornando–
osmais leves e resistentes a elevadas cargas térmicas. Tecnologias que permitam o
controledareentrada atmosférica, descida e aterrisagem segura destes transportes (Li et al, 2016).
Em voo hipersônico estes veículos estarão sujeitos a temperaturas superiores a 2000ºC no
processo de reentrada atmosférica, pois o fluxo térmico gerado no atrito entre a superfície do
veículo e a atmosfera planetária local cria uma onda de choque nesta região, promovendo
mudanças e causando efeitos descontínuos locais como pressão, temperatura e densidade
atmosférica (Monteverde et al, 2010; Wang et al, 2017). A onda de choque gerada por escoamento
hipersônico e turbulento cria uma força de arraste na superfície criando pressão dinâmica que
poderá formar regiões de fluidez superficial, favorecendo assim o processo de ablação ou
oxidação térmica superficial (Wang et al 2017; Paul et al, 2014).
A próxima geração de veículos aeroespaciais utilizará sistemas de proteção térmica
hipersônico, materiais inteligentes que apresentaram um conjunto de propriedades associativas,
comutativas, complementares e distributivas. Materiais Inteligentes apresentam comportamento
adaptativo com capacidade de auto regulação, acoplamento entre grandezas mecânicas e não
mecânicas, capacidade de alterar propriedades, devido as mudanças ambientais locais (Du et al,
2016; Opeka et al, 2004).Materiais inteligentes ou materiais multifuncionais com capacidade
adaptativa de mudar sua forma, rigidez, resistência térmica, condutividade térmica entre outras
propriedades, por meio de imposição de temperatura, efeitos do regime hipersônico, vibrações
mecânicas entre outras (Opeka et al, 2004; Savino et al, 2018; Li et al, 2015).No estudo dos
materiais utilizados nos sistemas de proteção térmica, os materiais que mais se aproximam as
propriedades desejáveis associadas aos materiais inteligentes, com capacidade adaptativa quando
submetido a intenso efeitos térmicos, os materiais cerâmicos compostos por misturas de ZrB2 SiC mostram qualidade nesta aplicação e são incluídos na categoria de materiais Cerâmicos de
Ultra Alta Temperatura (UHTC). Materiais que combinam qualidades essenciais como alto ponto
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de fusão com alta resistência térmica (Zhang et al, 2008), resistente ao processo de
oxidação/Ablação Kaiser et al, 2008), boa inércia química (Fahrenholtz et al, 2007).
O objetivo deste trabalho foi de investigar o comportamento térmico das amostras de ZrB2
com SiC em 10 vol% e 20 vol%, materiais cerâmicos de Ultra Alta Temperatura sob condições de
alto fluxo térmico hipersônico em condições de ambiente de alta oxidação térmica em atmosfera
de ar quando submetidas a uma tocha de plasma de arco não – transferido operando em regime de
escoamento hipersônico (Mach 5). Nestes ensaios foram estudados a reação de cada uma das
amostras através de um mapa de comportamento composto por Micrografia da superfície e da
crossection por MEV e composição química elementar (EDS). Esse conjunto de resultados são
discutidos e correlacionados em relação a perda de massa e a taxa de ablação de cada amostra.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Todo o processo de preparação das amostras de ZrB2 – SiC, Cerâmicas de Ultra –
AltaTemperatura (UHTC), com diferentes composições de SiC em 10 e 20%vol (ZS10 e ZS20)
foram preparadas no IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço). Cerâmicas de ultra altatemperatura
(UHTC) são os principais candidatos como material de proteção térmica deveículos reutilizáveis
devido a sua alta resistência a oxidação (Paul et al, 2014; De Flippis et al,2003). Os processos de
erosão e reações químicas em ambiente ablativo que levam à reduçãodo material de proteção
térmica envolvem uma série de produtos de reações e dependem depressão, velocidade do plasma,
temperatura, entalpia, fluxo térmico entre outros componentesda tocha de plasma e das
propriedades do material utilizado, associando as propriedades dosmateriais formados na
superfície durante o processo de ablação Huang et al, 2015). No estudode processos de erosão
destes materiais foi utilizado o Diboreto de Zircônio (Zr-B2) como material base da estrutura em
conjunto com o Carbeto de Silício (SiC) que participa como contorno de grãos na composição da
UHTC, formando o composto Zr-B2

–

SiC. Oentendimentodos mecanismos de oxidação deste

material, que podem ser passivos ou ativos, é de fundamental importância para sua aplicação de
acordo com oxidação do Zr-B2

–

SiC. Emboraexistam reações ou mecanismos adicionais de

decomposição, as reações químicas deoxidação mais prováveis para o Zr-B2 – SiC são as seguintes
(Zhang et al, 2008; Monteverdeet al, 2010;Wang et al, 2017):
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Oxidação Ativa:

Oxidação Passiva:

O processo de oxidação ativa ocorre em situações de elevada temperatura e baixa pressão
parcial de oxidante, a formação de uma camada protetora de SiO2 na superfície da cerâmica
UHTC é abortada formando somente gases voláteis de BO2, B2O, SiO e CO, acarretando um
consumo rápido do SiC presentes nas UHTC apresentando alta perda de massa e formando nas
uperfície o ZrO2. O outro mecanismo de oxidação, chamado de “passivo”, ocorre
preferencialmente em temperaturas mais baixas e maiores pressões parciais de oxidante. Neste
regime ocorre a formação de uma camada de SiO2 estável sobre a superfície que reduz a difusão
de oxidantes para as cerâmicas UHTC e consequentemente também diminuindo a taxa de perda de
massa (De Filippis et al, 2003).
3. METODOLOGIA
Os experimentos foram realizados no Túnel de Plasma instalado no Laboratório de
Plasmase Processos (LPP) do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O aparato experimental
utilizado para simulação de reentrada atmosférica é composto por uma câmara de vácuo cilíndrica
de 1,5 m de diâmetro e 2 m de comprimento com pressão de fundo de 20 Pa e pressãode operação
na câmara de vácuo de 215,7 kPa em atmosfera de ar e o diagrama em bloco Figura1.
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Figura 1: Túnel de Plasma do LPP – ITA, diagrama em blocos do aparato experimental

Fonte: O autor, (2019).

Instalada no interior da câmara de vácuo do túnel de vento de plasma, uma tocha de
plasmade arco não – transferido operando em regime de corrente contínua (DC) de corrente de
110 A e tensão de 340 V em fluxo térmico de 1,7 MW/m2 e entalpia média de 18,5 MJ/kg.
Utiliza-se ar como gás de trabalho com vazão de 19,5 l/min e pressão operacional de 1,9Kgf/cm2,
e acoplado a tocha de plasma encontra-se um bocal de Laval, que permite a operação em
escoamento hipersônico (Mach 5).
O fluxo térmico com velocidade hipersônica gera uma onda de choque na superfície das
amostras, ou seja, através do processo de convecção forçada ocorre o transporte de energia e
massa de ar na tocha de plasma, promovendo mudanças e causando efeitos descontínuos na
pressão, temperatura e densidade do jato de plasma em direção a superfície das amostras. Esta
onda de choque gerada pelo escoamento hipersônico e turbulento cria uma força de arraste na
superfície das amostras. Essa força de arraste cria uma região de pressão dinâmica promovendo a
fluidez superficial e favorecendo os mecanismos de oxidação passiva e ativa.
Para execução dos testes de ablação foi utilizado um suporte para fixação de amostras, um
porta amostras com capacidade de fixação transversal de até 8 amostras e capacidade de rotação
de 360º em relação ao eixo principal longitudinal possibilitando assim a execução de 8 ensaios
sequenciais Figura 2 apresenta o porta amostras disposto a uma distância de 85 mm do bocalde
Laval na saída do jato de plasma e um laser de diodo He-Ne utilizado para o alinhamento e
posicionamento das amostras em relação a este eixo de ataque da tocha de plasma.
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Figura 2: Desenho em corte total da tocha de plasma de arco não transferido e portaamostra.

Fonte: O autor, (2019).

A medida dos valores de temperatura na superfície das amostras foi feita por meio de um
pirômetro de Infravermelho IR, Pyrofiber Lab. A massa e a espessura de cada amostra foram
medidas antes e depois de cada teste de ablação. Todas as amostras foram submetidas aos testesde
ablação, executados com o tempo de exposição de 40s para as amostras ZS10 e ZS20 jatode
plasma hipersônico.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O comportamento da superfície das amostras de ZS10 e ZS20 submetidas ao ensaio de
ablação. A Figura 3 apresenta a microestrutura e morfologia diferente para as amostras de ZS10,
ZS20 quando comparados as micrografias obtidas antes dos ensaios de ablação Figura 3(a),5(c)e
depois dos ensaios de ablação Figura 3(b), 3(d). De acordo com Juliane et al as micrografias das
superfícies das amostras antes dos ensaios de ablação apresentam regiões intactas e bem definidas,
como exemplo, na micrografia da amostra de ZS10 é possível identificar a estruturana forma de
grãos para o ZrB2 com comprimento médio de 18 mícrons e a presença de SiC nos contornos de
grão de acordo com a Figura 3(a). A Figura 3(c) mostra um aumento na composição de SiC no
contorno de grãos para o ZS20 respectivamente em relação ao ZS10.
Nas micrografias da Figura 3(b), 3(d) observa-se alterações significativas na morfologia
das superfícies das amostras após os ensaios de ablação em comparação com as amostras antes dos
ensaios de ablação, ou seja, verifica-se um comportamento de fluidez superficial quando as
amostras foram submetidas a um fluxo térmico com alta temperatura e velocidade hiper sônica
gerando uma onda de choque na superfície das amostras, ou seja, através do processo de
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convecção forçada ocorre o transporte de energia e massa de ar promovendo mudanças e causando
efeitos descontínuos na pressão, temperatura e densidade do jato de plasma em direção a
superfície das amostras. Na Figura 3(b) mostra baixa formação de bolhas no ensaio de ablação do
ZS10, ou seja, baixa difusão de O na superfície reagindo com o ZrB2 e com isso favorecendo as
reações químicas (1), (2) e (3) na formação de ZrO2 na forma de revestimento vítreo mais externo
e mais frágil na superfície das amostras e B2O3, BO2 e B2O na forma gasosa, o resultado desse
processo é a formação de camada de oxidação ativa com baixa resistência térmica e materiais
gasosos altamente volátil devido a baixa composição de SiC nas amostras de ZS10 (Wang et al,
2017; Paul et al, 2014).
Na Figura 3(d) mostra um comportamento diferente no ensaio de ablação para as amostras
ZS20 em relação ao comportamento anterior, onde a formação de bolhas é mais intensa,
mostrando que ocorreu maior difusão de O devido à alta temperatura através do jato de plasma
hipersônico na superfície do material associado a um ambiente altamente reativo e com isso
favorecendo as reações químicas (2), (3), (4), e potencializando o processo de oxidação doB em
B2O, BO2 altamente volátil e do SiC para formação do ZrO2 e SiO2 e novamente ocorreu a
formação vítrea na superfície devido a presença de mais SiC na composição das amostras de Zs20
foi possível a formação de camada de oxidação passiva na superfície da ZS20.

Figura 3: (a), (c) apresenta as amostras ZS10, ZS20, respectivamente, antes do ensaio de ablação. As micrografias
(b), (d) apresentam as amostras ZS10, ZS20, respectivamente, após o ensaio de ablação.

Fonte: O autor, (2019).
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A formação de camada vítrea de oxidação passiva na superfície do ZS20 é devido a
formação de SiO2 como apresentado na Figura 3(b) e em conjunto com a formação de ZrO2
temos a formação de uma camada passivadora com alta resistência térmica, onde temos a
formação de SiO2 na camada mais externa e ZrO2 nas camadas mais internas criando uma região
de interface entre camadas de alta resistência térmica e uma região de transição muito específica
com possível formação de ZrSiO4 que não é encontrado nas condições do ZS10. A formação de
ZrSiO4, o silicato de zircônia é resultado da oxidação do ZrB2 – SiC em ambiente de alta
temperatura e alta difusão de oxigênio formando um sistema óxido pseudo-binário ZrO2 – SiO2
por meio da reação química (5) de oxidação (Wang et al, 2017; Paul et al, 2014). Esse
comportamento apresenta um comportamento singular na perda de massa das amostras, pois
ocorre a formação do ZrO2 – SiO2 mudando o comportamento das propriedades de perda de massa
das amostras.
Como o objetivo de confirmar os parâmetros obtidos nos ensaios de ablação submetidos no
interior do túnel de plasmas do ITA, ou seja, um intenso ambiente de oxidação térmica através de
alto fluxo térmico com velocidade hipersônica, que em contato com a superfície das amostras
gerou um processo de convecção forçada promovendo o transporte de energia e massa de ar
produzindo efeitos descontínuos na pressão, fluxo de ar, temperatura e densidade do jato de
plasma em direção a superfície das amostras através do escoamento turbulento criando uma força
de arraste na superfície das amostras. E como vimos essa força de arraste cria uma região de
pressão dinâmica promovendo a fluidez superficial e favorecendo os mecanismos de oxidação
passiva e ativa do ZrB2 + SiC para as composições do SiC para as amostras ZS10, ZS20. A partir
destas considerações análises complementares a partir da crossection das amostras foram
realizadas, ou seja, após os ensaios de ablação submetidos a cada amostras, fizemos o
embutimento em resina acrílica e polimento lateral em todas as amostras, com o objetivo através
de MEV e EDS confirmar os componentes analisados por meio da composição química e
micrografia da crossection de cada amostra, onde podemos ou não confirmar acomposição
química e o comportamento da superfície do material submetido aos ensaios deablação, como
visto a partir de então.

73

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

4.1 O comportamento da crossection das amostras de ZS10, ZS20 submetidas ao ensaio
deablação
Foram analisadas as crossection das amostras, ZS10, ZS20, Figura 4(a), (c) onde foi
possível analisar o comportamento da microestrutura por MEV e fazer uma análise qualitativa da
composição química por EDS nas Figura 4(b), (d) da crossection das amostras. Na Figura 4(a)
mostra estrutura na seção transversal do ZS10, e o EDS correspondente na Figura 4(b) uma região
entre (0 − 8µm) com maior contagem elementar de Zr e 0, o que pode indicar a formação de ZrO2.
Este óxido foi formado na região mais próxima da superfície da amostra indicando o processo de
oxidação do ZrB2 Além disso, considerando a temperatura de superfície da amostra durante os
testes de ablação superiores a 1930°C, é possível associar abaixa contagem referente ao elemento
boro com a reação de oxidação e formação de um óxido volátil BO2 a temperaturas maiores que
1000°C (Opeke et al, 2004). Ainda analisando as amostras ZS10 é possível observar uma interface
entre (8 - 12 µm), que apresenta a diminuição na contagem de oxigênio O, sendo possível afirmar
que esta região tem menor difusão de oxigênio e consequentemente apresenta baixa formação de
óxido. Além disso, apresença de ZrO2 atenua o ensaio de ablação em camadas mais internas do
material, haja visto que este óxido possui baixa condutividade térmica e a partir de 12 µm é
observado a estrutura base do material que compõe a amostra ZS10, que possui alta concentração
de Zr e B, elementos base para a formação de ZrB2 e baixa contagem de Si devido a menor
concentração deste componente na fabricação do ZrB2– SiC.
O fenômeno de oxidação do ZrB2 pode ser compreendido por meio das reações químicas
(1), (2) e (3), uma vez que a região de análise na amostra deZS10 foi submetida a alta temperatura,
e exposta diretamente ao jato de plasma hipersônico de ar com alta concentração de oxigênio
potencializando o processo de oxidação do ZrB2(HU et al, 2013).
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Figura 4: (a), (c) apresenta a micrografia da crossection das amostras ZS10, ZS20 e ZS30, respectivamente e os
gráficos (b), (d) apresentam a composição química da crossection por EDS das amostras ZS10, ZS20,
respectivamente, após o ensaio de ablação.

Fonte: O autor, (2019).

A partir dessas equações é possível determinar quais produtos foram formados a partir da
oxidação do ZrB2, pois normalmente o B2O3, B2O e o BO2 possui baixo ponto de fusão (T=
450ºC) (Zhang et al, 2008).
A Figura 5 apresenta o comportamento do B2O3 quando submetido ao jato de plasma
hipersônico favorece um ambiente de alta pressão de vapor e a alta temperatura tornando-se
altamente volátil, e vaporizando rapidamente, facilitando a formação deZrO2 a partir da
oxidação do ZrB2.
A formação de ZrO2 nesta camada não garante um material com alta resistência térmica
quando submetido ao ensaio de ablação, mas sim um óxido com baixa resistência mecânica a
tensão de cisalhamento, ou seja, um material baixa resistência ao aumento da tensão de
cisalhamento (tensão tangente a superfície) quando este (Paul et al, 2014), submetido ao fluxo
de gás, leva a ao processo de escamação superficial e consequentemente a perda de massa
apresentada na Tabela 1.
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Figura 5: Pressão de Vapor vs. Temperatura (T = 1930ºC) para os óxidos acima.

Fonte: Zhang et al, (2008).

Analisando os resultados obtidos por MEV/EDS na região de crossection das amostras de
ZS20 após os testes de ablação, foi identificado composições químicas diferentes paraporcentagem
volumétrica maior de SiC contida nestas amostras em relação as amostras de ZS10.O EDS
apresenta alta composição química de Si e O entre (0 – 2,5 µm) de espessura indicando a
formação de SiO2 na camada mais externa da amostra, e baixa contagem de B, figura 4(d). Pois em
alta

temperatura

e

em

ambiente

altamente

reativo

o

0

contido

na

atmosfera

de ar do jato de plasma potencializa o processo de oxidação do B em B2O3 altamente volátil. Nesta
amostra ocorre também alta concentração na composição química de Zr e O indicando a
formação de ZrO2 entre (6,5 - 20 µm) como apresentado no estudo anterior, mais neste caso
a formação deste oxido ocorre em camadas internas de acordo com as reações químicas de
oxidação (1), (2) e (3) na amostra Zs20 e responsável por dar sustentação mecânica a estrutura
da amostra, aumentando a resistência mecânica do material dificultando o deslocamento
tangente entre camadas, sustentando a estrutura como base para a formação de SiO2 que atua
como proteção térmica em conjunto com o ZrO2 promovendo a estabilidade térmica do
material em condições de simulação de reentrada atmosférica (Wang et al, 2017; Huang et al,
2015).
Devido a maior quantidade de SiC utilizado na fabricação da amostra ZS20, os resultados
mostraram que essa quantidade maior, foi suficiente para alterar a composição química da amostra
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e apresenta a formação de SiO2 após o ensaio de ablação. Na Figura 4(c) indica a formação de
SiO2 na camada mais externa de acordo com a reação química de oxidação (4), (5) e a formação de
ZrO2nas camadas mais internas cria uma região de interface entre camadas de alta resistência
térmica e de grande interesse tecnológico. Esse material pode ser aplicado a processos sendo são
utilizados como sistemas de proteção térmica em superfícies submetidas a alta intensidade de
energia térmica em ambiente de alta degradação (Kaiser et al, 2007). A Figura 4(d) apresenta os
resultados de uma região de transição entre (2,5 − 6,5 µm) muito específica com possível
formação de ZrSiO4 que não é encontrado no EDS do ZS10. A formação de ZrSiO4, o silicato de
zircônia é resultado da oxidação doZrB2 – SiC em ambientede alta temperatura e alta difusão de
oxigênio (Kaiser et al, 2008). O ZrSiO4 é um material cerâmico e refratário com excelentes
propriedades termofísicas tais como baixa expansão térmica, baixa condutividade térmica e boa
resistência a corrosão. Para entendermos a formação do ZrSiO4 é necessário inicialmente conhecer
a formação do sistema óxido pseudo-binárioZrO2-SiO2 por meio da reação química de oxidação
(5) (Wang et al, 2017; Huang et al,2015).
Esses óxidos quando submetidos as condições de ensaio altamente reativo e de alta
temperatura, que ainda são expostos diretamente ao jato de plasma de ar com alta concentração de
oxigênio potencializa o processo de oxidação e formação do ZrSiO4.
4.2 Propriedades Ablativas – Perda de Massa
Após analisar os resultados obtidos por MEV, EDS e DRX na superfície das amostras de
ZS10, ZS20 por meio dos ensaios de ablação executado pelo ataque direto do jato de plasma
hipersônico, verifica-se coerência nestes resultados, pois os ensaios que mostram a formação de
camada de oxidação ativa mostra a ocorrência de perda de massa da amostra, pois ocorre a
formação de ZrO2 na superfície das amostras devido a baixa composição de SiC (10 vol%) nas
amostras de ZS10, e observa-se nestas condições que a composição de ZrB2 + SiC não apresenta
propriedades importantes como resistência a oxidação térmica, apresentando desgaste térmico e
diminuição de sua espessura e perda de massa das amostras como mostra a tabela 1. No caso do
ZS30 ocorreu a mesma situação em menor escala, ou seja, a formação de camada de oxidação
ativa de ZrO2 e neste caso por excesso da composição de SiC na mistura da composição da
amostra de ZrB2 + SiC também não apresentou propriedades importantes como resistência
térmica, mostrando menor efeito ablativo nas amostras de ZS30 em relação ao ZS10.
A tabela 1 mostra informações importantes sobre os mecanismos envolvidos nos ensaios
de ablação em relação a taxa de ablação e a taxa de ablação linear apresentado pelas amostras.
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Tabela 1: Propriedades ablativas das amostras utilizadas nestes ensaios.

Acompanhando na tabela 1, os resultados da perda de massa (ΔM) e diminuição das
espessuras (ΔL/Δt) das amostras em função do intervalo de tempo de exposição a tocha de plasma
hipersônica no experimento analisado, foram obtidos a taxa de ablação, taxa de ablação linear e o
comportamento da camada de reação para as amostras neste ensaio indica que as amostras de ZS20
apresentam um ótimo comportamento referente ao ensaio de ablação em comparação com a
amostra ZS10. Mostra que para as amostras ZS20 ocorreu baixa taxa de ablação e baixa taxa de
ablação linear indicando alta resistência a ablação (Liu et al, 2015; Oliveira et al, 2015). E em
relação a camada de reação mostra um valor alto para estas amostras indicando crescimento e
manutenção das camadas de óxidos interna com a presença do SiO2 e externa com a presença do
ZrO2, favorecendo ainda a formação do ZrSiO4, composição química fundamental para materiais
utilizados como barreira de proteção térmica como visto no EDS.
As análises dos resultados verifica-se que no caso dos ensaios das amostras de ZS20
ocorreu a formação de camada de oxidação passiva e essa camada de passivação apresenta a
formação do ZrO2 reações químicas possíveis (1), (2), (3) nas camadas mais externas e a formação
de SiO2 reações químicas possíveis (5), (6) nas camadas mais internas após o ensaio de ablação,
desta forma favorecendo a formação do sistema óxido pseudo-binário ZrO2 – SiO2 por meioda
reação química de oxidação (5) promovendo a formação de Silicato de Zircônia, o ZrSiO4. Neste
caso apresenta a formação de uma camada resistente a oxidação térmica e fundamental para a
criação de uma camada protetora importante para as condições de reentrada atmosférica (Hu et al,
2013; Parthasarathy et al, 2013).
O ZrSiO4 é um material cerâmico e refratário com excelentes propriedades termo físicas
tais como baixa expansão térmica, baixa condutividade térmica e boa resistência a corrosão
(Parthasarathy et al, 2013; Marschall et al, 2009.

5. CONCLUSÃO
As amostras de ZrB2 - SiC com variação na concentração do SiC em 10, 20(% vol) foram
submetidas ao ensaio de ablação simulando condições de reentrada atmosférica utilizando uma
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tocha de plasma hipersônica (Mach ≅5) com fluxo térmico de 1,7 (MW/m²) e entalpiamédia de
18,5 (Mj/Kg) e T = 1930 ºC instalada em um túnel de plasma. Os resultados dos ensaios de
ablação mostram que a amostra de ZS10 sofrem oxidação ativa, formando ZrO2 na superfície em
função da alta taxa de ablação, criando regiões de fluidez superficial causando perda de massa e
desgaste dos materiais ablados.
Para o ZS20 ocorreu oxidação passiva, ou seja, sua composição química favorece a
formação de camadas passivadoras de ZrO2 + SiO2 ↔ZrSiO4, tornando-as mais resistentes a
oxidação térmica com baixa taxa de ablação e alta camada de reação na superfície indicando
acoplamento entre grandezas mecânicas e térmicas. Condições suficientes para alterar suas
propriedades, devido as mudanças ambientais locais. A próxima geração de veículos aeroespaciais
utilizará sistemas de proteção térmica hipersônico, materiais inteligentes ou multifuncionais com
capacidade adaptativa para mudar sua forma, rigidez, resistência térmica, condutividade térmica
entre outras propriedades em função de temperatura e efeitos do regime hipersônico. Os materiais
compostos cerâmicos por misturas de ZrB2 – SiC mostram qualidade nesta aplicação e são
incluídos na categoria de materiais Cerâmicos de Ultra Alta Temperatura (UHTC). Materiais que
combinam qualidades essenciais como alto ponto de fusão com alta resistência térmica, resistente
ao processo de oxidação/Ablação entre outras propriedades.
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RESUMO
O carbonato de cálcio (CaCO3) é um dos materiais mais abundantes do mundo. Possui várias formas
cristalinas diferentes: calcita, aragonita e vaterita, os quais são polimorfos cristalinos anidros. Em relação à preparação
dessas micropartículas, o aspecto mais importante é o controle do polimorfismo, tamanho de partícula e morfologia do
material. As condições operacionais, como temperatura, pH, agitação e grau de supersaturação, podem favorecer a
nucleação e o crescimento de um determinado polimorfo. As micropartículas de CaCO3 são utilizadas como sistema
de liberação de fármacos devido à grande área superficial e a capacidade de carregar vários tipos de medicamentos. A
terapia fotodinâmica (TFD) que é baseada na combinação de um composto fotoativo (fotossensibilizador), luz visível
(em um comprimento de onda adequado) e oxigênio molecular, tem se destacado devido à ampla aplicação em uma
variedadede doenças com minimização de efeitos colaterais. Dentre os fotossensibilizadores, as ftalocianinas (Pc),
possuem propriedades físico-químicas vantajosas para TFD, porém, por apresentarem baixa solubilidade em ambiente
aquoso, ou seja, em meio fisiológico, é necessário a utilização de sistema de liberação controlada. Este trabalho teve
como objetivo sintetizar micropartículas de vaterita (µ-CaCO3) para aplicações futuras em TFD. Foram controlados
alguns parâmetros na síntese das mesmas, como supersaturação das soluções, agitação e tempode reação, buscando as
condições ideais para a obtenção das micropartículas esféricas na fase e vaterita. O curso da reação foi acompanhado
por microscopia eletrônica de varredura para avaliar a produção de µ-CaCO3.
Palavras-Chave: carbonato de cálcio; morfologia; micropartículas e transformação de fase.

ABSTRACT
Calcium carbonate (CaCO3) is one of the most abundant materials in the world. It has severaldifferent
crystalline forms: calcite, aragonite and vaterite, which are anhydrouscrystallinepolymorphs. Regarding the
preparation of these microparticles, the mostimportant aspect is thecontrol of the polymorphism, particle size and
morphology of thematerial. Operatingconditions, such as temperature, pH, agitation and degree ofsupersaturation,
may helpnucleation and growth of a particular polymorph. CaCO3microparticles are used as a drugdelivery system
because of the large surface area and theability to carry various types of drugs.Photodynamic therapy (PDT), which is
based on thecombination of a photoactive compound(photosensitizer), visible light (at a suitablewavelength) and
molecular oxygen, has beenoutstanding due to its wide application in avariety of diseases with minimization of side
effects.Among the photosensitizers,phthalocyanines (Pc), have physicochemical propertiesadvantageous for PDT,
however,because they have low solubility in aqueous environment, i.e.,in physiologicalenvironment, it is necessary to
use a controlled release system. This workaimed tosynthesize of vaterite microparticles (μ-CaCO3) for future
applications in PDT. Someparameters were controlled in their synthesis, such as supersaturation of solutions,agitation
andreaction time, searching for the ideal conditions to obtain the sphericalmicroparticles in thevaterite phase. The
course of the reaction was monitored by scanningelectron microscopy toevaluate the production of μ-CaCO3.
Keywords: calcium carbonate; morphology; microparticles and phase transformation.

1. INTRODUÇÃO
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Partículas precipitadas de carbonato de cálcio (CaCO3) apresentam enormes aplicações em
sistemas de liberação devido às suas características (tais como distribuição de tamanho, fase e área
de superfície específica), sendo que estes parâmetros podem ser controlados durante a síntese.
As micropartículas de carbonato de cálcio podem ser produzidas por muitos métodos,
baseado sem processos químicos ou biológicos, resultando em uma ampla gama de características
(distribuição de tamanho, fase cristalina, morfologia, área superficial específica, porosidade
interna e solubilidade), sendo que essas partículas encontram enormes aplicações em sistemas de
liberação de fármacos.
Entre as fases polimorfas do CaCO3, as partículas de vaterita parecem ser as mais
interessantes para esta aplicação devido à sua forma esférica, estrutura rica em defeitos e menor
solubilidade. O CaCO3 apresenta-se naturalmente como formas de calcita, aragonita e vaterita, e
sua estabilidade é decrescente nesta ordem; conseqüentemente, a taxa de dissolução do CaCO3,
que afeta a taxa de liberação de fármaco, pode ser ajustada pelo controle da fase cristalina do
CaCO3 durante o processo de síntese.
Sendo assim, buscou-se avaliar as condições de síntese para a produção de µ-CaCO3 para
futuras aplicações como sistema de liberação de fármacos para compostos ativos em TFD.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
A nano biotecnologia tem emergido rapidamente como um importante campo de pesquisa
com potencial aplicação em diagnóstico e em terapia. Dessa forma, tem sido proposta como uma
nova estratégia para a administração, a liberação e a vetorização de fármacos em sítios específicos
de ação. O emprego de micro e nano partículas poliméricas como sistemas deliberação de
fármacos (drug delivery systems - DDS) apresenta vantagens resultantes de duas das suas
principais propriedades básicas: a) o tamanho reduzido, permitindo que penetrem por meio de
pequenos capilares e que sejam capturadas por células, atravessando, portanto, certas barreiras
biológicas, o que resulta em acumulação no sitio alvo de ação (SAHOO & LABHASETWAR,
2003); b) a versatilidade dos sistemas, nos quais diversos agentes terapêuticos podem ser
encapsulados, dispersos ou dissolvidos. Além disso, dependendo das condições de preparação
(método e composição), sistemas com diferentes propriedades e características deliberação do
fármaco associado podem ser desenvolvidos, inclusive permitindo uma cedência sustentada
(SAHOO & LABHASETWAR, 2003) no sítio de ação.
Recentemente, materiais inorgânicos porosos estão surgindo como uma nova categoria de
sistema de entrega de compostos bioativos devido a algumas características como estabilidade
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biológica e propriedade de liberação controlada (COSTA et al, 2017). Estes materiais possuem
uma vasta quantidade de nanoporos que permitem a inclusão de compostos bioativos neles. Vários
minerais porosos têm sido estudados como nanopartículas de sílica porosa, poros de hidroxiapatita
e poros de carbonato de cálcio (TROFIMOV et al, 2018).
As micropartículas de CaCO3 porosas podem ser eficazes para a fabricação de materiais
compósitos biocompatíveis devido a sua disponibilidade na natureza como um biomineral e a
estrutura adequada do poro para o carregamento de diversos materiais, características que levamas
micropartículas de CaCO3 serem usadas no desenvolvimento de sistemas de liberação controlada
de compostos bioativos (VOLODKIN et al, 2004).
Suas partículas podem ser encontradas em três diferentes polimorfos: vaterita (μ-CaCO3),
aragonita (λ-CaCO3) e calcita (β-CaCO3), em uma ampla variedade de tamanho, forma e estrutura
cristalina com diferentes propriedades e características (BESSLER et al,2008). Acalcita tem uma
estrutura cristalina romboédrica e é o polimorfo mais termodinamicamente estável em condições
ambiente (SARAYA et al, 2016). A aragonita (estrutura ortorrômbica) se forma a altas
temperaturas, enquanto a vaterita (estrutura hexagonal) é o polimorfo mais instável e pode
acompanhar a calcita se a precipitação ocorrer a baixa temperatura (WANG et al, 2006).
Vaterita é um importante material biomédico devido às suas propriedades como área
superficial específica elevada, alta solubilidade, alta dispersão e gravidade específica pequena,
sendo utilizada no desenvolvimento de sistema de liberação controlada de compostos bioativos
(TRUSHINA el at, 2014).
Em relação à preparação das micropartículas de CaCO3, o aspecto mais importante é o
controle do polimorfismo, tamanho de partícula e morfologia do material (BOYJOO et al,2014).
Vaterita pode ser estabilizado com vários compostos, entre eles a glicina, proteínas,
surfactante aniônico (dodecil benzeno sulfonato de sódio e poli (4-estirenossulfonato de sódio)
(PSS) (COSTA et al, 2017).
O objetivo deste trabalho foi investigar o processo de síntese de partículas de CaCO3 em
diferentes condições experimentais: carbonato de cálcio foi produzido a 25oC na presença e na
ausência de um polímero apropriado e em diferentes condições de agitação. A morfologia e
diâmetro das partículas foram investigados usando microscopia eletrônica de varredura.

3. METODOLOGIA
Os experimentos de precipitação das partículas de carbonato de cálcio foram realizados
segundo a metodologia descrita por Saraya e colaboradores (SARAYA et al, 2016), com pequenas
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modificações. O processo de síntese foi baseado na reação de volumes iguais de Na2CO3 1,0
mol.L-1 (pH = 11,2) e 0,5 mol.L-1 CaCl2 (pH = 6,7), na ausência e presença de 2% de PSS a 25
o

C com agitação constante. Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico e foi usada água

deionizada em todos os experimentos. A agitação foi controlada baseada em dois parâmetros: um
agitador magnético (1500 rpm) e a agitação vigorosa foi conseguida pela utilização de um
ultraturrax T18 (Figura 1). A reação foi monitorada, nos tempos de 5, 10, 15 e20 min, após a
mistura dos reagentes, por microscopia eletrônica de varredura utilizando EVOMA10 (Zeiss) com
filamento de tungstênio.
Figura 1: Procedimento de precipitação química para preparação de micropartículas de CaCO3. As micropartículas
de carbonato de cálcio são preparadas pela reação de íons cálcio da solução aquosa de CaCl2 eíons carbonato da
solução aquosa Na2CO3. As micropartículas são formadas e então a separação (usando por centrifugação) é realizada.

Fonte: O autor, (2019).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todas as combinações de parâmetros resultaram em supersaturação e o composto amorfo
foi formado imediatamente após a mistura das soluções.
A Figura 2 mostra as imagens das micropartículas de CaCO3 formadas na ausência de PSS
e sob agitação de 1500 rpm. Os resultados mostram que, na ausência do PSS e com agitação
magnética, o CaCO3 apenas formou uma estrutura cristalina comum de cristal de calcita cúbica.
Por outro lado, o PSS como estabilizante e vigorosa agitação (Ultraturrax), tem um efeito no
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crescimento dos cristais, como mostrado na Figura 3, e a morfologia esférica do carbonato de
cálcio de vaterita é formada com estabilização após 10 min de reação.
Figura 2: Imagens de microscopia eletrônica de varredura das micropartículas de CaCO3 na ausência dePSS e
agitação de 1500 rpm.

Fonte: O autor, (2019).
Figura 3: Imagens de microscopia eletrônica de varredura das micropartículas de CaCO3 na presença de PSS e
agitação vigorosa com ultraturrax: a) 5 min; b) 10 min, c) 15 min, d) 20 min ápos a mistura dos reagentes.

Fonte: O autor, (2019).

A calcita, a vaterita e a aragonita são diferentes em suas características cristalográficas.
Mas eles são compostos de íons cálcio e íons carbonato. Sua diferença está na localização dos íons
nos cristais, que é formada durante a cristalização. Em uma condição normal, os três tipos de
cristais crescem simultaneamente. Com a mudança da condição externa, o equilíbrio da
competição muda, resultando em um aumento de uma fase e uma diminuição de outra fase
(RODRIGUEZ-NAVARRO et al, 2016). O crescimento da calcita é largamente dependente da
força de uma solução. A vaterita cresce como partículas agregadas de pequenas partículas de
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vaterita. A agregação é principalmente dependente da densidade dos núcleos da vaterita, que é
determinada pela supersaturação, bem como pela transformação da vaterita em calcita e aragonita.
A aragonita cresce através de uma fixação orientada de pequenas partículas de aragonita
(KIRBOGA et al, 2013).
A vaterita é a fase menos densa e sua taxa de nucleação é mais rápida que a da calcita. Mas
os núcleos da vaterita não são termodinamicamente estáveis, dissolvendo-se na solução para
precipitar como calcita. No entanto, em alta supersaturação e agitação vigorosa, a dissolução da
vaterita diminui e leva à formação de partículas esféricas meta estáveis de agregados de vaterita.
Assim, o experimento de mistura direta com alta supersaturação leva à formação maciça de
vaterita esférica (MORSE et al, 2007).
PSS desempenha um papel muito importante na preparação. Pode-se observar que, na
presença de super plastificante do tipo policarboxilato, ocorrem polimorfos de vaterita e calcita,
enquanto na ausência de super plastificante do tipo policarboxilato, a calcita é a única forma
cristalina. Isto é principalmente devido ao polímero implicando a inibição da cristalização e uma
redução da cristalinidade. Assim, o PSS na concentração de 2% neste sistema leva à estrutura da
vaterita que permanece estável por tempo prolongado (SARAYA et al, 2016). Os resultados acima
indicam que o PSS favorece a formação de vaterita, o que está de acordo com os resultados
obtidos no experimento de cristalização de reação rápida realizado à temperatura ambiente.
5. CONCLUSÃO
Micropartículas de vaterita (µ-CaCO3) são sintetizadas por uma rota de precipitação
assistida por PSS. A fase de vaterita do carbonato de cálcio é estabilizada por PSS e agitação
vigorosa, demostrando que as condições de síntese podem ser configuradas para permitir
partículas de vaterita estáveis que preencham o requisito de tamanho para cada aplicação
particular. Como sequência deste trabalho, as µ-CaCO3, que é um bom modelo para aplicações
biológicas, serão encapsuladas com um composto ativo para aplicação em Terapia Fotodinâmica
para células cancerígenas.
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RESUMO
Com a contínua motivação da indústria automobilística em reduzir o peso dos veículos sem causar impacto à
segurança dos passageiros, o processo de soldagem a laser tem se mostrado determinante, principalmente devido à
elevada produtividade aliada ao alto índice de integridade das juntas, porém torna-se necessário um conhecimento
prévio dos materiais a serem soldados e da sua respectiva janela de processos. O presente trabalho contribuiu na
investigação de um conjunto de parâmetros do processo de soldagem a laser com o intuito de restringir a janela de
ajustes, de forma a garantir uma junta sobreposta de aço DP980 galvanizado sadia, sem a presença de defeitos visuais
e internos. A junta resultante dos parâmetros que não apresentaram defeitos internos foi realizada um perfil de
microdureza como caracterização mecânica, demonstrando um amolecimento da zona afetada pelo calor devido o
revenimento da martensita original do metal base. A melhor janela de processos de monstrou uma preferência para a
utilização da variável potência entre 1300 e 1400 Waliada a uma velocidade de soldagem entre 2000 e 3000 mm/min.
Palavras Chave: indústria automotiva; soldagem a laser; aços avançados de alta resistência.

ABSTRACT
With the continuous motivation of the automotive industry to reduce the weight of vehicles without
impacting passenger safety, the laser welding process has been decisive, mainly due to the high productivity linked
with the high integrity index of the joints, but it becomes prior knowledge of the materials to be welded and their
respective process window. The presente work contributed to the investigation of a set of parameters of the laser
welding process with the purpose of restricting the window of process adjustments, in order to guarantee a good sound
overlapping joint of galvanized DP980 steel, without the presence of visual and internal flaws . The joint resulted
from the parameters that did not present internal defects was performed a microhardness profile as mechanical
characterization, and had showed a softened area in heat affected zone, because of a presence of tempered martensite
originally from metal base. The best process window showed a preference for using the power variable between 1300
and 1400 W combined with a welding speed between 2000 and 3000 mm / min.
Keywords: automotive industry; laser beam welding; advanced high strength steels.
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1. INTRODUÇÃO
A indústria automobilística motivada pela necessidade de redução de custo e melhoriado
design forçou as usinas siderúrgicas a avançarem tecnologicamente, que responderam rapidamente
apontando uma melhora significativa nas tiras de aço, através do aumento da resistência mecânica,
rigidez e capacidade de deformação, possibilitando assim a sua utilização em projetos com uma
redução da espessura sem a apresentar riscos à segurança dos componentes. Como resultado,
culminou o surgimento da família dos aços avançados de alta resistência (Advanced High Strenght
Steels – AHSS), que tem sido utilizado amplamente desde então. Estes materiais são classificados
em muitos graus, tais como o“dual phase” (DP), “transformation-induced plasticity” (TRIP),
“complex phase” (CP), “martensitic” (MS),“twining-induced plasticity” (TWIP), “ferriticbainitic” (FB), “hot-formed” (HF) e“postforming heat-treatable” (KEELER; KIMCHI, 2014).
Como mais avanços são evidentes à tecnologia siderúrgica, mais dificuldades se
evidenciam na sua soldabilidade. O processo de soldagem a laser (LBW) vem se consolidando
cada vez mais na indústria automobilística devido a sua característica de elevada densidade de
energia, proporcionando uma fusão localizada e baixo aporte térmico (HONG; SHIN, 2017).
Como o intervalo de parâmetros parao processo de soldagem a laser de aços avançados de alta
resistência é amplo, é essencial um bom domínio nas técnicas a serem empregadas para que os
resultados sejam satisfatórios, sem comprometer a integridade mecânica e a funcionalidade do
componente.
Assim o trabalho em questão tem como objetivo a avaliação do processo de soldagem a
laser de um aço Dual Phase, DP980, através da caracterização microestrutural de juntas
sobrepostas. Foram comparadas cinco velocidades de soldagem entre 1500 e 6000 mm/min e
cinco potências de soldagem entre 1000 e 1500 W, relacionando o grau de penetração, alargurada
zona afetada pelo calor e linha de fusão, constatando ou não a união das chapas. Foi realizado um
perfil de microdureza Vickers para a condição isenta de defeitos internos.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Em virtude dos desafios atuais encarados pela indústria automotiva, principalmente pela
elevada competitividade e assim almejar veículos mais leves, eficientes e acessíveis, com
prioridade na segurança dos usuários, resultou em uma iniciativa recente da indústria global de
aços em um programa chamado de FSV (“Future Steel Vehicle”). Este programa segue as mesmas
concepções dos programas anteriores de projetos de concepção de automóveis: ULSAB (“UltraLight Steel Auto Body”) de 1998, ULSAC (“Ultra-Light Steel AutoClosures”) de 2000, ULSAS
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(“Ultra-Light Steel Auto Suspension”) de 2000, e ULSAB-AVC (“Ultra-LightSteel Auto Body” –
Advanced Vehicle Concepts) de 2001, onde esboça projetos estruturais de aço que reduzem a sua
massa em 29% e reduzem a emissão de gases causadores do efeito estufa em 70% quando
comparados a uma estrutura de um veículo de primeira linha considerado benchmark, ao final do
seu ciclo de utilização. O programa FSV inclui mais de 20 tipos de aços avançados para utilização
em veículos híbridos e totalmente elétricos, que estarão disponíveis comercialmente até 2020.
Dentre estes aços está o grau Dual Phase, que atualmente está acessível no mercado e hoje
compreende em torno de 31,3% de todo material utilizado no projeto de um veículo automotivo
(WORLDAUTOSTEEL, 2011).
A aplicação dos aços avançados de alta resistência pode ser genericamente classificada em
duas grandes categorias: componentes que compõe o painel externo ou a carroceria e os
componentes relacionados à estrutura primária, ou “Body-in-White – BIW” que serão
posteriormente unidos através dos mais diferenciados processos de soldagem. No caso dos painéis
externos ou carroceria, o foco continua sendo a obsessão na economia de combustível e redução
de massa. Isto se traduz a concepção de aços conformáveis para a utilização em projetos
complexos de componentes. Além do mais, a redução da forma padrão dos automóveis para a
economia de massa, tem levado a utilização de aços IF (“Intersticial Free”) de elevada resistência.
Já na categoria estrutural primária, ou ainda, os chamados “Body-inWhite” tem se direcionado para
a redução de massa, com uma ênfase nos quesitos de segurança. Nestas aplicações o
desenvolvimento de aços de elevada resistência tem sido aliado à elevada capacidade de
conformação e elevada capacidade de absorção de energia, de forma a cumprir os quesitos
relacionados à segurança dos usuários. Esta última categoria é onde se encontramos aços Dual
Phase (BHATTACHARYA, 2011).
O aço Dual Phase consiste em uma segunda fase dura formada por ilhas de martensita,
envoltas por uma matriz macia de ferrita, enquanto que esta fase garante uma ductilidade ao aço,
aquela é responsável pela resistência mecânica. Aumentando a fração volumétrica da segunda fase
dura geralmente aumenta a resistência. Quando este aço deforma, toda a energia é concentrada na
fase ferrita de baixa resistência, envolvendo as ilhas de martensita, ocasionando uma elevada taxa
de encruamento (valor n). Esta elevada capacidade de encruamento acrescida da excelente
ductilidade confere ao aço DP uma resistência à tração muito maior que os aços convencionais de
limite de escoamento similares. A sua produção envolve um resfriamento controlado partindo-se
da fase austenita (em produtos laminados aquente) ou partindo-se de um campo bifásico ferrita e
austenita (em produtos recozidos apóslaminação a frio e em produtos revestidos a quente) com o
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intuito de transformar alguma austenita em ferrita antes que o resfriamento rápido transforme a
austenita remanescente em martensita. Um pequeno teor de bainita e austenita retida pode estar
presente. O teor de carbono habilita a possibilidade da formação de martensita através de taxas
comuns de resfriamento rápido, aumentando assim a endurecibilidade do material.
Os aços Dual Phase fabricados pela rota de laminação a frio foram desenvolvidos através
das vantagens da têmpera em água realizada na linha de recozimento contínua e são baseados na
sua temperatura de recozimento inter-crítica. Quanto mais próxima a temperatura de recozimento
está da referência de transformação austenítica, maior será o teor de carbono dissolvido na
austenita, possibilitando uma maior endurecibilidade e fração volumétrica de martensita.
Adicionalmente, os efeitos da temperatura de recozimento e a taxa de resfriamento estão
relacionados. Quanto menor a temperatura de recozimento na região bifásica ferrita –austenita, e
maior a quantidade de carbono na austenita, menor será a necessidade da taxa de resfriamento
necessária para que a transformação martensítica seja possível, evitando as fases perlita e bainita
(BHATTACHARYA, 2011).
Os teores de manganês, cromo, vanádio, molibdênio e níquel, tanto em conjunto, quanto
individualmente, também contribuem para o aumento da endurecibilidade (KEELER; KIMCHI,
2014). Entretanto a possibilidade de uma têmpera diretamente da temperatura inter-crítica pode-se
atingir níveis elevados de resistência mecânica sem a necessidade de se incluir elementos de liga
que encarecem o aço. O volume desejado da fração de martensita pode ser atingido através da
têmpera direta em água a partirda temperatura inter-crítica, porém sem um resfriamento lento
inicial, entretanto as propriedades mecânicas são sensíveis às flutuações dos parâmetros do
tratamento de recozimento, que afetam a quantidade de austenita formada.
Os aços Dual Phase galvanizados exigem a existência de uma linha de banho de
galvanização a quente contínua (“continuous hot dip galvanizing line”), que é conduzida após a
laminação do aço. Trata-se de um processo onde a tira de aço em temperaturas entre 600 e 630°C
é introduzida em um banho de Zn. Assim, devido à elevada condutividade do Zn e de
componentes que auxiliam a agitação do banho, uma taxa de resfriamento próxima de 100°C/ é
atingida. Uma microestrutura de aços tipicamente galvanizados (“GI”) contem um tipo dominante
de martensita com pequenas porções de bainita, como fases responsáveis pela resistência
mecânica, na matriz dúctil de ferrita (CHO et al., 2011). O DP 980 na condição galvanizada
(“GI”), escopo do presente trabalho, é atualmente aplicado em componentes da estrutura primária
de segurança, como o pilar-B, painel do piso, berço do motor, entre outros.
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O processo de soldagem a laser é um processo de união por fusão da metal base, onde o
calor necessário para esta fusão é oriundo de um feixe laser com elevada densidade de energia e
em grande parte das situações conduzidas de forma autógena. O feixe laser pode ser produzido a
partir de um estado sólido, ou a partir de um gás. Em ambos os casos o feixe é colimado e
direcionado por um sistema óptico de forma a atingir elevadas densidades de energia. No laser
obtido a partir de um estado sólido, um cristal é dopado com pequenas concentrações de
elementos de transição ou elementos de terras-raras. No laser YAG, um cristal de ítrio-lumínioranada é dopado com neodímio, este elemento dopante tem seus elétrons excitados devido à sua
exposição com lâmpadas que emitem uma luz de elevada intensidade luminosa. Estes elétrons
atingem níveis de energia maiores, e quando retornam ao seu estado energético normal, o laser é
emitido. A Figura 1 ilustra o funcionamento do laser apartir de um estado sólido segundo uma
adaptação de Kou.
Figura 1 – Processo de soldagem a partir de um laser tipo estado sólido

Fonte: Adaptado de Kou, (2003).

Os lasers de fibra são aqueles que utilizam uma fibra óptica dopada como maneira de
aumentar a amplificação, ou seja, o ganho médio. A dopagem é realizada através de íons de terrasraras, como o érbio, neodímio, itérbio, tálio ou praseodímio. Estes tipos de lasers demonstraram
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grande progresso nos últimos anos, e eventualmente irão substituir aqueles emitidos via cristais
dopados. A sua área de aplicação são lasers de elevada potência para processamento de materiais
(PASCHOTTA, 2008).
Um plasma é produzido durante o processo de soldagem a laser, especialmente em níveis
de elevada potência, devido a ionização do gás de proteção. O plasma pode absorver ou dispersar
o feixe laser, podendo em resultar em uma redução na profundidade de penetração do cordão de
solda. Portanto torna-se necessário a remoção ou supressão do plasma durante o processo. O gás
de proteção que protege a poça de metal fundido pode ser direcionado lateralmente de forma a
desviar o plasma do caminho do feixe laser.
Existem dois modos ou funções distintas no processo de soldagem a laser. Um modo
desoldagem por condução e outro modo de soldagem por “keyhole”. Quando a densidade de
potência do feixe laser atinge uma ordem de 109 W/m2, a poça de fusão começa a evaporar e
segue aumentando até se atingir uma densidade de 1010 W/m2. Neste valor a pressão de recuo do
vapor de metal empurra o metal líquido no sentido inferior e sentido lateral da junta, e uma
profunda capilaridade é gerada, a qual se da o nome “keyhole” (DOWES, 1992). Durante este
processo, o “keyhole” se mantém aberto devido ao balanço dinâmico entre a tensão de superfície
do metal líquido, a pressão de vapor do metal e o plasma que é induzido pelo laser. Ao irradiar na
parede do “keyhole”, o feixe laser é refletido inúmeras vezes, o que o faz um modo de elevada
eficiência energética (GLADUSH; SMUROV, 2011). Desta maneira, o processo de soldagem a
laser alia a produção de cordões com elevada penetração e estreitas zonas afetadas pelo calor
(ZAC) a velocidades elevadas de soldagem, de forma a evitar grandes distorções na peça de
trabalho.
A eficiência da fonte de calor é dada como a relação da taxa da transferência de calor da
fonte de calor à peça de trabalho em relação à potência nominal da fonte. Uma porção da energia é
transferida na forma de calor à peça de trabalho e o restante da energia é perdido para o ambiente.
Note que o termo “heat input” ou “aporte térmico”, usualmente utilizado pela comunidade de
soldagem, refere-se à potência nominal da fonte. Assim a eficiência do processo de soldagem a
laser pode ser muito pequena devido à elevada refletividade do feixe laser em relação à superfície
do metal. Esta eficiência pode ser melhorada por modificações na superfície tais como aumento da
rugosidade ou revestimento (KOU, 2003). Quando se compara o processo a laser com outros
processos de soldagem tradicionais, como os de soldagem a gás e por arco elétrico, nota-se uma
diminuição do aporte de calor transferido à peça de trabalho, graças à formação do “keyhole”,
evitando assim a perda de resistência mecânica e a distorção da peça de trabalho. Além do mais,
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um aumento da densidade de energia resulta em uma maior penetração do cordão de solda em
maiores condições de velocidade, com um aumento da qualidade do visual da soldagem. Estas
vantagens podem ser visualizadas na Figura 2.
“Tailor-welded blanks ou laser-welded blanks” é um importante técnica de operação
utilizada na indústria automotiva que aliam os processos de soldagem a laser, anterior às diferentes
etapas de conformação plástica, resultando na produção de semiacabados chamados de “blanks”,
possibilitando uma redução de massa, minimização do custo, otimização da matéria prima e
redução de refugo. Esta técnica consiste na união de topo ou sobreposto de duas ou mais tiras de
materiais similares ou dissimilares com diferentes tipos de revestimento, e espessuras, formando
um componente destinado para compor a estrutura primária ou BIW, principalmente aqueles
componentes que exigem uma elevada resistência e rigidez. Outra vantagem é que a união das
chapas previamente do processo de conformação possibilita a redução do número de ferramentas
e, portanto, maior precisão no processo de estampagem. (UCHIHARA; FUKUI, 2006;
MERKLEIN et al., 2014).
Assim torna-se claro a importância e a completa fundamentação necessária do processo de
soldagem a laser, assim como o conhecimento prévio dos materiais a serem soldados, para que o
resultado seja um cordão de solda sadio e com propriedades mecânicas íntegras.
Figura 2 – Variação do aporte de calor à peça de trabalho em relação à densidade de energia da fonte decalordos
processos de soldagem

Fonte: Adaptado de Kou, (2003).

3. METODOLOGIA
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Para a confecção da junta foram utilizadas duas chapas de aço DP980 com dimensões de
50x50x1,2 mm, na condição galvanizada. A composição química da metal base e do revestimento
está informada na Tabela 1. Anterior à soldagem, as superfícies das chapas foram lixadas com
uma lixa 200 mesh de carbeto de silício (SiC), de forma a dirimir a refletividade do feixe, e
lavadas com acetona 95% PA com o intuito de eliminar impurezas que possam prejudicar o
processo.
Tabela 1 –Composição química do Aço DP980, % peso

As juntas foram soldadas pelo processo a laser de maneira autógena na função“keyhole”
em um perfil sobreposto, sem abertura, na posição plana, no sentido coincidente dalaminação do
material. Utilizou-se a estrutura do laboratório DedALO do IEAv/CTA, equipado com um laser de
fibra de vidro dopado com Itérbio (Yb), modelo IPG-YLR-2000, com 50 μmde diâmetro e 5
metros de extensão, resultando em um comprimento de onda de 1070 nm e um máximo de 2000
W de potência. A junta foi posicionada em uma mesa CNC com servo motores controlados por
computador, permitindo uma resolução máxima de 5 μmno eixo x-y e 1 μmno eixo z, este
responsável pelo controle vertical e controle focal do feixe, e com o auxílio de grampos, a junta foi
fixada. A Figura 3 ilustra o posicionamento da junta momentos antes da soldagem.
Figura 3 –Posicionamento da junta sobreposta na mesa CNC

Fonte: Próprio autor
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A Tabela 2 abaixo mostra a relação de potência (em W), a velocidade de soldagem
(mm/min) e a posição do foco do feixe (M=Interface entre as chapas, U=Superfície superior da
chapa de primeiro contato com o feixe, D=Superfície inferior da chapa) para os 16 cordões
investigados, de forma a estabelecer uma melhor janela de soldabilidade. Ficou estabelecido o Ar
como gás de proteção a um fluxo constante de 8 l/min para todas as condições experimentais.
Tabela 2 – Relação das variáveis de processo

Após a concepção da soldagem, as amostras foram tomadas transversalmente ao cordão,
lixadas, polidas e atacadas com Nital 3%. A caracterização mecânica foi realizada na amostra que
demonstrou uma linha de solda sadia com ausência de poros, defeitos e falta de fusão.
Esta caracterização foi feita através de um ensaio de dureza em um microdurômetro da
marca Wilson, modelo 401 MVD, utilizando uma carga de 200 g com um tempo de 15s
poridentação. Foi levantado quatro perfis de microdureza ao longo da espessura e penetração do
cordão de solda, de maneira a comparar as diferentes áreas, onde cada um deles abrangeu as
regiões do metal base (MB), zona afetada pelo calor (ZAC) e linha de fusão (LF), sendo possível a
comparação dos valores de dureza das diferentes regiões. O primeiro e o segundo perfil foi
realizado a uma distância de 0,4 e 0,8 mm do topo da superfície, ou face da solda, sendo
denominados como Nível 1 e 2 respectivamente. O terceiro e o quarto perfil foi realizado a uma
distância de 0,4 e 0,8 mm da interface de união entre as chapas, sendo denominados como Níve l3
e 4 respectivamente. No total foram realizadas 64 medições de dureza em cada perfil analisado,
com uma distância de cada identação de 0,118 mm. A Figura 4 ilustra o posicionamento dos perfis
de microdureza nos diferentes níveis investigados.
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Figura 4 – Posição dos perfis de microdureza nos diferentes níveis de espessura ou penetração do cordão nº 12

Fonte: Próprio autor

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em um primeiro momento, houve uma preocupação no aspecto visual das soldagens,
avaliando a existência de defeitos superficiais como mordeduras e respingos de metal na face e na
raiz do cordão. Após o seccionamento da seção transversal e posterior preparo metalográfico, foi
associado o aspecto visual à qualidade dos cordões, avaliando o grau de penetração, o tamanho da
zona afetada pelo calor (ZAC) e a efetividade da união das chapas propriamente dita,
evidenciando a presença ou não de poros ou defeitos na interface. Estes resultados estão ilustrados
na Tabela 3. Com relação ao aspecto visual da face, nota-se uma qualidade ruim nos cordões 1 a 7,
com a presença de mordeduras e excesso de respingos. Uma qualidade boa é notada no visual das
faces dos cordões 12 a 16, sem a presença de respingos.
Com relação ao aspecto visual da raiz, os cordões 1 a 7 tiveram um aspecto bom sem a
presença de defeitos. Nas raízes de 8 a 11 não houve efeito pronunciável da transferência de calor
imposto pelo feixe, resultando em uma ausência da fusão na interface das chapas, logo não há
presença de raiz paraestes cordões. Na raiz dos cordões 12 a 14 nota-se um excesso de metal
fundido nos arredores o cordão, ocasionando mordeduras. Isto se deve ao excesso de calor
imposto à peça. Os cordões 15 e 16 possui um visual bom da raiz sem demonstrar excesso de
metal fundido resolidificado.
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Tabela 3 – Avaliação da soldabilida das juntas sobrepostas
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Uma razão de aspecto foi determinada através do resultado da relação da penetração, P, e a
largura, L, para cada um dos cordões de solda. Para a largura, L, foi considerado a maior dimensão
obtida da medição de dois valores. Visto que a área da ZAC é dada como uma região de
instabilidade microestrutural, e a penetração relacionada com o grau de integridade do cordão de
solda, buscou-se uma elevada razão de aspecto, ou seja, uma elevada penetração e um baixo
comprimento da ZAC. Estes resultados podem ser verificados na Tabela 4.
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Tabela 4 – Razão de aspecto dos cordões de solda

Conforme as informações da Tabela 4 as melhores razões de aspecto (acima de 2,00) são
aqueles referentes aos cordões 14 a 16, onde se aliou uma excelente penetração com as menores
dimensões de ZAC. Entretanto ao analisar-se a Tabela 3, notam-se nestes cordões defeitos
significativos na interface entre as chapas, estes com uma característica típica de falta de fusão ou
porosidade. Tais defeitos podem comprometer a integridade estrutural dos cordões. Dentre as
razões de aspecto intermediárias, ou seja, para valores entre 1,50 e 2,00, estão os cordões 5, 6, 7,
12 e 13. Com exceção da soldagem nº 12, todas apresentaram a mesma característica de defeito na
interface mencionada anteriormente. As razões de aspecto abaixo de 1,50 não foram consideradas
como satisfatórias devido ao baixo grau de penetração atingido pela soldagem. Por conta disto,
dentre as dezesseis combinações de parâmetros averiguadas, somente a combinação de número 12
se mostrou satisfatória para seguir em frente quanto à caracterização mecânica por análise de
microdureza Vickers.
A justificativa para os defeitos notados na maioria das macrografias, que apresentam
enorme semelhança entre os diferentes cordões, ocorrendo na interface das chapas, é devido a
inexistência de abertura entre as chapas. Conforme mencionado por Ma J. et al., a configuração de
juntas de aços galvanizados, de forma sobreposta sem a existência de abertura, não favorece o
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escape do Zn, que está no estado de vapor, antes mesmo da fusão doaço. Com isto, a alta pressão
de vapor de Zn expele o metal líquido para fora da poça defusão, resultando em poros e bolhas no
interior do cordão.
Os resultados dos perfis de microdureza obtidos podem ser verificados nas Figuras 5 e 6.
Pode-se notar que os resultados para o MB têm uma média muito próxima a 300 HV0, 2 para os
quatro níveis investigados. Quando se parte do MB em direção a ZAC nota-se uma região de
instabilidade com uma queda abrupta nos valores de dureza, alcançando valores menores que
aqueles do MB, ocasionando um amolecimento da ZAC. Conforme investigado por Baltazar
Hernandez et al. este amolecimento se deve ao revenimento das ilhas de martensita pertencentes
ao MB. O grau deste revenimento depende fundamentalmente da difusão do carbono, que é função
da temperatura e tempo. No caso do processo de soldagem o revenimento é tipicamente não
isotérmico, onde a permanência do material na temperatura de revenimento é desprezível seguido
de um resfriamento rápido. Justamente por este tempo ser desprezível, o revenimento não
isotérmico é fortemente influenciado pela taxa de aquecimento e consequentemente o aporte de
calor à peça. Na sequência, ainda na região daZAC, verifica-se um pico de dureza com valores que
variam entre 400 e 460 HV0,2. Isto se deve ao aumento da fração volumétrica da fase martensítica
devido ao rápido resfriamento oriundo do processo, resultado da elevada transferência de calor.
Figura 5 – Resultados dos perfis de microdureza obtidos no cordão de solda nº 12 para os níveis 1 e 2 de
espessura ou penetração do cordão

Fonte: Próprio autor
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Figura 6 - Resultados dos perfis de microdureza obtidos no cordão de solda nº 12 para os níveis 3 e 4 de
espessura ou penetração do cordão

Fonte: Próprio autor

5. CONCLUSÕES
Os defeitos dos cordões são oriundos da condição galvanizada das chapas. A melhor
característica entre variáveis experimentadas garante uma largura mínima de cordão de 0,96mm e,
portanto, uma menor área de instabilidade microestrutural. A microdureza mostra uma amplitude
de 180 HV, devido a maior fração volumétrica de martensita na ZAC, apresentando pontos de
amolecimento devido ao revenimento da martensita da metal base. Nestas condições conclui-se
que a melhor janela de processo para a soldagem a laser de juntas sobrepostas de aços
galvanizados DP980, com espessuras de 1,2 mm, pode estar entre uma potência de 1300 a 1400 W
e uma velocidade de soldagem entre 2000 a 3000 mm/min.
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ESTUDO DOS EFEITOS DA OXIDAÇÃO ELETROLÍTICA A PLASMA NA
LIGAAA-5052-H34 EM SOLUÇÃO DE TETRABORATO DE SÓDIO
STUDY OF THE EFFECTS OF ELECTROLYTIC OXIDATION TO PLASMA ON LEAGUE AA-5052-H34 IN
SODIUM TETRABORATE SOLUTION
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RESUMO
O trabalho aqui proposto tem como objetivo estudar o comportamento da superfície da liga AA5052-H34
submetido ao Processo de Oxidação Eletrolítica a Plasma. Em especialestudar a influência do tempo de deposição do
oxido, da corrente elétrica aplicada, da temperatura e concentração do soluto de tetraborato de sódio, para a formação
da camada de oxido; além decaracterizar o revestimento aplicado, através da análise micro estrutural e da composição
química dos revestimentos por análise metalográfica, MEV e EDS com o intuito de futuramente agregar melhorias ao
processo, como facilitar e melhorar a formação da camadade oxido protetor no material.
Palavras Chave: Oxidação Eletrolítica a Plasma, Engenharia de Superfície, Revestimento, Camada de Passivação e
AA5052.

ABSTRACT
The work proposed here aims to study the behavior of the surface of the AA5052-H34 alloysubmitted to the
Electrolytic to Plasma Oxidation Process. In particular, to study the influence of the time of deposition of the oxide, of
the applied electric current, of the temperature and concentration of the solute of sodium tetraborate, for the formation
of the oxide layer; inaddition to characterizing the applied coating, through the microstructural analysis and the
chemical composition of the coatings by metallographic analysis, MEV and EDS with the purpose of to future to add
improvements to the process, as to facilitate and to improve the formation of protective layer of oxide in the material.
Keywords: Plasma Electrolytic Oxidation, Surface Engineering, Coating, Passivation Layerand AA5052.
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1. INTRODUÇÃO
O alumínio é o terceiro elemento metálico mais abundante na terra e devido sua baixa
densidade, boa usinabilidade e excelente resistência à corrosão é um dos materiais mais utilizados
na indústria (GONÇALVES, R. A, 2012). O alumínio tem sido um atrativo no segmento
automobilístico por reduzir gastos com combustível (MCAULEY, J.W, 2003) devido seu peso
leve em relação a de outros metais como o aço, além disso, com base na sua resistência física e à
corrosão, permite-lhe ser amplamente utilizado em diversos campos da indústria. Por outro lado,
sua baixa dureza requer deste material um tratamento superficial diferenciado, afim de que seja
concedido resistência suficiente tanto para a corrosão quanto para o desgaste.
O tratamento de superfície dos materiais tem por finalidade conferir ao material novas
características sem alterar suas propriedades internas, e como consequência disso, aumentar o
campo de suas aplicações. A utilização de revestimentos cerâmicos em metais tem se mostrado
uma técnica bastante atrativa para a indústria por promover excelente resistência ao desgaste e a
corrosão (ANTONIO, C. A, 2011).
Embora o processo eletrolítico a plasma (PEO) seja conhecido desde a década de 60,
somente décadas depois despertou o interesse para sua aplicação em diversas áreas (P. GUPTA,
2007), devido ao seu caráter econômico e ecologicamente correto. Comparado ao processo
convencional, o PEO pode ser realizado em única etapa e em tempos reduzidos, e utiliza soluções
básicas ou alcalinas. Isto é possível devido às altas tensões na fonte de energia usadas no processo,
que estabelecem o plasma no meio eletrolítico sobre a camada em crescimento, por isso também
denominado anodização a plasma ou galvanização a plasma. A ação simultânea da descarga
elétrica com as reações eletroquímicas, induzem novos mecanismos físicos – químicos que geram
camadas oxidas com propriedades únicas (L. ZHU, 2016).
Como a anodização convencional, a anodização a plasma pode ser realizado em fonte de
corrente contínua (DC), mas pesquisas revelaram que fontes de corrente alternada (AC) permitem
a produção de filmes com menos porosidade superficial, isto é, mais uniformes
(A.LUGOVSKOY, 2013). Atualmente, fontes pulsadas, bipolares, ou híbridas tem sido usada nas
pesquisas (R. O. HUSSEIN and D. O. NORTHWOOD, 2014), para atingirem revestimentos de
qualidade superior. Como uma tecnologia nova, muitos estudos sobre a anodização a plasma tem
sido realizado em diferentes ligas de Al, Mg, Ti e outros metais. Mas, devido à quantidade de
variáveis envolvidas no processo, muito estudo ainda deve ser feito.
Assim, devido às características interessantes para aplicação tecnológica, este projeto foi
proposto para o estudo de sua aplicação em ligas de alumínio 5052, de vasta aplicação em
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transportes, aeronáutica e naval. Para viabilizar o projeto de ICTI será utilizado uma fonte DC
variando de (0 – 20 A) e (0 – 1000 V). A soluções eletrolíticas utilizada para esse projeto foi a
solução de tetraborato de sódio. Foi realizado a análise micro estrutural, composição química dos
revestimentos através de análise metalográfica, MEV e EDS, para entendimento das propriedades
da camada de óxido formada no AA 5052-H34.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Anodização Convencional
É um processo galvânico que tem por finalidade criar de forma controlada uma camada
oxida na superfície do alumínio, e permitir que este tenha uma resistência ao desgaste mais
elevada, bem como uma elevada resistência a corrosão. Este processo consiste em várias etapas,
sendo:
(1) Pré-tratamento – fase de recebimento e montagem das peças de alumínio a serem
anodizadas em ganchos, confeccionados em titânio ou em ligas de alumínio.
(2) Montagem dos ganchos – fixação justa para ter um bom contato elétrico e permiti
restabilidade durante o processo.
(3) desengraxe - com finalidade de remoção de óleos e gorduras da superfície das peças
pela aplicação de ácido sulfúrico (H2SO4), variando de 60 a 80 g/l.
(4) Fosqueamento – ataque da superfície do alumínio com solução de soda cáustica
adicionado ou não de um jateamento (tratamento mecânico). Esta etapa nivela a superfície das
peças, sendo a concentração de soda de 60 a 100 g/l, em temperatura entre 50 – 60 ºC.
(5) Neutralização – para remover quaisquer partículas de tenham surgido nos processos
anteriores, sendo realizada com H2SO4.
(6) Anodização – para criar controladamente a camada oxida de alumina (Al2O3) sobre a
superfície das ligas. Os parâmetros da anodização são extremamente importantes, e de acordo com
os procedimentos da empresa TECNOQUIM, estes são:
Tabela. 1 – Parâmetros para o processo de anodização

Fonte: TECNOQUIM
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(7) Coloração – esta etapa é opcional, aplicada em peças que precisem de acabamento
estético. Consiste em um banho contendo sais metálicos, como por exemplo, o sulfato de estanho.
(8) Selagem - consiste em um tratamento para selar os poros na camada de alumina
produzida durante o processo de anodização.
2.2 Anodização eletrolítica a plasma
A oxidação eletrolítica por plasma (PEO), também conhecida como oxidação do plasma
eletrolítico (EPO), ou oxidação por microarc (MAO), é um processo de tratamento de superfície
eletroquímico para a geração de revestimentos de óxidos em metais. É semelhante à anodização
convencional, mas emprega potenciais mais altas, de modo que as descargas (Darband,
Ghat,2011) ocorram e o plasma resultante modifique a estrutura da camadade óxido. Este processo
pode ser usado para criar uma camada de oxido com maior espessura (dezenas ou centenas de
micrômetros) na superfície de metais como o alumínio, o magnésio, o titânio, entre outros. Esses
revestimentos podem oferecer proteção contra desgaste, corrosão ou calor, bem como isolamento
elétrico. O processo de tratamento foi realizado em um protótipo conforme ilustrado na Figura 1.
Figura 1 – Diagrama do aparato experimental

Fonte: Autor (2019).

O revestimento é uma conversão química do metal substrato em seu óxido e cresce tanto
para dentro como para fora da superfície original do metal. Por crescer dentro do substrato, tem
excelente adesão ao substrato metálico. Uma ampla gama de ligas de substrato pode ser revestida,
incluindo todas as ligas de alumínio forjado e a maioria das ligas fundidas, embora altos níveis de
silício possam reduzir a qualidade do revestimento. Como este processo utiliza tensões muito
maiores (centenas de volts) que aquelas aplicadas na anodização convencional, o que permite o
aparecimento de micro plasmas na superfície da peça a ser tratada (P. GUPTA,2007), como pode
ser visto na figura 2.
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Figura 2 – Plasma eletrolítico

Fonte: Autor (2019).

A anodização a plasma é um tratamento de única etapa, e não precisa utilizar
soluçõesagressivas ao homem ou ao meio ambiente (P. GUPTA, 2007; A.L. Yerokhin, 1999).
Apresença de microplasmas no eletrodo de trabalho (anodo) causa o aumento das reações
eletroquímicas dentro da solução eletrolítica, o que resulta em um processo mais rápido, e com
maiores taxas de deposição dos filmes óxidos (A.L. Yerokhin, 1999).
Mas, assim como a anodização convencional e outros tratamentos eletrolíticos, as
modificações superficiais resultantes do processo dependem dos parâmetros aplicados, tais como a
tensão de trabalho, a corrente, temperatura, composição química das peças a serem tratadas, os
tipos de eletrólitos (P. GUPTA, 2007; A.L. Yerokhin, 1999).
2.3 Alumínio
É o elemento metálico mais abundante na crosta terrestre, com densidade de
aproximadamente 2,7 g/cm³ (~ 1/3 da densidade do aço) e relativa resistência mecânica. Outra
característica do alumínio é sua excelente resistência a corrosão, ou sua passividade. Isto é
resultado da reação do alumínio (Al) com o oxigênio (O2) do meio ambiente, gerando uma
camada oxida nanométrica de alumina, como mostra a equação 1.

O alumínio na sua forma pura apresenta uma aplicação limitada, porém na forma de ligas,
ele pode ser empregado desde uma simples lata de refrigerante até em importantes componentes
de estruturas aeroespaciais.
As ligas de alumínio recebem elementos químicos (Cu, Mg, Si, Zn, Ni, Ti, Cr, etc.) para
que suas propriedades mecânicas respondam adequadamente às solicitações exigidas em cada
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aplicação. Por isso, elas são identificadas pelo elemento químico majoritário em sua composição,
como mostra a classificação da Associação de Alumínio (AA) Tab. 2:
Tabela 2 – Grupos de liga de alumínio

Fonte: http://www.infomet.com.br/site/metais-e-ligas-conteudo-ler.php?codAssunto=108

2.4 MEV e EDS
O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um tipo de microscópio eletrônico capaz
de produzir imagens de alta resolução da superfície de uma amostra. Devido à maneira com que as
imagens são criadas, imagens de MEV têm uma aparência tridimensional característica e são úteis
para avaliar a estrutura superficial da amostra. Além de avaliar os aspectos topográficos, essa
técnica também é útil para verificar a composição e outras características do material que
compõem as amostras.
A técnica possibilita investigar a superfície de amostras com magnificações da ordem de
centenas de milhares de vezes. Além disso, a técnica permite a realização de microanálises por
espectroscopia de energia dispersiva (EDS), que possibilita a identificação e mapeamento dos
elementos químicos presentes no material. O MEV funciona através de um feixe de elétrons que
varre a superfície da amostra e sua interação com o material analisado gera diversos tipos de sinal
que são utilizados para a formação de imagens ou análise da composição da amostra. As imagens
podem fornecer informações referentes à morfologia e topografia, e a composição química pode
ser determinada por detecção de raios-X.
Suas aplicações são inúmeras, como nas áreas têxteis, de materiais de construção,
metalurgia, mineração, indústrias de corantes epigmentos, farmacêutico, cosméticos, químico e
petroquímico, criminalística, análises demateriais biológicos, plantas, fungos, bactérias, ossos e
dentes e dentre muito outros.
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3. METODOLOGIA
3.1 Materiais
A liga usada neste trabalho é formada de chapa de 1 mm de espessura. A composição
química da liga é mostrada na tabela 3.
Tabela 3- Composição da liga AA 5052-H34

Fonte: COMFE

As amostras utilizadas para a realização dos experimentos tinham dimensões
de10x20x1mm, contendo um furo para a fixação na haste de suporte no canto superior direito com
diâmetro de 2 mm, como mostra a figura 3.
Figura 3: Dimensões da amostra.

Fonte: Autor (2019).

3.2 Preparação das amostras
Foram preparadas nove amostras para a realização dos experimentos, todas as amostras
foram submetidas a polimento com lixas d’água com granulometria de 220, 400, 600, 1200 e
2000. Sendo que, todas as superfícies das amostras foram polidas.
A cada lixa utilizada, foi verificado a superfície da amostra através do estere oscópioóptico
Zeiss para para verificar suas condições.
Após o processo de polimento foi medida a massa de todas as amostras em uma balança de
precisão, sendo as massas apresentadas na tabela 4.
112

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

Tabela 4: massa das amostras após o polimento

Fonte: Autor

Após o polimento e medição das massas, cada amostra foi submetida a banhos em uma
cuba ultrassônica, com a intenção de retirar qualquer impureza de sua superfície, sendo um banho
de 1200 segundos em 80 ml de água destilada com 2ml de detergente neutro, um banho de 1200
segundos em 80 ml de agua destilada e um banho de 1200 segundos em 80 ml de álcool
isopropílico, sendo secas com papel toalha após cada banho.
Após todos os banhos, as amostras foram guardadas individualmente em compressas de
gaze esterilizadas (figura 4).
Figura 4: Amostra pronta para o experimento

Fonte: Autor (2019).

3.3 Sistema experimental
Para a realização do experimento, foram utilizados os seguintes materiais:
•

Uma fonte de tensão estabilizada CTRLTECH, com tensão variável de 0 a 1000 V CC, e
corrente variável 0 a 20 A CC.

•

Um agitador mecânico FISATOM para soluções até 1,5 litros e potência de 25 W.

•

Dois multímetros MINIPA modelo ET2030A, para medidas de tensões e correntes.

•

Um termômetro MINIPA modelo ET401A, para medidas da temperatura da solução.

•

Um béquer de 2000 ml de vidro para a cuba eletrolítica.
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•

Duas hastes fina de alumínio AA1050, com 3,25 mm de diâmetro, usada para segurar as
amostras e o contra eletrodo dentro da célula eletrolítica. Estas hastes foram isoladas por
uma fita de teflon para não participar do processo.

•

Cabos de conexão banana - banana, banana - jacaré e jacaré - jacaré para a ligação elétrica
do sistema.

•

1500 ml de solução aquosa de tetraborato de sódio (Na2B4O7) em concentração de
10mg/L.

•

Uma placa de alumínio AA 5052 com dimensões de 50x50x1 mm para ser o contra
elétrodos.
Todos os elementos foram utilizados para constituir o sistema eletrolítico que foi utilizado

nos processos de anodização a plasma, como mostra a figura 5.
Figura 5: sistema eletrolítico

Fonte: Autor (2019).

3.4 Experimento
Para a realização do experimento, foi colocada a solução de tetraborato de sódio no
béquer de 2000 ml que foi usado como cuba eletrolítica, em seguida, a amostra e o contraelétrodos
foi fixada as hastes de alumínio, e colocadas dentro da cuba, mantendo uma distânciade 30 mm
entre a amostra e o contra elétrodos para as três amostras do experimento de 450 Ve para as três
amostras do experimento de 1 A, e 20 mm para mais três amostras do experimento de 450 V. O
misturador e o termômetro também foram colocados dentro da cuba. E com os cabos de conexão,
a fonte foi ligada aos componentes do experimento como mostra a figura 6.
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Figura 6: Ligação elétrica

Fonte: Autor (2019)

O experimento foi realizado em dois grupos de amostras, variando o tempo em 300s, 600s
e 900 s, em cada grupo. No grupo um e dois, a tensão a corrente foi diminuindo com o andar do
experimento até atingir a casa dos miliamperes, mantendo a tensão em 450 V, tendo como
elemento de variação a distância entre o eletrodo e o contra eletrodo. No grupo três, a corrente foi
mantida em 1 A e a tensão variando em torno de 500 a 520 V durante todo o tempo da
experiência.
Após cada experimento, as amostras resfriavam dentro da solução para evitar qualquer tipo
de defeito causada por uma mudança brusca de temperatura. Após retiradas da solução, as
amostras foram secas em papel toalha, após isso, elas eram enroladas novamente em compressas
de gaze esterilizadas, e enroladas com fita crepe, então armazenadas uma caixa plástica com
divisórias, com as informações de tempo, número da amostra e grupo preso em cada divisória.
Foi realizado o MEV e EDS utilizando o MEV Tescan Vega 3 XMU do departamento de
materiais e processos do instituto tecnológico da aeronáutica (ITA), em todas as nove amostras
revestidas e em uma amostra sem revestimento para servir de base de comparação.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado do experimento foi plenamente satisfatório, onde todas as amostras tratadas
apresentaram formação da camada de revestimento (imagem 7). Neste trabalho, foi avaliado duas
amostras, a amostra com tempo de 900 s e 1 A (amostra um) e a amostra de 900 s e 450V (amostra
dois).
Também foi analisado uma imagem do MEV (figura 8) com zoom de 3000x, que mostra a
superfície da amostra antes do revestimento, onde pode-se observar que, mesmo com uma lixa de
granulometria alta (2000), ainda há riscos e imperfeições na superfície do material, além da
presença de algumas partículas proveniente da própria lixa cravadas na superfície.
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Imagem 7: Material revestido

Fonte: Autor (2019).

Figura 8: Superfície da amostra sem revestimento com zoom de 3000x

Fonte: Autor (2019)

No gráfico do EDS (Figura 9) da amostra sem revestimento mostra a presença
predominante do alumínio (Al) e a presença de seus elementos de liga, em especial o magnésio
(Mg).
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Figura 9: Gráfico EDS da amostra sem revestimento

Fonte: Autor (2019)

A amostra número um (figura 10) aparenta ter várias fissuras no revestimento, a olho nu o
revestimento aparenta estar mais poroso que o feito em menor corrente. Há a presença de
pequenos orifícios de onde trincas se iniciam, causadas pela descarga de plasma, que perfuram as
camadas de oxido superiores para atingir o alumínio e formar novas camadas. A descarga de
plasma acaba por proporcionar o surgimento de trincas superficiais na superfície do revestimento,
mais essas trincas não resultam em nenhum problema para as camadas de oxido.
Pode ser também observar manchas em padrões circulares, uma sobrepostas as outras, que
são as camadas de oxido de alumínio criada pelo plasma, que em comparação com a amostra dois,
são de maior tamanho.
Em comparação com a imagem tirada após o polimento e antes do revestimento, pode se
observar que quaisquer imperfeições superficiais causadas pelas no processo de polimento foram
cobertas pelo revestimento.
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Figura 10: Amostra um com zoom de 3000x.

Fonte: Autor (2019)

No gráfico e nas imagens do EDS (Figura 11 e 12) da amostra um, pode se observar uma
maior presença de oxigênio (O) e de alumínio (Al) na superfície do material, mostram do que
acamada está toda revestida com o oxido de alumínio, condição que era pretendida com o
experimento.
Figura 11: Gráfico do EDS da amostra um.

Fonte: Autor (2019)
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Figura 12: imagem EDS da Superfície

Fonte: Autor (2019)

Na amostra número dois (Figura 13) há a presença de pequenas rachaduras e orifícios, bem
menores e em mais quantidade do que comparada com as encontradas na amostra um, feita com
corrente de 1 A. a olho nu a amostra aparenta estar bem uniforme, mais com um revestimento
menos intenso do que as amostras feitas com corrente de 1 A. Todas as imperfeições na superfície
presentes na amostra após o polimento com as lixas também foram totalmente cobertas após o
revestimento.
Figura 13: Amostra dois com zoom de 3000x.

Fonte: Autor (2019)
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No gráfico e imagem do EDS (Figura 14 e 15) da amostra Dois, também pode se observar
uma maior presença de oxigênio (O) e de alumínio (Al) na superfície do material, mostrando que a
camada está toda revestida com o oxido de alumínio, mais em comparação com a amostra um, a
quantidade de oxigênio é menor, pois devido ao fato de o oxido de alumínio ser um material
cerâmico e sua condutividade elétrica ser baixa, a condução do plasma foi sendo menor conforme
as camadas de oxido de alumínio fosse se formando, o que fez com que um número menor de
camadas se formasse. Como na amostra um, a corrente foi mantida em 1 A durante todo o
experimento, o plasma formou o oxido por mais tempo, deixando um número maior de camadas.

Figura 14: Gráfico do EDS da amostra dois

Fonte: Autor (2019)
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Figura 15: Imagens do EDS da amostra 2

Fonte: Autor (2019)

5. CONCLUSÃO
O alumínio AA 5052 H34 possui uma grande disponibilidade para ser anodizado através
do plasma eletrolítico, mostrando um bom desempenho durante os trabalhos desenvolvidos. Em
relação aos parâmetros analisados através do MEV e do EDS, foi percebido que a utilização de
uma corrente mais alta (1A) mostrou melhores resultados de revestimento em relação aos
resultados obtidos com corrente mais baixa, apesar do aumento no número de trincas na camadade
oxido. A corrente mais baixa por outro lado apresentou uma camada mais uniforme, que é algo
positivo dependendo do tipo de aplicação.
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TECNOLOGIA DE MATERIAIS APLICADA AOS PRODUTOS DOS
CERAMISTAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO – PERNAMBUCO
MATERIALS TECHNOLOGY APPLIED TO THE PRODUCTS OF THE CERAMISTS OF CABO DE SANTO
AGOSTINHO – PERNAMBUCO

Mestre Tiberio M. Tabosa
Profa. Dra. Ana Maria de Andrade
Profa. Dra. Virgínia Cavalcanti
Profa. Dra. Germannya D’Garcia
Universidade Federal de Pernambuco
RESUMO
Este artigo relata o desenvolvimento e teste de duas massas cerâmicas a partir de resíduos industriais
cerâmicos para a produção de produtos artesanais no Centro de Artesanato Arq.Wilson Campos Júnior. O processo de
transferência de tecnologia de materiais para os ceramistas do Cabo é uma ação do Laboratório de Design. O
Imaginário da UFPE no objetivo de ampliar o mercado consumidor de cerâmica utilitária artesanal, bem como seu
valor agregado. As massas desenvolvidas foram caracterizadas por Análise Química e Microscopia Eletrônica de
Varredura (MEV) bem como por ensaios cerâmicos normatizados: Retração linear total; Absorção de água; Módulo
de Ruptura à Flexão; Perda ao fogo; e Cor após queima. De acordo com os resultados, observou-se que a inserção de
diferentes percentuais do resíduo de cerâmica industrial na argila natural melhoraram suas propriedades e atenderam
aos requisitos técnicos e estéticos para fabricação da cerâmica artística e utilitários de mesa.
Palavras Chave: Cerâmica Vermelha; Resíduo Industrial; Massa cerâmica.

ABSTRACT
This article reports on the development and testing of two ceramic masses from ceramic industrial waste for
the production of handi craft products at the Arq. Wilson Campos Júnior Handicraft Center. The process of
technology transfer of materials to the ceramists of Cabo is an action of the Design Laboratory the Imaginary of UFPE
in order to expand the consumer market of hand made utilitarian ceramics, as well as its benefit. The developed
masses were characterized by Chemical Analysis and Scanning Electronic Microscopy (SEM) as well as by
standardized ceramic tests: Total linear shrinkage; Water absorption; Bending Rupture Module; Fire loss; and Color
after firing. According to the results, it was observed that the insertion of different percentages of the industrial
ceramic residue in the natural clay improved its properties and met the technical and aesthetic requirements for the
manufacture of artistic ceramics and tableware utilities.
Keywords: Red Ceramics; Industrial Waste; Ceramic Mass.
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1. INTRODUÇÃO
O Imaginário é um Laboratório de pesquisa e extensão multidisciplinar, vinculado ao
Departamento de Design e de Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, (Figura 01) e
desenvolvido por profissionais, professores e estudantes de diversas áreas do conhecimento, que
atuam com foco no design como instrumento a serviço da sustentabilidade ambiental, econômica e
social. É o resultado da evolução de projetos de pesquisa e extensão, que somaram esforços para a
inserção do design tanto no âmbito industrial quanto artesanal. A missão do Laboratório é oferecer
soluções de design baseadas em pesquisa e que estejam comprometidas com o usuário e o
desenvolvimento sustentável de produtos, processos eserviços.
Figura 01 - Centro Cultural Benfica da UFPE, onde está instalado o Laboratório O Imaginário

Fonte: arquivo O Imaginário.

As abordagens metodológicas utilizadas pelo O Imaginário tanto no ambiente artesanal
quanto no industrial, apontam a relação entre o design e a sustentabilidade. Estas abordagens
utilizam esta relação, tal como argumenta Manzini, em macro dimensões: a dimensão econômica e
produtiva e a dimensão social, ambiental e cultural. (Manzini, 2005, p.50 e 55). Na abordagem
artesanal, a diretriz é firmar a atividade artesanal em Pernambuco enquanto meio de vida
sustentável, através de intervenções que respeitem os valores sociais, econômicos, ambientais e
culturais das comunidades produtoras de artesanato.
A metodologia transdisciplinar desenvolvida e aplicada pelo Imaginário tem-se
demonstrado eficaz na geração de estratégias capazes de promover a inclusão social de
comunidades em situações de vulnerabilidade e de otimizar a produção artesanal através de
assistência tecnológica. O direcionamento também prioriza ações estratégicas destinadas a
valorizar a cultura das comunidades e ampliar a divulgação e comercialização do artesanato
produzido; promovendo a geração de renda, a qualidade de vida dos artesãos e o desenvolvimento
sustentável. A metodologia tem como premissa a flexibilidade de adequação a grupos de
diferentes perfis sociais, culturais e econômicos. É também uma tecnologia social porque contribui
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para a transformação de comunidades artesãs, respeitando suas necessidades e gerando estratégias
adequadas a cada realidade, o que assegura a replicabilidade dessa ferramenta em diferentes
contextos. A representação gráfica da metodologia relaciona os eixos design, gestão,
comunicação, produção, mercado e o foco sobre a sustentabilidade, parcerias e qualidade de
produto considerando a comunidade produtora e seus componentes como a centralidade de todas
as ações. Figura 02.
Figura 2 - Representação Gráfica da Metodologia do laboratório O Imaginário

Fonte: arquivo O Imaginário, 2007.



Gestão: Promove a articulação, a formação e o fortalecimento de grupos, incentivando a
construção de acordos coletivos e a busca pela autonomia. A ação favorece o
reconhecimentoe a formação de lideranças, desperta a autoestima e conscientiza artesãs e
artesãos para o valorde seu trabalho.



Produção: Baseado nos modos de produção e no respeito ao ritmo de vida das
comunidades, busca a otimização dos processos produtivos, a melhoria das condições de
trabalho e o uso sustentável dos recursos naturais. A inserção de novas tecnologias e
ferramentas garante a qualidade do fazer artesanal e agrega valor ao produto.



Design: Cada peça é desenvolvida a partir da valorização do saber popular, do
reconhecimento das tradições, habilidades e uso dos materiais. Como resultado, designer e
artesão criam linhas de produtos em que formas, texturas e cores refletem os valores
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culturais e sociais das comunidades. A excelência do produto e a sua compatibilidade com
as demandas do mercado possibilitam a sustentabilidade da atividade.


Comunicação: Gera informações capazes de sensibilizar e mobilizar a opinião pública para
o valor do artesanato e os direitos de seus criadores, e desenvolve ações de comunicação
com um foco estratégico. Para cada comunidade parceira do projeto é construída uma
identidade visual que reafirma a história, a cultura e o sentimento de pertencimento a um
grupo, imprimindo um selo de origem e qualidade ao que é produzido pela comunidade.



Mercado: Direciona a produção das comunidades parceiras para segmentos específicos do
mercado capazes de reconhecer o valor agregado ao produto, garantindo uma remuneração
justa e a continuidade do fazer artesanal. A valorização das referências culturais fortalece a
relação destas comunidades como mercado, colocando a atividade como um caminho para o
desenvolvimento e para a transformação social.
A atuação parte do entendimento que os grupos produtivos são sujeitos de suas práticas;

COLETIVA, por meio do incentivo à construção de acordos coletivos e o reconhecimento de
lideranças; INDIVIDUALIZADA, através do reconhecimento de habilidades e competências dos
envolvidos; CRÍTICA, na medida em que leva artesãs e artesãos a fazer uma leitura de seu próprio
fazer artístico; e CONTEXTUALIZANTE, já que a intervenção está calcada nas necessidades,
desejos e no respeito aos valores de cada localidade.
Este artigo apresenta uma ação no eixo produção e trata do desenvolvimento de duas
massas cerâmicas testadas, aprovadas e em uso pelos ceramistas do Cabo, a partir da inserção de
percentuais específicos do resíduo cerâmico industrial de louças sanitárias, na argila natural, bem
como matérias primas virgens de ajustes para fabricação das peças destinadas ao mercado
gastronômico da cidade do Recife. Esses resultados complementam os resultados anteriores já
publicados e consolidam a parceira do Laboratório O Imaginário com os ceramistas do Cabo de
Santo Agostinho- Pernambuco.
1.1 A relação do Laboratório O Imaginário com os Ceramistas do Cabo de
SantoAgostinho – Pernambuco
O município do Cabo de Santo Agostinho congrega atrativos turísticos e potencialidades
econômicas que repercutem no desenvolvimento de todo o Estado, a exemplo do Complexo
Portuário de Suape 2. Mesmo com todo esse potencial, o município apresenta índices sociais
precários que apontam a necessidade de geração de emprego e renda.
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A produção de cerâmica no Cabo de Santo Agostinho é uma das atividades que remonta
aos tempos da colonização. Durante séculos, as olarias de propriedade dos engenhos produziram
apenas tijolos e telhas para atender, exclusivamente, às necessidades da principal atividade
econômica da zona da mata sul de Pernambuco. Com o passar do tempo, as olarias começaram a
confeccionar moringas, jarras, panelas, potes, alguidares e pratos de curau.
Nos anos 70, a partir da introdução de novas tintas e vernizes na cerâmica utilitária do
Cabo de Santo Agostinho, a produção da cerâmica utilitária artesanal teve um crescimento
significativo. O aumento pela demanda da produção impulsionou o surgimento de novas olarias.
Entretanto, no início dos anos 90, esta demanda começou a decrescer. A qualidade das peças já
não condizia com os padrões estabelecidos pelo mercado e a escassez de novos produtos
dificultava a manutenção e ampliação das vendas. Fonte geradora de emprego e renda para
centenas de famílias, muitas olarias fecharam as portas. De acordo com dados da Associação de
Ceramistas e Artesãos do Cabo de Santo Agostinho, atualmente existem no município 25 unidades
produtivas de pequeno e médio porte.
Em 2003, o Laboratório O Imaginário entrou em contato com essa realidade trabalhando
no Espaço Mauriti e com base em diagnóstico iniciou ações, junto aos artesãos e outros parceiros,
para definir uma estratégia de abordagem que fortalecesse a produção artesanal da cerâmica
utilitária no Cabo de Santo Agostinho, Figura03.
Figura 03 - No Espaço Mauriti (complexo de olarias familiares), artesãos em produção e o forno a lenha

Fonte: arquivo O Imaginário, 2003.

Um diagnóstico amplo foi elaborado a partir das observações dos técnicos e artesãos e com
o Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP, que realizou ensaios e testes com amostras de
produtos produzidos pela comunidade e avaliou as características físico-químicas da matériaprima.
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Atendendo a comunidade que ansiava usar novos tipos de acabamento de superfície e, ao
mesmo tempo, a demanda do mercado por peças utilitárias vitrificadas, foi elaborado um projeto
de um forno com queima a gás natural. A implementação deste forno demandou o planejamento
de um espaço físico com acesso a passagem da rede local de gás natural. Com a evolução das
ações e o aprofundamento da parceria com a Prefeitura Municipal em 2008 o Centro de Artesanato
Wilson de Queiroz Campos Júnior foi construído e inaugurado agregando como funcionalidade o
seu uso também como centro de capacitação, figura 04.
Figura 04 - Centro de Artesanato Arq. Wilson Campos Júnior

Fonte: Laboratório O Imaginário, 2014.

O Centro de Artesanato, localizado as margens da PE-60, rota turística para o litoral sul do
Estado, compreende um conjunto de 3 edificações, numa área de 900m2. O espaço de produção
foi projetado para contemplar as etapas de modelagem, secagem, queima, esmaltação e estoque de
produto acabado.
Com a colaboração de outros parceiros como o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação; Banco do Nordeste do Brasil, o Sebrae/PE, a Copergás e a Prefeitura local, foi possível
realizar, entre outras, as seguintes ações: aquisição de equipamentos para beneficiamento de
materiais e produção de artefatos cerâmicos, tais como extrusora, laminador, moinho de bola,
termopares, compressor, aspirador, retífica, entre outros; experimentos de esmaltes naturais e
moldes de gesso (para o processo de colagem de barbotina); oficina de aplicação do esmaltes com
o foco na capacitação de jovens do entorno; desenvolvimento e produção de tornos cerâmicos;
instalações físicas para abrigar um forno agás com capacidadede queima de 1.200

o

C;

desenvolvimento da identidade visual do Grupo e material gráfico promocional e a participação
em feiras e eventos (Fenearte, Febrarte, Casa Cor, Casa Pronta, Mercado Capitão, Top100
Sebrae), Figuras 08, 09 e 10.
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Fig. 05, 06 e 07 - Forno à gás instalado; testes da primeira queima e tornos instalados.

Fonte: Laboratório O Imaginário, 2014.

O resultado dessas ações pode ser conferido nas premiações: Premiação no Pernambuco
Design 2008, Premiação do TOP 100 SEBRAE em 2009, 2012 e 2015. No entanto, e apesar de
todo o esforço realizado, a captação de matéria-prima ainda é um assunto que preocupa os
ceramistas do Cabo por não possuírem uma Jazida própria e ficarem à mercê dos fornecedores de
massa. Esta massa também não era uniforme e não existia estudo técnico de caracterização e
manipulação dessa massa que auxilie na melhoria de sua qualidade para aplicação em artefatos
utilitários de maior valor agregado.
Sem uma massa de qualidade, o processo de esmaltação natural com base em vidrados e
óxidos colorantes ficava comprometido. Os experimentos iniciais de esmaltação e a tipologiadas
peças esmaltadas pela comunidade artesã demonstram o potencial de aplicação para artefatos
decorativos e utilitários, mas não poderiam avançar para uma fase de produção e comercialização
sem um estudo técnico da massa cerâmica.
A possibilidade de caracterização da massa cerâmica e sua mistura com os refugos de
processos industriais (composto cerâmico) de indústrias cerâmicas locais poderia melhorar a
qualidade desse composto e sua aplicabilidade ao desenvolvimento e produção de artefatos
utilitários.
Neste sentido e na perspectiva da sustentabilidade econômica e social, uma pesquisa de
materiais foi realizada para composição de massas cerâmicas capazes de atender os parâmetros de
produção da cerâmica artística e de utilitários de mesa, conforme estabelecido na Tabela 01, a
partir adição de resíduos industriais na argila in natura oriunda da jazida de SUAPE.
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Tabela 1 - Propriedades físicas exigidas para massas de cerâmica artística, louça de mesa e louça sanitária

Fonte: MORELLI, A.C, BALDO 2003 (adaptado).

A pesquisa de materiais foi realizada pelos os técnicos do Laboratório O Imaginário em
parceria com os pesquisadores do Laboratório de Cerâmicas Especiais da UFPE, direcionada a
utilização do resíduo sólido da fabricação de louças sanitárias da ROCA®. Tal resíduo é uma
massa oriunda da drenagem do processo de produção que, contém componentes da massa original
como argilas, feldspatos, dentre outros, mas contém elementos contaminantes, a exemplo do
Sulfato de Cálcio, provenientes dos moldes de gesso que prejudica a tixotropia do material.
O objetivo foi testar em ambiente laboratorial vários percentuais de adição de matérias
primas virgens complementares, a exemplo do Feldspato, Quartzo o e Caulim, a fim melhorar as
propriedades tecnológicas do material cerâmico utilizados pelos ceramistas do Cabo. Durante a
realização dos testes, treinamentos com os artesãos foram promovidos para adequação de
vocabulário técnico e promoção da transferência tecnológica. A seguir relatamos o
desenvolvimento e o teste de duas massas cerâmicas a partir de resíduos industriais cerâmicos para
a produção de produtos artesanais direcionados a utilitários de mesa.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Composição de massa cerâmica
Foram elaboradas, inicialmente, três composições de massa, sendo uma para uso notorno
(ET1), sinterizada a 850ºC e as demais para colagem de barbotina (EB1 e EB2), a 1100 ºC,
conforme Tabela 2.
Tabela 2 - Composições das Massas Cerâmicas

Fonte: Arquivo O Imaginário (2015).
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2.1 Análise Química
Esse ensaio tem como finalidade identificar as composições químicas teóricas das
argilas analisadas. As amostras foram trituradas na forma de pó e uma alíquota de cada
amostra foi colocada em estufa para secar a 110 oC e então levada a uma mufla a 1000 ºC por
2h. Para cada amostra foi feita uma pérola fundida, usando tetraborato de lítio como fundente
na proporção de 1:5. As amostras foram analisadas em espectrômetro de fluorescência de
raios Rigaku modelo RIX 3000, equipado com tubo de Rh, pelo método de curvas de
calibração, preparadas com materiais de referência internacionais.
2.2 Ensaios Cerâmicos
Retração Linear
Este ensaio tem a finalidade de avaliar a redução de volume do corpo de prova após a
secagem e queima além de explicar indiretamente o ensaio dimensional mencionado na NBR
15099:2004. Existem dois tipos de retração: uma que ocorre antes da queima a 110 ºC e outra que
ocorre após a sinterização.
Para a realização do ensaio com a massa de barbotina, mede-se o comprimento inicial no
molde (C1), em seguida, conforma-se o corpo de prova inserindo a massa na cavidade do molde.
Depois do tempo adequado de fundição, ocorre o destacamento do material no molde. Na massa
de torno, corta-se o tarugo compactado nas dimensões desejadas para o ensaio neste estudo em 10
cm. Os corpos de prova confeccionados são colocados na estufa para secagem na temperatura de
1100 ºC durante 24 horas. Após este tempo, após resfriamento na temperatura ambiente, com o
auxilio de um paquímetro, medem-se novamente os corpo-de-prova para obtero comprimento a
seco (CS).
Em seguida, os corpos-de-prova são levados ao forno para queima em temperatura de
aproximadamente 850 ºC, para a massa de torno, e a 1100 ºC, para a massa de colagem de
barbotina, por um tempo de 8h. Após a sinterização, o corpo-de-prova é medido novamente etemse então o comprimento queimado (CQ) do material. De posse destes valores, obtidos na
experiência, podemos inserir nas equações (1), (2) e (3) para determinação da retração de
secagem, de queima e total respectivamente.
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Módulo de Ruptura à flexão (MRF)
Os moldes dos corpos de prova para ensaio de Módulo de Ruptura à Flexão foram cedidos
pela fábrica de louça sanitária ROCA® e os corpos de prova para a massa de torno foram
realizados numa extrusora a vácuo VERDES® modelo 057.
Todos os corpos de prova foram ensaiados numa maquina EMIC com célula de cargaTrd
24 de 50N/cm3, utilizando o programa Tesc versão 3.04, conforme a norma NBR15310 –telha
cerâmica, seguindo os parâmetros determinados para cada condição, isto é, se o corpo de prova
apresenta uma seção reta retangular ou circular, normatizado para ensaios de resistência à flexão
de materiais cerâmicos avançados em temperatura ambiente Norma ASTM C1161.
Os valores encontrados foram lançados na equação 4 para materiais de seção retangular no
caso da massa de torno e na equação 5 para as massas de barbotina cujos corpos de prova
apresentavam seção reta circular e assim foram calculados os módulos de ruptura à flexão após
sinterização 1100 ºC.
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Após a ruptura de cada corpo de prova, foram medidas as dimensões das seções
transversais de cada amostra, no local da ruptura e foi observado as cargas necessárias para o
rompimento.
Absorção de água (A.A)
Este ensaio avalia a queima da peça cerâmica, através de sua porosidade, a partir da
quantidade de água absorvida pela peça cerâmica após a sinterização. O corpo de prova utilizado
no ensaio é o mesmo usado no ensaio de retração. Este ensaio também pode ser feito com regiões
distintas do produto acabado segundo (ABNT NBR 15097:2004). O corpo-de-prova é pesado para
determinação da massa seca (MS), logo em seguida o material é imerso em um recipiente com
água, onde se eleva a temperatura da mesma até seu ponto de ebulição, permanecendo por 2 horas.
Após 2 horas de fervura, deixa-se esfriar no próprio recipiente com água por 24 horas.
Novamente volta-se a pesar os corpos-de-prova para determinar a massa úmida (MU). O
valor encontrado para louça de mesa deve estar compreendido entre 4-6 % pois peça apresentará
um alto índice de porosidade e com o passar do tempo o acúmulo de umidade nos poros causará a
sua expansão.
Cor após queima
Este ensaio consiste em avaliar a tonalidade do corpo cerâmico após a etapa desinterização
a 850 ºC, para massa de torno e 1100 ºC, para colagem por barbotina. Quando o corpo de prova é
retirado da estufa, onde permaneceu por um período de 24 horas, na temperatura de 110 ºC, é
submetido a queima e posteriormente é avaliado com relação a cor.
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2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma ferramenta muito útil no estudo e
caracterização de materiais, pois a microestrutura está relacionada com as características e
propriedades dos materiais.
Para a análise microestrutural e morfológica das amostras deste estudo, após a sinterização,
foi utilizado um Microscópio Eletrônico de Varredura JEOL (Japão), modelo JSM– 5900. As
amostras foram presas à porta-amostra utilizando-se fita de carbono dupla face. Posteriormente,
uma fina camada superficial de ouro foi depositada por sputtering, através de uma metalizadora
Bal-tec SDS 050 (Japão).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Análise Química
Com base na quantidade de óxidos presentes (álcalis, sílica entre outros) das amostras
analisadas, tabela 3, pode-se afirmar que tanto a argila de SUAPE quanto o resíduo industrial
fornecido pela ROCA® são complementares e potencialmente capazes de servir como matériaprima para um novo composto cerâmico. Em sendo as matérias-primas complementares, a
inserção do R2 na massa S1 favorecerá a complementação dos álcalis Na2O e K2O responsáveis
pela fusibilidade do material, entre outros óxidos, promovendo melhores propriedades
tecnológicas ao produto final.
Outra consideração importante é que a massa S1 apresenta um maior percentual de Fe2O3,
que contribui para a coloração avermelhada da peça após a sinterização. Essa cor avermelhada é
característica da cerâmica do Cabo e deve ser considerada na elaboração das formulações de
massa. Todavia, para o processo de colagem de barbotina a cor do produto final precisa apresentar
um tom mais claro, em função, da camada de esmalte cerâmico a ser aplicada. Essa condição
favorece o uso de um percentual maior do R2 na formulação, tendo em vista que sua cor pósqueima é acinzentada.
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Tabela 3 - Composições químicas teóricas da argila de Suape S1 e Resíduo Roca R2.

Fonte: Arquivo O Imaginário (2015).

3.2 Ensaios Cerâmicos
As massas cerâmicas apresentaram densidade entre 1,65 – 1,75 g/cm3. Esses valores
favorecem o processo de colagem de barbotina pois, diminui o encharcamento do molde de gesso
e promove o aumento da velocidade no fluxo de produção das peças. Com relação ao ensaio de
retração linear, um dos dados mais importante para o processo de design, a massa ET1 apresentou
um maior percentual de retração na secagem (6%) que no pós-queima (2%). No entanto, a retração
total de 8% confere a massa de torno um baixo percentual de retração, indicando que a adição do
Quartzo e do Feldspato foi eficaz na formação de fases vítreas durante a sinterização.
Já com relação as massas para colagem de barbotina, a amostra EB2 apresentou
retraçãototal (14,29%), considerada satisfatória. Porém, a retração no pós queima (8,5%) foi
maiorquena secagem (5,71%). Quanto a resistência mecânica, a partir do ensaio de Módulo de
RupturaFlexão, amassa ET1 apresentou melhores resultados (89,24 Kgf/cm2) quando comparado
a resistência mecânica da argila S1 pura (24,94 Kgf/cm²). Esse resultado comprova que a mistura
um percentual de 15% do resíduo da Roca® foi satisfatória para melhoria em laboratório das
propriedades tecnológicas da massa.
As massas EB1 e EB2 apresentaram valores de resistência mecânica próximos a
especificação para utilitários de mesa, respectivamente 276,86 e 280,20 Kgf/cm2. Esses
parâmetros indicam a necessidade de ajustes em alguns aspectos do processo: inicialmente, pode135
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se fazer ajustes com materiais fundentes para favorecer a formação das fases vítreas, ou mesmo
diminuir o percentual de Calcita. Pode-se ajustar também os parâmetros de queima entre 1150 –
1180 ºC. Como os corpos de prova foram sinterizados a uma temperatura de1100 ºC, acredita-se
que isso também possa ter contribuído para uma resistência mecânica menor.
O resultado da coloração pós sinterização das massas EB1 e EB2 apresentaram a corbege e
portanto, adequadas a produção de utilitários de mesa devido a aplicação de vários tonsde esmalte
cerâmico. Já a massa de torno ET1 apresentou coloração alaranjada moderada adequada a
produção dos ceramistas do Cabo, cor referencia da tradição da cerâmica do Município. Os
resultados dos ensaios cerâmicos foram compilados na Tabela 4, a seguir.

Tabela 4 - Resultados dos ensaios cerâmicos

Fonte: Arquivo O Imaginário (2015)
(*) Cor definida por comparação com a Rock Color Chart, New York, 1984.

Com relação ao ensaio de absorção, os valores ficaram bastante próximos entre as três
massas desenvolvidas: ET1 (19,34%); EB1(15,08%) e EB2 (18,73 %). Estes resultados sugerem
que as massas apresentam alta porosidade necessitando de ajustes em sua composição. A calcita
contida na massa EB2, embora, diminua a retração pós-queima, faz com que o cor pode prova
fique com uma porosidade maior.
3.3 Microscopia Eletrônica de Varredura
Com base nos resultados de retração total e módulo de ruptura, foram selecionadas as
amostras ET1 e EB2 para análise da micrografia da fratura. A partir das micrografias podemos
verificar que a amostra ET1 apresenta maior presença de poros e consequentemente menor
densificação do corpo cerâmico. Isto se deve ao processamento cerâmico deste tipo de massa por
extrusão e ao processo de sinterização a 850 ºC. Figura 08.
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Figura 08 - Micrografia da amostra ET1, sinterizada a 850 ºC

Fonte: Arquivo O Imaginário (2015).

Em contrapartida, a amostra EB2, apresenou melhor densificação do corpo cerâmico,
devido a maior temperatura de sinterização 1100 ºC e ao processo de colagem de barbotina figura
09.
Figura 09 - Micrografia da amostra EB2, sinterizada a 1100 ºC

Fonte: Arquivo O Imaginário (2015).

3.4 Uso das novas massas em produtos cerâmicos
Após a conclusão dos testes em laboratório alguns experimentos com produtos foram feitos
com as novas massas desenvolvidas. Treinamentos foram realizados com os artesãos para
compartilhamento dos achados científicos traduzidos e adequados ao modo de fazer do ceramista
do Cabo. Um case de sucesso do uso da massa ET1 ocorreu com a encomenda de 400 unidade de
um artefato- brinde “Panelinhas” desenvolvido especialmente para a Associação de Restaurantes
Cinco Sentidos em Recife- PE em 2015.
O Design do produto cerâmico é assinado pelo Laboratório de Design O Imaginário e a
produção foi realizada pelos ceramistas do Centro de Artesanato Arquiteto Wilson Campos Júnior.
A qualidade técnica das Panelinhas no conjunto da experiência gastronômica gerou um resultado
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impactante na operação mercadológica, com a ampliação em 35% na quantidade planejada das
“Panelinhas”, además de uma excelente cobertura de mídia espontânea nas redes sociais e nos
programas televisivos sobre gastronomia dos meios locais, Figura 10.

Figura 10 - Produtos cerâmicos produzidos com massa ET1 modelados no torno

Fonte: Arquivo O Imaginário (2016).

Também foram realizados testes de peças cerâmicas com geometria complexas por
conformação em colagem por barbotina utilizando a massa EB2. Os testes tinham o objetivo de
observar o comportamento de queima dos produtos e avaliar o desempenho das mesmas na
aplicação do esmalte cerâmico. Os resultados dos testes foram considerados satisfatórios e,
posteriormente as massas foram adotadas pelos ceramistas para fabricação das peças destinadas ao
mercado gastronômico. Figuras 11, 12 e 13.
Fig. 11, 12 e 13 - Peças do Centro de Artesanato no restaurante Nez Bistrô

Fonte: Acervo Laboratório O Imaginário, 2018

4. CONCLUSÃO
A argila SUAPE pura é adequada para fabricação de tijolos manuais, prensados, furados,
telhas e artefatos de decoração. Entretanto, em função da sua baixa resistência mecânica
(24,94Kgf/cm²) e, tendo como foco a produção de utilitários de mesa artesanais, foram necessários
ajustes na composição da massa com materiais complementares. A adição de 15% do resíduo (R2)
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na massa S1, além de algumas matérias-primas virgens para ajustes na composição, apresentou
um ganho superior a 200% na resistência mecânica do material (89,24 Kgf/cm2) e melhorou os
índices de retração e absorção de água do novo composto.
Já adição de 30% do resíduo R2 na massa S1, além de algumas matérias primas virgens
para ajustes na composição, apresentou aumento na resistência mecânica do material próximo ao
exigido para utilitários de mesa (280,20 Kgf/cm2). Tal resultado pode ser considerado satisfatório,
uma vez que os produtos destinados a essa massa deverão passar por um processo de vitrificação
da superfíciee um recozimento a temperatura de 1170 ºC. Deste modo, garantindo a
impermeabilização da superfície do produto.
Os investimentos realizados em equipamentos, treinamento de pessoal, pesquisa de
tecnologia de materiais e melhoria dos processos de fabricação cerâmica garante mas condições
necessárias para o atendimento das demandas de pedidos que crescem a cada ano. Os principais
canais de comercialização do Centro são a FENEARTE e o Centro de Artesanato de Pernambuco
5 e as redes sociais (/ceramicadocabo) no facebook e instagram).
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RESUMO
A oxidação eletrolítica por plasma (PEO), é um processo de tratamento de superfície eletroquímico para a
geração de revestimentos de óxidos em metais. É semelhante à anodização convencional, mas utiliza potenciais mais
altos, de modo que as descargas ocorrem e o plasma resultante modifica a estrutura formando uma camada de óxido.
Este trabalho tem como objetivo estudar a influência do tempo de deposição, da corrente aplicada e da concentração
dos solutos propostos para a formação de uma camada de revestimento. E também visa a caracterização dessa camada,
através de análises da microestrutura e da composição química por metalografia, microscópio eletrônico de varredura
(MEV) e espectroscopia por energia dispersiva (EDS). O material escolhido para esse estudo foi o alumínio 1100, um
metal muito utilizado na área de anodização decorativa, tendo em vista o beneficiamento de suas propriedades
mecânicas, como a resistência ao desgaste e à corrosão.
Palavras Chave: Oxidação Eletrolítica a Plasma, Engenharia de Superfície, Revestimento, Camada de Passivação e
alumínio 1100.

ABSTRACT
The plasma electrolytic oxidation (PEO) is an electrochemical surface treatmentprocessfor the generation of
oxide coatings on metals. It is similar to conventional anodizing, but useshigher potential, so that the discharges occur
and the resultant plasma modifies thestructureforming an oxide layer. This work aims to study the influence of the
deposition time, the appliedcurrent and the concentration of the solutes proposed for the formation of a coatinglayer.
Italso aims to characterize this layer through analysis of the microstructure andchemicalcomposition by
metallography, scanning electron microscopy (SEM) and dispersiveenergyspectroscopy (EDS). The material chosen
for this study was aluminum 1100, a metal widely used in the area of decorative anodization, in order to improve its
mechanical properties, suchas wear resistance and corrosion.
Keywords: Plasma Electrolytic Oxidation, Surface Engineering, Coating, Passivation Layer and Aluminum 1100.
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1. INTRODUÇÃO
A modificação de superfícies geralmente é realizada nos materiais com o objetivo de
promover características não encontradas em sua forma natural e, deste modo, ampliar
suaspossibilidades de aplicação. Dos parafusos às complexas naves espaciais, o tratamento de
superfícies merece maior destaque a cada dia, pelo alto desempenho que oferece aos produtos se
materiais, aumentando sua vida útil e protegendo contra agressões ambientais.
Particularmente no alumínio, o uso de pré-tratamentos é uma tecnologia essencial em
alguns setores industriais. A corrosão em ligas de alumínio ocorre principalmente em função da
sua composição e um estudo sobre revestimentos alternativos que eliminem ou minimizem a
formação desses pares galvânicos são de suma importância (DOROZHKIN, 2015,
MINATI,2017). Entretanto, embora esses pré-tratamentos sejam necessários para assegurar um
bom desempenho do material e aumentar sua vida útil, normalmente causam algum tipo de
degradação ambiental devido à utilização de solventes ou cromatos, podendo causar danos à saúde
por possuírem agentes cancerígenos (ALCOA, 2018, BELMETAL, 2018).
O alumínio puro tem suas aplicações limitadas, porém, com a adição de elementos de ligas
possibilita que ele seja empregado em inúmeras aplicações. Por esse motivo, é um dos metais mais
utilizados no mundo todo. A liga AA1100 é mais indicada para anodização decorativa, devido as
suas características: alumínio denominado comercialmente puro; muito dúctil no estado recozido,
mais indicadas para estampagem; alta resistência a corrosão, e baixa resistência mecânica.
Sabe-se que o desenvolvimento tecnológico está diretamente relacionado com
produtividade e redução de custos no processo industrial, proporcionando aumento nos lucros e
consciência ambiental. Para isso, deve-se inovar nos conceitos, posturas e caminhos que possam
contribuir para o desenvolvimento sustentável e economicamente viável.
O objetivo deste trabalho é investigar o comportamento do tratamento de superfícies
metálicas, mais precisamente o alumínio 1100, por meio da técnica de oxidação eletrolítica a
plasma. Uma vez que, através da caracterização deste revestimento será observada a mudança que
ocorreu na superfície do substrato metálico e principalmente se houve modificação no processo de
oxidação do metal. Para promover o tratamento dos substratos de alumínio, foi desenvolvido um
dispositivo para criação do plasma em meio aquoso, denominado anodização eletrolítica a plasma
(PEO).
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O processo a plasma é bem parecido com a anodização convencional, que objetiva
produzir um revestimento óxido sobre certos metais por meio da imersão em banho eletrolítico.
Essa é um processo no qual o eletrodo de trabalho (metal a ser anodizado) é ligado ao polo
positivo de uma fonte de eletricidade transformando-se no anodo da cuba eletrolítica, enquanto o
polo negativo é ligado um contra eletrodo inerte, isto é, um metal não reativo denominado
decatodo. Certos metais como – Al, Nb, Ta, Ti, W, Zr – têm comportamentos característicos de
formação de camada de óxido. Outros metais podem ser usados como anodo em banhos
eletrolíticos para se obter tratamentos superficiais específicos, mas o crescimento de uma camada
de óxido é característico dos metais citados. A anodização de ligas metálicas depende muito da
composição do material, tendo como exemplo as ligas de alumínio para fundição que tem em sua
composição grande quantidade de silício, proporcionando a fluidez para o bom preenchimento dos
moldes, mas deixa a peça quase impossível de ser anodizada.
É possível notar algumas vantagens no PEO, a anodização pode ser realizada em única
etapa e em tempos reduzidos, utilizando soluções básicas ou alcalinas. Isto é possível, devido às
altas tensões na fonte de energia usadas no processo, que estabelecem o plasma no meio
eletrolítico sobre a camada em crescimento, o processo também é denominado como galvanização
a plasma. A ação simultânea da descarga elétrica com as reações eletroquímicas, induzem novos
mecanismos físico-químicos que geram camadas óxidas com propriedades únicas (GONÇALVES,
2012).
1.1 Revestimentos
O conceito de revestimento faz referência à cobertura ou camada que possui a finalidadede
decorar ou proteger uma superfície. São feitos nas mais variadas superfícies: metais, madeiras,
cerâmicas, polímeros e muitos outros. Possuindo, inúmeros conceitos de aplicação, como por
exemplo, colados, pintados ou depositados. Os revestimentos no geral são utilizados há muitas
décadas para diversas e importantes funções, para produzir texturas, eliminarim perfeições visuais,
proporcionar brilho, trazer diferentes cores, proteger contra a corrosão, diminuir o desgaste por
atrito, conferir resistência à abrasão, dar um acabamento uniforme, etc. E para obter um
revestimento com uma ou mais dessas funções são necessários processos específicos, sejam eles
jateamento, que elimina imperfeições em alumínios extrudados; polimento, conferindo brilho à
superfície; galvanização; protegendo contra a corrosão; pintura, combinando fins decorativos e
proteção; anodização, podendo ter a finalidade decorativa, ou aumentar a resistência à corrosão;
entre muitos outros.
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1.2 Anodização
A anodização convencional é um processo eletrolítico, que objetiva um revestimento, e
acontece através da passagem de uma corrente elétrica por meio de uma solução eletrolítica entre
uma carga positiva anodo, o item a ser anodizado, e uma carga negativa de cátodo (MECÂNICA
INDUSTRIAL, 2019). Os eletrodos ficam imersos na solução eletrolítica, que permite a passagem
da corrente elétrica devido a presença de íons em sua composição química. Quando a fonte é
ligada, os íons da solução se movimentam em direção aos eletrodos com polarização oposta às
suas, e se combinam com as espécies químicas liberadas por aqueles eletrodos, se estes forem
quimicamente reativos entre si. Para um melhor entendimento, pode-se dividir a eletrólise em três
fases distintas:
Ionização: É a fase antes da aplicação de uma diferença de potencial. Para que ocorra a
eletrólise é necessário que o eletrólito esteja na forma de íons, que são obtidos por dissolução ou
fusão do material.
Orientação: Nesta fase, uma vez aplicada uma diferença de potencial entre os eletrodos, os
íons se dirigem, segundo suas cargas elétricas até os polos positivos e negativos correspondentes.
Descarga: Os íons negativos cedem elétrons ao anodo (+) e os íons positivos recebem
elétrons do catodo (-). O total de elétrons perdidos no anodo sempre será igual ao total de elétrons
recebidos no catodo. Ao fim do processo, se obterá um resultado de uma camada anódica de
revestimento, um filme fino, sendo que a composição dessa dependerá exclusivamente da
composição da solução e dos eletrodos. A eficiência desse revestimento, e a aderência à superfície
do material procede dos critérios utilizados durante o processo, por exemplo o tempo, a
concentração de soluto, a corrente, a tensão e a temperatura do processo. Em especifico nos metais
a anodização pode ter a finalidade decorativa, proteger contra o desgaste por atrito e contra a
corrosão.
1.3 Anodização em Alumínio
É um dos processos de acabamento para alumínio mais utilizados em todo mundo e
também o mais antigo e tradicional. Existem edifícios com esquadrias de alumínio anodizado
construídos há 50 anos ou mais, funcionando perfeitamente e com boa aparência. A igreja San
Gioacchino, em Roma, é um exemplo. Construída no final do século 18 pelos arquitetos R.Ingami
e G. B. De Rossi é considerada a mais antiga cobertura de alumínio do mundo (INFOMET, 2001).

144

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

Trata-se de um processo industrial eletroquímico com a finalidade de tornar mais espessa,
uniforme e resistente a camada de óxido que se forma naturalmente sobre a superfície do
alumínio, impedindo sua oxidação resultando no aumento de sua vida útil. Esse processo de
anodização nas ligas de alumínio (Al), possui na solução eletrolítica íons contendo oxigênio (O-),
que se recombinam com íons Al+ liberados pela liga, promovendo o crescimento de uma camada
de óxido de alumínio denominada alumina (Al2O3) sobre a superfície da liga.
Os critérios utilizados no processo da anodização, como a concentração do soluto na
solução eletrolítica aquosa, influem diretamente na composição química da alumina, isto é, na
quantidade de fases amorfas e cristalinas. Já a temperatura do eletrólito, temperatura elevada,
aumenta a porosidade da camada externa, afetando suas propriedades mecânicas e químicas. A
voltagem de anodização determina a morfologia (quantidade, formato e tamanho) dos poros
formados, comprometendo a densificação da camada de barreira. A densidade de corrente de
anodização, se mantida constante, relaciona a espessura da camada proporcionalmente ao tempo
da anodização. O tempo do processo determina a espessura desejada da camada, porém, existe um
tempo máximo de anodização, a partir do qual a dissolução química da alumina predomina sobre
seu crescimento eletroquímico. A agitação do eletrólito garante a homogeneização da temperatura
da solução, de forma a evitar o aquecimento dos eletrodos, principalmente do anodo,
comprometendo suas propriedades morfológicas. A composição química das ligas influencia na
composição química da camada formada e, também, nosparâmetros adotados para a anodização ligas contendo magnésio (Mg) ou cobre (Cu) exigem maiores densidades de corrente e menores
temperaturas; ligas de fundição, que contém silício (Si), exigem maiores voltagens para manter a
densidade de corrente constante. As impurezas do eletrólito ou ligas também devem ser levadas
em consideração, pois influem nas propriedades mecânicas ou químicas, bem como naquelas de
interesse estético (cor, brilho, manchas). Por isso, o contra eletrodo deve ser inerte para não liberar
espécies contaminantes na solução.
1.4 Anodização a plasma
O processo estudado neste trabalho é uma anodização, que difere um pouco da
convencional. Embora o PEO seja conhecido desde a década de 1960, somente décadas depois
despertou o interesse para sua aplicação em diversas áreas (BELMETAL, 2018), devido ao seu
caráter econômico e ecologicamente correto. Comparado ao processo convencional, o PEO pode
ser realizado em apenas um estágio e em menor tempo utilizando soluções básicas ou alcalinas,
uma vez que o plasma se estabelece no meio eletrolítico, depositando camada por camada e
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envolve todas as superfícies expostas do substrato, por motivo das altas tensões na fonte de
energia do processo. Há durante o processo a presença de micro plasmas no eletrodo de trabalho
(anodo) causando o aumento das reações eletroquímicas dentro da solução eletrolítica, o que
resulta em um processo mais rápido, e com maiores taxas de deposição dos filmes óxidos
(MENEGHESSO, 2006).
1.5 O Alumínio
Apesar de ser o mais abundante metal do planeta, ele não se encontra naturalmente na
forma metálica e foi somente em 1824 que o dinamarquês Hans Christian Oersted conseguiu isolar
o alumínio na forma como é hoje conhecido, o processo foi feito através da redução do cloreto de
alumínio. E hoje possui inúmeras aplicações como na fabricação de panelas, janelas, peças de
carro, equipamentos eletrônicos, latas de bebidas, entre outros (BERNHARDT, 2019).
É um metal reciclável, leve e macio, com boa resistência a corrosão que está atualmente
inovando em diversas aplicações e processos. Assim, sabendo que a anodização é um dos
processos utilizados em alumínio, o material escolhido para o experimento foi a liga de alumínio
1100.
As ligas do grupo 1000 são ligas que têm como características a alta resistência à corrosão
por motivo de seu alto nível de alumínio em sua composição. São muito indicadas para sofrerem
anodização. Têm baixa dureza e são maleáveis, de modo a serem muito usada sem estamparias e
demais processos onde se exige conformabilidade. Estas ligas apresentam uma dureza que varia
entre 20 HB e 28 HB e podem ser fornecidas em chapas ou bobinas. São comumente aplicadas em
panelas e utensílios domésticos, peças que necessitam ser estampadas, luminárias, tubos tipo
bisnaga e aerossol, indústrias de haletados para radiadores, carrocerias de furgões, etc. (METAL
THAGA, 2019).
É uma liga não tratável termicamente, no entanto, suas características de resistência
mecânica podem ser alteradas através do trabalho mecânico a frio, isto é o “encruamento” do
metal, feito pelo processo de laminação à frio. É um Alumínio não ligado com pureza mínima de
99,0% (QUALINOX, 2019).
1.6 Propriedades
A liga de Alumínio 1100 pode ter sua resistência mecânica modificada combinando
processos denominados de têmperas. Esses processos são classificados conforme a norma
NBR6835, de acordo com os procedimentos que sofrem, por exemplo, “F” (como fabricada), “O”
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(recozida), “H” (encruada), etc. A liga AA1100 possui um limite de resistência mínimo 75 MPa,
podendo chegar a 150MPa ou mais com os tratamentos de têmpera. Dispõe segundo a norma
ASTM B 209, de peso específico de 2,71 g/cm3, condutibilidade térmica de 0,53Cal.cm/cm2.sºC
(25ºC), condutibilidade elétrica de 62% IACS (20ºC), ponto de fusão a 660 ºC, módulo de
elasticidade de 7030 Kg/mm2 e coeficiente de dilatação de 23 x 10ºC (20 - 100ºC) (QUALINOX,
2019). A análise e a consideração das propriedades físicas e químicas do material são importantes
para evitar riscos ambientais, obter um processo de qualidade, e adequar os critérios do
experimento especificamente para as melhores condições.
1.7 O Tetraborato de Sódio
Um mineral alcalino derivado da mistura de um sal hidratado de sódio e ácido bórico.
Muito conhecido como Bórax (Na2B4O7), é encontrado na forma de pequenos cristais agrupados
facilmente, tem a aparência macroscópica de um pó de cor branca. O Bórax possui em sua fórmula
molecular 7 moléculas de Oxigênio, que é o elemento que se combina com o alumínio durante o
PEO, por esse motivo foi designado para ser o soluto, da solução deste trabalho.
1.8 MEV e EDS
A análise feita para caracterização do revestimento, após o experimento foi através de um
microscópio eletrônico de varredura (MEV). A operação do MEV utiliza um feixe de elétrons no
lugar de fótons utilizados em um microscópio óptico convencional, o que permite solucionar o
problema de resolução relacionado com a fonte de luz branca. É atualmente um dos instrumentos
mais versáteis disponíveis para a observação e análise das características microestruturais de
materiais sólidos. Seu funcionamento consiste em utilizar um feixe de elétrons de pequeno
diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, por linhas sucessivas e transmitir o
sinal do detector a uma tela catódica cuja varredura está perfeitamente sincronizada com aquela do
feixe incidente. Isso ocorre por um sistema de bobinas de deflexão, e o feixe pode ser guiado de
modo a varrer a superfície da amostra segundo uma malha retangular (DEDAVID; GOMES;
MACHADO, 2007). Transformando todo esse processo em uma imagem de aparência
tridimensional.
A técnica de Espectroscopia por energia dispersiva (EDS) considera o princípio de que a
energia de um fóton (E) está relacionada com a frequência eletromagnética (ν) pela relação E= hν,
onde “h” é a constante de Planck. Fótons com energias correspondentes a todo espectro de raios-X
atingem o detector de raios-X quase que simultaneamente, e o processo de medida é rápido, o que
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permite analisar os comprimentos de onda de modo simultâneo. (DEDAVID; GOMES;
MACHADO, 2007). A tecnologia de EDS pode ser acoplada ao MEV permitindo coletar fótons
produzidos pelo feixe de elétrons primários. Sendo assim, a zona analisada será, portanto, aquela
que é percorrida pelo feixe. Se a análise estiver trabalhando no modo de varredura (formação de
uma imagem), então toda a superfície da imagem será analisada, contudo também é possível parar
a varredura e analisar em um ponto, área ou linha selecionada na imagem. A análise final vai para
o computador, é transformada em imagens e gráficos que trazem a informação da composição
química da superfície do material sólido de forma simplese clara.
2. METODOLOGIA
Materiais:
 6 placas de alumínio 1100 (20mm x 10mm x 2mm), composição da liga descrita na
Tabela1 abaixo.
Tabela 1- Composição da liga AA 1100

Fonte: COMFER.

 Estereoscópio com aumento de 6.7x a 45x (Olympus SZ61)
 Microscópio eletrônico de varredura (MEV) com Espectroscopia por Dispersão de
Energia (EDS), marca/modelo Tescan Vega 3 XMU;
 Solução de Bórax (Na2B4O7);
 Fonte de tensão estabilizada CTRLTECH, com tensão variável de 0 a 1000 V CC, e
corrente variável 0 a 20 A CC. Equipamento do LaPE – Laboratório de Plasma
Eletrolítico –FATEC – Pindamonhangaba.

Métodos
Para o preparo da solução de Bórax foi utiliza uma balança analítica e medido a massa de
10g de Bórax (Na2B4O7) em um béquer de 1000ml com água destilada. Para que a mistura
ocorresse colocou-se uma barra magnética dentro do béquer e através do movimento da barra
dentro do béquer, gerado pelo campo magnético do agitador magnético o bórax foi diluindo. Para
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que a diluição ocorresse com maior facilidade a solução foi aquecida entre 40ºC e 45ºC, e foi
verificado tal aquecimento com um termômetro de laboratório. Assim que o bórax diluiu
completamente, a solução foi transferida para um balão volumétrico ajustado o volume para 1000
ml, e foi transferidacom o auxílio de um funil de vidro para um frasco âmbar e armazenada.
As 6 amostras de AA1100, passaram por um processo de preparação:
1) As amostras foram inicialmente cortadas, nas dimensões de 20 mm x 10 mm x 2mme
feito um furo de 3mm de diâmetro (para encaixar a haste do eletrodo no momento do
experimento);
2) As amostras foram lixadas, com as lixas de 200, 400, 600 e 1200 micras,
respectivamente;
3) Para a limpeza, foi utilizada a cuba ultrassônica onde foram feitos os banhos, em cada
uma das amostras na sequência: detergente neutro, água destilada e álcool isopropílico.
4) Após os banhos, as amostras foram secas;
5) E foi verificada a massa de cada uma delas antes do experimento, para que fosse
possível obter um resultado da massa do filme depositado sobre os substratos de alumínio.
Foram feitas pesquisas e utilizando como base outros artigos, pesquisas e trabalhos de
anodização a plasma, para que fossem definidos os critérios para cada um dos testes. Os
parâmetros utilizados para os ensaios estão na tabela 2. Para cada ensaio foi utilizada a solução
aquosa de Bórax com concentração de 10g/l e para contra eletrodo uma placa de Alumínio da liga
AA1050 (50 mm x 50 mm x 2 mm).

Tabela 2 - Parâmetros Utilizados nos Experimentos

Fonte: Autor.
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Observação: na Tabela 2, os traços (+/-) significam que o valor variou durante
oexperimento.
Na Figura 1 mostra a montagem do experimento de PEO no Laboratório
dePlasmaEletrolítico (LaPE) – FATEC - Pindamonhangaba. São utilizados multímetros um
paraacompanhar o comportamento da tensão e outro da corrente no processo. Os eletrodos
sãocolocados dentro da solução que se encontra dentro de um béquer de vidro apoiados em hastes
de alumínio 1050. É usado um misturador para manter uniforme a Concentração, o pH e a
temperatura dos ensaios. Foi utilizado um termômetro para o controle da temperatura, pois foi
utilizado água destilada como solvente e as temperaturas de trabalho atingiram valores próximos
ao ponto de ebulição da água. É importante destacar que um experimento com altas potências
possui riscos, e para evitar qualquer acidente em todos os experimentos os integrantes estavam
com os devidos equipamentos de proteção individual (EPIs).
Figura 1- Esquema experimental

Fonte: Autor.

Durante cada um dos experimentos foram anotados os dados de tensão, corrente
etemperatura, e após os experimentos as amostras foram levadas até a balança analítica, para
queassim pudesse ser comparada a massa antes de após o experimento.
Para estudar a superfície de cada uma das amostras foram feitas análises no MEV/EDS
marca Tescan, modelo Vega 3 XMU que se encontra instalado no Departamento de Materiais e
Processos do ITA. O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) um tipo de especial
microscópio que é capaz de produzir imagens de alta resolução da superfície de qualquer material
sólido. Devido a maneira como as imagens são criadas, as imagens de MEV tem uma aparência
tridimensional característica e são úteis para avaliar a estrutura e topografia superficial de uma
dada amostra.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo os parâmetros decididos, nos quatro primeiros experimentos, em que a tensão foi
mantida constante, inicialmente, a tensão foi aumentada linearmente até 450 volts e a partir daí
mantida estável. Enquanto, a corrente foi diminuindo próximo dos valores dos 0,6 A, e a
temperatura durante o experimento foi aumentando pouco a pouco até estabilizar, não atingindo o
ponto de ebulição.
Nos dois últimos experimentos, em que a corrente foi mantida constante, não houve a
mesma facilidade em mantê-la estabilizada, e por isso tivemos que alterar os valores de tensão
para manter os valores de corrente constante, para isso a tensão foi aumentada chegando a
máximas de aproximadamente 550 V. A temperatura também aumentou progressivamente até
estabilizar, mais não atingindo o valor do ponto de ebulição.
Em todos os experimentos, por volta de 400 V apareciam microarcos em toda
asuperfícieda amostra, esse ponto START do Plasma. Isso ocorre, por motivo do início das
primeiras deposições da camada de revestimento. Dos 6 testes realizados verificou-se que a
melhor condição de deposição nos ensaios com a distância de 30 mm entre os eletrodos.
A Figura 2 mostra figura obtida por estereoscópio, a esquerda uma das amostras após a
preparação por lixamento/polimento, onde é possível ver algumas marcas ocasionadas pelos
grãos da lixa. A direita uma das amostras após o revestimento, já com a camada anódica, nota-se
que houve alteração na cor e no brilho da amostra e não é mais visível as marcas da lixa.
Aparentemente um revestimento uniforme e poroso.
Figura 2 – Amostra sem o revestimento/Amostra com o revestimento

Fonte: Autor.
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Para que seja feita a comparação da superfície do material com e sem revestimento, foi
feita análises no MEV antes e depois de feitos os revestimentos, (Figura 3) amostra após o
lixamento/polimento, sem o revestimento com uma ampliação de 3000x. As linhas na vertical são
as marcas dos grãos da lixa. Foi feito inicialmente também o EDS onde os picos mostram altas
taxas de alumínio e pequenas taxas de manganês, cobre e zinco que são característicos da
composição da liga AA1100.
Figura 3 – Amostra sem revestimento

Fonte: Autor.

A Figura 4, obtida por MEV, mostra a esquerda a superfície da amostra 2 com ampliação
de 3000x, em que foi feito revestimento com exposição por 15 min mantendo a tensão constante
de 450 V, e a corrente registrada foi de 0,6 A, diminuindo progressivamente até quase zerar. A
direita da Figura 4, está imagem da superfície da amostra 9, também com ampliação de 3000x, em
que foi feito revestimento com exposição por 15 min mantendo a corrente constante em 1A, e a
tensão máxima registrada foi de 553 V.
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Figura 4 - Amostra 2 e Amostra 6.

Fonte: Autor.

É possível notar pequenas trincas e diversos poros na superfície anódica do material. No
EDS (Figuras 5 e 6, adiante) indica que a superfície contém altos teores de Alumínio e Oxigênio e
baixos teores de Boro. Que era exatamente o esperado, que fosse formado Óxido de Alumínio na
superfície e o Boro provavelmente seja proveniente da solução.
Comparando a amostra 2 e a amostra 6 que ficaram expostas ao tratamento no mesmo
período de tempo (15 min), e com a mesma concentração da solução de Bórax (10g/l), é possível
notar uma diferença na estrutura da superfície. No caso da amostra 2, a superfície contém
pequenas trincas e pequenos poros, já a superfície da amostra 6 contém trincas maiores e poros
maiores, porém as duas superfícies são bem uniformes. Verificando os outros dados de cada uma,
a amostra 6 teve um aumento de massa maior que a amostra 2, então pode-se relacionar a corrente
ao maior número de deposição de camadas.

153

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

Figura 5 - Amostra 2

Fonte: Autor.

Figura 6 – Amostra 6

Fonte: Autor.
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As Figuras 5 e 6 foram geradas através do EDS, e mostra a composição da superfície das
amostras 2 e 6, respectivamente. A imagem maior é na tonalidade a soma das 3 imagens menores,
os pontos nas imagens menores indicam a incidência de cada um dos compostos descritos acima
das imagens. Nota-se com clareza, que os compostos principais, já esperados, são o alumínio e o
oxigênio. Sabe-se que o alumínio possui uma resistência natural contra a corrosão que é explicada
pela delgadíssima camada de óxido de alumínio (Al2O3) formada quando o alumínio líquido entra
em contato com o ar/umidade. Com espessura de aproximadamente cinco nanômetros e grande
adesão à superfície, essa película funciona como uma proteção. No revestimento desejado a
camada, exercerá a função de proteger com muito maior eficiência, por motivo da sua espessura,
do que a camada natural, aumentando significavelmente a resistência à corrosão e
consequentemente a vida útil do produto ou da ferramenta.
4. CONCLUSÃO
A partir dos experimentos realizados nas 6 amostras por meio do processo de oxidação a
plasma e das análises feitas em estereoscópio, microscópio de varredura e a técnica por
espectroscopia de energia dispersiva, é possível concluir que:
Utilizando a oxidação à plasma por PEO foi possível depositar um revestimento, um filme
fino, sobre as amostras de alumínio AA1100;
O revestimento se desenvolveu na amostra por incorporação de elementos contidos na
solução, atingindo uma determinada espessura e com a composição química esperada;
A camada de óxido de alumínio possui uma dada aderência ao substrato de alumínio;
Os revestimentos feitos com os parâmetros de corrente constante foram melhores do que
com tensão constante (amostra 2 e amostra 6);
Os experimentos com distância de 30mm obtiveram melhores resultados em relação ao
aumento da massa;
Houve um aumento significante na massa das amostras, da ordem de miligramas;
O maior tempo de exposição resulta em maiores camadas;
A corrente está inteiramente relacionada com maior quantia de deposição;
Os espectros de EDS indicaram a presença de Oxigênio, Alumínio e Boro, que pode ser
explicado pela composição da solução e da amostra;
A análise em MEV indicou uma morfologia uniforme porosa e com pequenas trincas na
superfície do material da amostra em que a tensão foi mantida constante. E indicou uma
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morfologia também uniforme, porém com trincas e poros maiores na superfície da amostra em que
a corrente foi mantida constante.
Para uma análise mais aprofundada e completa serão feitos mais testes em microscopia, e
novos testes em raio-X, FTIR, Raman, Ângulo de Contato, Perfilometria e Ensaios de Corrosão,
assim será possível obter uma melhor caracterização do revestimento obtido.
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NANOPARTÍCULAS DE BSA INCORPORADAS COM AZUL
DEMETILENO PARA APLICAÇÃO EM TERAPIA FOTODINÂMICA
BSA NANOPARTICLES INCORPORATED WITH METHYLENE BLUE FOR APPLICATION IN PHOTODYNAMIC
THERAPY
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RESUMO
A terapia fotodinâmica (TFD) tem como base a combinação de um fotossensibilizador (FS) em adequado
comprimento de onda, geralmente dentro da faixa do UV- visível (região de600-800nm chamada de janela
terapêutica), que na presença de oxigênio molecular gera espécies reativas do mesmo, como o oxigênio singlete, que
leva a morte do tecido alvo, devido a uma cascata de eventos biológicos como fototoxicidade, dano vascular, perda de
integridade da membrana, dentre outros fatores. As nanopartículas de soro albumina bovina (BSA) podem configurar
um sistema de liberação controlada de fármacos, por apresentarem estabilidade e baixo custo. O presente estudo visou
o desenvolvimento e a determinação de propriedades no estado estacionário de nanopartículas de BSA encapsuladas
com o composto Azul de Metilenocomo FS para futuras aplicações no tratamento de Candida albicans.
Palavras Chave: azul de metileno; nanopartículas; BSA; terapia fotodinâmica.

ABSTRACT
Photodynamic therapy (PDT) is based on the combination of a photosensitizer (FS) at na appropriate
wavelength, usually within the UV-visible range (600-800 nm region called the therapeutic window), which in the
presence of molecular oxygen it generates reactive species of the same, like the singlet oxygen, that leads to the death
of the target tissue, due to a cascade of biological events like phototoxicity, vascular damage, loss of membrane
integrity, among other factors. Bovine albumin serum (BSA) nanoparticles can configure a controlled drug delivery
system, because of their stability and low cost. The present study aimed at the development and determination of
steady state properties of BSA nanoparticles encapsulated with the Methylene Blue compound as FS for future
applications in the treatment of Candida albicans.
Keywords: methylene blue; nanoparticles; BSA; photodynamic therapy.
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1. INTRODUÇÃO
Os diversos tipos de tratamentos e exposições dos fungos e bactérias a drogas muitas vezes
acaba levando os mesmos a adquirirem resistência à maioria dos medicamentos, o que faz com
que muitas doenças, incluindo a candidíase, necessitem de outro tipo de tratamento. ATFD vem se
destacando nos tratamentos terapêuticos, e se baseia em três pilares: fotos sensibilizadoras,
oxigênio e luz em um comprimento de onda específico.
Na TFD, o fotossensibilizador é acumulado na região tumoral, e após um tempo de espera
essa região é exposta a luz em um determinado comprimento de onda, geralmente dentro da
absorção visível do espectro (600-800 nm), que na presença de oxigênio molecular, gera espécies
reativas de oxigênio, que podem levar a morte celular, como é o caso do oxigênio singlete. Além
de contribuir para o processo de formação das espécies reativas de oxigênio afonte de luz também
é usada para auxiliar na reconstrução das células atingidas pelo tumor.
Para que um FS seja considerado bom para aplicação em TFD é importante que ele
seelimine de forma rápida do corpo, que apresente baixa toxicidade, se acumule de forma seletiva
na região tumoral e que tenha tempo de meia vida reduzido. O Azul de Metileno é um FS solúvel
em água e em álcool, que absorve a luz com intensidade máxima em torno de 660 nm e apresenta
a vantagem para o uso em TFD por gerar grandes quantidades de oxigênio singlete.
Com o avanço das pesquisas na área da nanotecnologia, o uso de nanopartículas se destaca
como sistema de liberação controlada de fármacos (DDS), por configurarem sistemas de baixa
toxicidade e biocompatíveis, estáveis, biodegradáveis e de baixo custo.
A soro albumina bovina (BSA) vêm se mostrando como uma alternativa interessante para
uso em DDS, por ser uma alternativa de baixo custo, que apresenta semelhança com a soro
albumina humana (HSA), podendo configurar um sistema compatível com o organismo, e que
realiza diversas funções de transporte, como por exemplo, o de agentes bioativos. Sendo assim, o
objetivo deste trabalho foi desenvolver nanopartículas de BSA encapsuladas com o azul
demetileno (AM) para futura aplicação em terapia fotodinâmica antimicrobiana utilizando
Candida albicans como modelo biológico.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
O tratamento com TFD consiste em duas etapas: o acúmulo do FS em torno da região
lesada, e a exposição da mesma a uma fonte de luz, de comprimento de onda específico para
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absorção do FS em questão. Sabe-se também que FS que absorvem na região do vermelho e do
infravermelho são mais eficazes na penetração do tecido (OLIVEIRA et a, 2015).
A ativação dos FS através da fonte de luz leva a transferência de energia para o oxigênio
molecular, levando a formação de espécies reativas de oxigênio, que oxida lipídeos, proteína se
modifica funções de transporte das células até chegar à inibição da atividade das mitocôndrias,
causando enfim a morte celular tecido (MACHADO, 1999).
Após a realização de inúmeros estudos a fim de melhorar a forma como os FS são
administrados aos pacientes e os controles desta prática surgiram os sistemas de liberação
controlada (DDS), tendo como objetivos uma administração segura, em menores doses, que
mantenha a concentração do FS em questão e que seja biodegradável, uma vez que ao chegar o
local do tratamento o FS deve ser liberado (COELHO et al, 2010). Sistemas poliméricos, como as
nanopartículas de BSA, vêm sendo estudada como DDS por apresentarem, entre outras vantagens
a liberação gradual do FS no tecido alvo do tratamento.
O objetivo deste trabalho foi sintetizar nanopartículas de BSA pelo método de
dessolvatação e incorporar o fármaco Azul de Metileno como ativo em Terapia Fotodinâmica e
caracterizar o sistema nanoestruturado por técnicas no estado estacionário.
3. METODOLOGIA
As Nanopartículas de soro albumina bovina (NPBSA) foram produzidas pelo método de
dessolvatação (Figura 1) conforme descrito na literatura (SADEGHI et al, 2014). Dissolveu-se 200
mg de BSA em 10 ml de água, deixando em agitação por um dia e o pH foi ajustado para
9.Adicionou-se 0,4 mg de citrato de sódio 0,02% (Na3C6H5O7). Após adicionou-se 40 ml de uma
mistura acetona/ etanol, na proporção 1 ml/min. Em seguida adicionou-se 200µL de glutaraldeído.
A solução foi deixada em descanso por aproximadamente 20 min. A amostra foi centrifugada por
20 minutos em triplicata e lavada com etanol. Após a centrifugação 1,5mL de Azul de Metileno
dissolvido em solução alcoólica de Dimetilsulfóxido (DMSO) e água (10%, v/v) foi adicionada a
NPBSA.
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Figura 1: Fluxograma da preparação das NPBSA pelo método de dessolvatação.

Fonte: o Autor (2019).

A análise e distribuição do tamanho das nanopartículas foi realizada por espalhamento de
luz (DLS), usando o equipamento Zetasizer (ZetaSizer nano ZS90, Malvern). A determinação do
potencial Zeta das nanopartículas foi realizada usando o equipamento Zetasizer (ZetaSizer nano
ZS90, Malvern). A investigação das propriedades espectroscópicas no estado estacionário do
composto bioativo veiculado em NPBSA e foi baseado em medidas diretas dos espectros de
absorção da suspensão de nanopartículas utilizando o espectrofotômetro Cary 50BIO-Varian Inc.
ScientificInstruments.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste trabalho foram preparadas nanopartículas de albumina de soro bovino (BSA) pelo
método de dessolvatação utilizando acetona/etanol como agente precipitante, glutaraldeído como
agente reticulante, citrato de sódio como conservante e água como meio de reação para
incorporação AM para futura aplicação utilizando os protocolos da TFD.
Solventes orgânicos, como acetona e etanol, têm a capacidade de promover a nucleação e a
precipitação de agregados de moléculas de BSA, porque a BSA é insolúvel neles e o processo de
agregação resulta espontaneamente na formação das nanopartículas. O tipo de agente de
dessolvatação afeta claramente o tamanho das partículas e a distribuição das nanopartículas de
BSA (RAHIMNEJAD et al, 2012). O uso da acetona / etanol (50:50) foi escolhido com base em
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estudos anteriores, conforme descrito por SADEGHI et al (2014), que demonstrou que uma
mistura de etanol e acetona levou a formação de nanopartículas mais esféricas.
Para as análise de DLS foram realizadas três medidas de distribuição do tamanho das
NPBSA e a partir destes valores obteve- se a distribuição do diâmetro médio das nanopartículas
(Figura 2).
Figura 2: Distribuição média dos diâmetros da NPBSA realizada por espalhamento dinâmico de luz.

Fonte: o Autor (2019).

O resultado de DLS mostrou um tamanho médio de 309,4 ± 111,9 nm com índice de
polidispersidade (PDI) de 0,114, com baixa tendência a agregação, estando de acordo com o
descrito na literatura para este tipo de sistema nanoparticulado (MERODIO et al, 2001).
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(SCHAFFAZICK et al,2003). As NPBSA apresentaram valor médio de potencial zeta de -25,9
±4,52mV, fator quepode ser associado a estabilidade da formulação sintetizada neste trabalho.
O perfil do espectro de absorção da NPBSA incorporada com Azul de Metilenomostraram
máxima absorção entre 600 e 700 nm (Figura 3), dados característicos de umaespécie não
agregada na faixa de concentração estudada (SILVA et al, 2018). Os dados daabsorbância do Azul
de Metileno na forma livre, ou seja, sem a associação as nanopartículasforam comparados aos
dados das nanopartículas incorporadas com Azul de Metileno (Figura3).
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Figura 3: Espectro de absorção para o AM em sua forma livre (etanol) e incorporado as NPBSA.

Fonte: o Autor (2019).

Os resultados obtidos indicam que o sistema de liberação de fármaco não afetou
aspropriedades do AM no estado fundamental. Em outras palavras, o fotossensibilizador
mantémsua atividade com a vantagem de estar encapsulado em um sistema biocompatível, neste
casoasnanopartículas de BSA.
5. CONCLUSÃO
Neste processo foi possível sintetizar e incorporar o AM, como fotossensibilizador,
emnanopartículas de BSA utilizadas como modelo de sistema de liberação de fármacos
parafuturasaplicações em TFD utilizando Candida albicans como modelo biológico. Os
resultadosdemonstraram que as NPBSA podem ser uma ferramenta para a incorporação de FS ou
outrosbioativos, os quais também podem ser encapsulados pelo método proposto.
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ADSORÇÃO DE AZUL DE METILENO COM CARVÃO
ATIVADOOBTIDO DABAINHA DA PALMEIRA
ADSORPTION OF METHYLENE BLUE WITH ACTIVATED CARBON OBTAINED FROM THE SHEATH OF THE
PALM

Lana Maia
Andressa Silva
Emanuel Carneiro
Profa. Dra. Fernada Pinhati
Profa. Dra. Daniella Mulinari
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização do carvão ativado proveniente dabainha dapalmeira como
material adsorvente na remoção do corante azul de metileno (MB). Para aobtenção do carvão, as fibras foram ativadas
quimicamente com NaOH e posteriormentepirolisadas a 400°C por 3 h. Os materiais foram caracterizados por
microscopia eletrônica devarredura e espectroscopia de infravermelho. O teste de adsorção foi realizado em
diferentesconcentrações. Os ensaios de adsorção indicaram melhores eficiências de remoção de coranteem torno de
90%.
Palavras Chave: palmeira; carvão ativado; adsorção e azul de metileno.

ABSTRACT
The objective of this work was evaluated the use of the activated carbon from sheath of the palm fibers as the
adsorbent material in the removal of methylene blue. To obtain of the carbon, the fibers were chemically activated
with NaOH and subsequently pyrolyzed at 400° C for 3 h. The materials were characterized by scanning electron
microscopy and infrared spectroscopy. The adsorption test was performed at different concentrations. The adsorption
tests showed better dye removal efficiencies around 90%.
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1. INTRODUÇÃO
A contaminação da água sempre foi uma questão global importante. O tratamento
deresíduos industriais e laboratoriais contendo corantes é de extrema importância para
apreservação do meio ambiente. Dentre os diversos corantes, o azul de metileno (MB) é
umcorante catiônico da classe das fenotiazinas, e possui uma variedade de aplicações nas
áreasdaquímica, biologia e medicina (ALFREDO et al., 2015). A exposição aguda ao MB
podecausarefeitos prejudiciais à saúde como alta pressão arterial, dor gastrointestinal e
náusea.Váriosmétodos têm sido usados para eliminar os poluentes de ambientes aquáticos,
incluindocoagulação-floculação, precipitação e oxidação (REZAKAZEMIA & SHIRAZIAN,
2019). Noentanto, esses métodos são caros e produzem subprodutos perigosos.
Desta forma, a adsorção tem sido o processo de tratamento mais utilizado. Há
diversaspesquisas voltadas para a adsorção de MB utilizando o carvão ativado a partir de fibras
vegetais (REZAKAZEMIA & SHIRAZIAN, 2019; HEIDARINEJAD et al., 2018; LI et al.,2017;
PATHANIA et al., 2017; ALFREDO et al., 2015).
Frente à problemática apresentada, o objetivo deste trabalho foi produzir carvão ativadoa
partir do reaproveitamento da bainha proveniente da palmeira por meio do processo químicode
ativação, visto que agroindústria brasileira é responsável pelo descarte em grande escala damesma.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Atualmente, a preocupação com os impactos ambientais em virtude do aumento
daatividade industrial tem gerado a necessidade de desenvolver novas tecnologias para lidarcomos
resíduos gerados. Neste contexto são gerados resíduos, os quais geram rejeitos contendo corantes,
metais pesados e outros. Estas substâncias contaminantes conduzem aocomprometimento da
qualidade da água e do solo.
O descarte de efluentes líquidos é monitorado pelo Ministério do Meio Ambienteatravés do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Em suas resoluções Nº 357 eNº 430, o
CONAMA limita as concentrações nas quais os poluentes podem estar presentesemefluentes que
são despejados no meio ambiente. Além disso, os efluentes de qualquerfontepoluidora somente
poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após odevidotratamento e desde que
obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nestaresoluçãoe em outras normas
aplicáveis. No entanto, o despejo correto não é realizado pormuitasempresas.
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Desta forma, diversas técnicas têm sido direcionadas ao despejo de corantes dosefluentes
industriais, como o azul de metileno. Em geral, tais técnicas apresentam custoselevados devido à
necessidade constante de equipamentos de alta tecnologia. Então, umatécnica interessante é o
processo de adsorção com carvão ativado (Das et al., 2015).
O carvão ativado é o adsorvente mais utilizado devido à sua excelente eficiência
naremoção de cor., no entanto, o carvão possui superfície eletricamente positiva, o que
dificultaaadsorção de corantes catiôn (Pathania et al., 2017). A utilização de resíduos
agroindustriaiséuma alternativa para desenvolver adsorventes de baixo custo, contribuindo para a
reduçãodoscustos na eliminação dos resíduos. Dentre os diversos materiais que podem ser
usadospara odesenvolvimento do carvão, destacam-se as fibras naturais.
Dessa forma, neste trabalho optou-se por utilizar resíduos provenientes dos
processosagrícolas para a produção do carvão, gerando maior valor agregado. Para isso,
foramavaliadasas características do carvão ativado a partir da bainha proveniente da palmeira.
3. METODOLOGIA
A fibra da bainha da palmeira real australiana utilizada no projeto foi fornecida
pelaBiosolvit, localizada em Barra Mansa – RJ.
Primeiramente, as fibras foram secas em estufa a 80°C por 24 h, a fim de remover
aumidade. Em seguida, as fibras sofreram processos físicos de trituração e peneiração, utilizando
liquidificador e peneira de 35 mesh (granulometria de 0,500 mm). Para a ativaçãoquímica, 60gda
bainha foi impregnado com 300 mL de NaOH 80g/l, permanecendo emrepouso por 24 h eseco a
100 °C por 24 h em uma estufa. Posteriormente, 10g da fibraativada foi pirolisada emum forno de
mufla a 400°C por 3 h. O carvão ativado obtido foilavado com água destilada eseco a 100°C por
3h.
Os materiais (fibra in natura, fibra ativada e carvão ativado) foram caracterizados
porEspectroscopia de infravermelho (FTIR) e Microscopia eletrônica de varredura (MEV).
A morfologia dos materiais foi analisada por microscopia eletrônica de varredura (MEV),
em um microscópio eletrônico de varredura HITACHI com filamento de tungstêniooperando a
5kV, empregando técnica de baixo vácuo e detector secundários de elétrons. Asamostras foram
fixadas em suporte de latão com auxílio de uma fita de carbono autocolante dupla-face. Os grupos
funcionais dos materiais foram analisados por FTIR, a fim deidentificarvibrações e estiramentos
de ligações efetivas. Os espectros foram obtidos num espectrômetro (Perkin Elmer) e analisados
pelo método de refletância total atenuada (ATR).
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O teste de adsorção foi realizado em duplicata e como adsorvato foi utilizado o coranteazul
de metileno (MB). Para os ensaios, 30 mg de carvão ativado foram colocados em contatocom
soluções de MB em concentrações de 25, 50, 100, 250, 500 mg.L-1 sob agitação por 1 h.Em
seguida, foram filtradas a vácuo e os sobrenadantes analisados no espectrofotômetro deUVno
comprimento de onda de 645 nm.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A morfologia das fibras in natura, das fibras ativadas e do carvão ativado é evidenciadanas
Figs. 1 a 3.
Figura 1- MEV das fibras in natura da bainha da palmeira.

Fonte: dos autores.
Figura 2- MEV das fibras ativadas da bainha da palmeira

Fonte: dos autores.
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Figura 3- MEV do carvão ativado da bainha da palmeira.

Fonte: dos autores.

Foi verificado um aumento do tamanho dos poros após o processo de ativação do carvão,
quando comparado à fibra in natura, sendo notado que o tratamento químico gerouporos
bemdistribuídos

por

toda

a

superfície

do

carvão.

Após

a

remoção

da

base,

o

carvãoativadoapresentou um estado expandido com uma estrutura de poros disponíveis para
osfenômenos deadsorção. Todas as amostras apresentaram superfícies irregulares e porosas,
emprofundidadesque possivelmente permitem o transporte, a entrada e adsorção do ME.
Nasimagens do carvãoé possível notar a profundidade dos poros em formato cilíndricoirregulares.
FTIR é um método bem conhecido para analisar a química da superfície. Pode
serusadopara detectar os grupos funcionais presentes nos materias. Através dos espectros naregião
doinfravermelho, pode-se verificar a eficácia do carvão, observando o aumento e/ouredução
deintensidade de picos relacionados a grupos funcionais característicos (Fig. 4). Opicoevidenciado
no intervalo de 3500-3200 cm-1, o qual pode ser atribuído ao estiramentodasligações –OH
diminuiu com a realização da ativação da fibra in natura, e após a pirolisepraticamente
desapareceu. A ampla banda de absorção próxima a 2885 cm-1 também foiobservada, a qual é
característica do estiramento simétrico de ligações C-H presente empolissacarídeos. Notou-se
também um desaparecimento após a pirólise da fibra ativada, evidenciando a eficácia do processo
de pirólise. Já a banda de absorção na região ao redor1730cm-1 tem um pico característico devido
ao alongamento simétrico C=O nos gruposanidrido, oqual desapareceu após a pirólise.
Os espectros analisados demonstram a capacidade do agente ativante em alterar asuperfície
química do carvão. Além O carvão ativado com NaOH apresentou tambémvibraçãoreferente aos
estiramentos C-O de álcoois e fenóis em 1083 e 1165 cm-1. Em 1393 e1471 cm-ocorrem
vibrações relacionadas à CH2 e em 1636 cm-1 vibrações referentes à ligação C=C degrupamentos
aromáticos. Este comportamento pode ser observado em várioscarvões obtidos apartir de fibras
naturais, o qual confere ao carvão ativado com NaOH maiorcapacidade desubstância naturais,
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como pigmentos naturais ou sintéticos (HIRATA et al.,2002). Este dadocorrobora com os
resultados obtidos na capacidade de adsorção do carvãoem azul de metileno.

Figura 4- Espectro do FTIR da fibra in natura, fibra ativada e carvão ativado.

Fonte: dos autores.

Nos ensaios de adsorção de azul de metileno (ME) no carvão ativado a partir das
fibrasprovenientes da bainha da palmeira, determinou-se a faixa espectral preparando-se
umasoluçãode 20 mg/L de azul de metileno e a partir dela foram obtidas cinco soluções
diluídascomdiferentes concentrações. Realizou-se uma varredura de absorbância para verificar
afaixaespectral de adsorção do azul de metileno e a construção de uma curva analítica.
Osespectrosde absorção molecular de azul de metileno foram obtidos utilizando-se um
Espectrofotômetro UV-Visível. O comprimento de onda utilizado para a construção da
curvaanalítica foi de 645nm.
A Tabela 1 apresenta a capacidade de adsorção de azul de metileno obtida pelo
carvãoativado em diferentes concentrações.
Tabela 1- Capacidade de adsorção do azul de metileno no carvão em diferentes
concentrações.
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Analisando os dados evidenciados na Tabela 1, observou-se que a capacidade deadsorção
deste carvão foi próxima a 90% sendo que o contato com a solução foi de apenas 1h.Das et al.,
(2015), avaliaram a capacidade de adsorção de ME em um carvão a partir da cascado coco verde e
obtiveram resultados inferiores a 90%. Pathania et al., (2017), tambémavaliaram a capacidade de
adsorção de ME em um carvão a partir de Ficus carica e obtiveramresultados inferiores a 90%.
Desta forma, pode-se afirmar que carvão proposto pode serutilizado como carvão para adsorver
azul de metileno.
5. CONCLUSÃO
A

partir

dos

resultados

obtidos

pode-se

verificar

que

a

ativação

química

semostrouresponsável em produzir um material com características adequadas. Osresultados
obtidos daadsorção do corante de azul de metileno revelaram que o carvãoativado obtido
quimicamenteda fibra da bainha da palmeira foi bastante promissor, visto que a capacidade
máxima deremoção de contaminantes alcançouaproximadamente 90%. As análises permitem
concluir quea adsorção no material emestudo se mostrou como um processo bastante favorável
naminimização dos impactosambientais e no reaproveitamento de um resíduo agroindustrial,
tornando-se um recursoambientalmente sustentável e economicamente viável.
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INCORPORAÇÃO DE CAULIM COMO FILLER NA FORMULAÇÃO DE
ARGAMASSAS DE CONSTRUÇÃO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA
GRANULOMETRIA
INCORPORATION OF KAOLIN AS FILLER IN THE FORMULATION OF CONSTRUCTION MORTARS: STUDY
OF THE INFLUENCE OF GRANULOMETRY

Larissa Faria Ribeiro
Profa. Dra. Erika Peterson Gonçalves
Universidade do Vale do Paraíba
RESUMO
Pozolanas são materiais que na presença de água reagem com o hidróxido de cálcio edesenvolvem
propriedades cimentícias. A metacaulinita é uma pozolana natural que tem estaaplicação amplamente estudada pela
comunidade científica. Os efeitos benéficos da adiçãodestes materiais à massa cimentícea é inegável, porém a
metacaulinita é obtida pelo processodecalcinação do Caulim entre 560 °C - 980 °C onde ocorre a perda dos grupos OH da estruturacristalina, formando um produto amorfo com composição química rica em silício e alumínio.Como
trata-se de um processo de alto consumo energético o presente trabalho estuda ocomportamento mecânico e índice de
retração de argamassas com a adição de Caulim comdiferentes granulometrias como filler na formulação de
argamassas de emboço. A confecçãodoscorpos de prova e ensaios mecânicos foram conduzidos conforme as normas
ABNT-NBRparaconstrução civil, a caracterização química dos minerais utilizados foi realizada por difraçãoderaios X
e a microestrutura obtida foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura.Observou-se que a granulometria tem
impacto na microestrutura formada, pois partículas decaulim refinadas favorecem a reação álcali-sílica reduzindo as
propriedades mecânicas eaumentando o índice de retração das amostras.
Palavras-Chave: argamassa; caulim; filler.

ABSTRACT
Pozolanas are materials that in the presence of water react with calcium hydroxide anddevelop cementitious
properties. Metacaulinite is a natural pozzolana that has this applicationwidely studied by the scientific community.
The beneficial effects of the addition of thesematerials to the cementitious mass is undeniable, but metacaulinite is
obtained by the kaolinprocess of calcination between 560 ° C and 980 ° C where the loss of the -OH groups of
thecrystalline structure occurs, forming an amorphous product with composition chemical rich insilicon and
aluminum. As it is a process of high energy consumption the present study studiesthe mechanical behavior and index
of retraction of mortars with the addition of kaolin withdifferent granulometries as filler in the formulation of mortars
of plaster. The preparation ofthespecimens and mechanical tests were conducted according to ABNT-NBR standards
forcivilconstruction, the chemical characterization of the minerals used was performed by X-raydiffraction and the
obtained microstructure was evaluated by scanning electron microscopy. Itwas observed that the granulometry has an
impact on the formed microstructure, becauserefined kaolin particles favor the alkali-silica reaction, reducing the
mechanical properties andincreasing the retraction index of the specimens.
Keywords: mortar, kaolin; filler.
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1. INTRODUÇÃO
O cimento possui várias aplicações, dentre essas está a aplicação na composição
daargamassa, que é basicamente compreendida de cimento, areia e água, é dotada da capacidadede
endurecimento e enrijecimento, sua dosagem varia de acordo com a utilização.
A adição de materiais ricos em silício e alumínio são de interesse para a produção
deargamassas, visto que estes materiais têm características pozolânicas, ou seja, reagem com
ohidróxido de cálcio na presença de água desenvolvem propriedades cimetíceas. Visto
queambiente rico em hidroxido de cálcio e água são encontrados em argamassas no estado fresco,
adição destes materiais podem acarretar o aumento na resistência mecânica e à cloretos esulfatos,
pode reduzir a influência na reação ácali-sílica.
Quando comparada a outras tecnologias a argamassa possui custos globais reduzidos, elas
podem desempenhar muitas funções por ser resistente, ter facilidade de aplicação e
possuirpropriedades resistentes ao fogo e ao ataque químico, além da capacidade de isolamento
térmicoe acústico. A argamassa de emboço baseia-se em uma superfície protetora, plana
eregularizadora que pode, eventualmente, receber um tratamento decorativo no final.
Assim, o estudo da incorporação de argilominerais tais como o Caulim na
formulaçãodeargamassas de emboço busca identificar de utilização deste mineral sem que haja
anecessidadede pré-tratamento térmico.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
O Cimento Portland (CP) é um aglomerante hidráulico produzido a partir da
moagemdeclínquer, que é formado por uma mistura de materiais primas previamente secas e ricas
em Alumínio (Al), Silício (Si), Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg), tais como o calcário e argila,
aquecidos a uma temperatura de 1450 °C, que em contato com a água hidrata-se
promovendoformação de cristais complexos resistentes à ação da água e a esforços mecânicos. O
cimentoCPIII é obtido através da mistura homogênea de clínquer e escória granulada de alto
forno, moídosem conjuntos ou separados; o conteúdo de escória granulada deve ser
compreendidoentre 35%e 70% da massa total de aglomerante (ABNT-NBR 5735).
Quando o Clínquer é colocado em contato com a água ocorre diversas reações
químicasdando origem a numerosas fases hidratadas, os principais produtos dessas reações são:
Silicatode cálcio hidratado (Tobermorita: C-S-H), Hidróxido de cálcio (Portlandita: Ca(OH)2)
esulfoaluminatos de cálcio hidratado (Etringita); o surgimento das fases de hidratação
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possuemcaracterísticas importantes na pasta do cimento, como o endurecimento e o aumento
daresistência.
A presença de hidróxido de cálcio Ca(OH)2 na composição é devido a cal viva e reaçãode
hidróxidos silicatos, é considerado a principal responsável pela alcalinidade da matrizcimentícia.
Pozolanas são materiais silicosos ou silicoaluminosos que sozinhas possuem pouca
ounenhuma atividade aglomerante, mas quando finamente divididos e na presença da água,
reagemcom o hidróxido de cálcio à temperatura ambiente para formar compostos
compropriedadesaglomerantes (ASTM- C 125-03).
O caulim é constituído basicamente de caulinita, um silicato de alumínio hidratado,
cujacélula unitária é expressa por Al4 (Si4O10) (OH)8. A caulinita é um filossilicato com
composiçãoquímica teórica de 39,50% de Al2O3, 46,54% de SiO2 e 13,96% de H2O; noentanto,
por setratar de um material natural podem ser observadas pequenas variações em
suacomposição.Além da caulinita, podem ocorrer, no mesmo depósito, outros minerais
comohaloisita-4H2O,

haloisita-2H2O

ou

metahaloisita,

diquita

e

nacrita,

que

apresentamcomposição química muitosimilar, porém com diferenças estruturais importantes. O
diâmetrodas partículas e a sua formade distribuição são fatores importantes no controle das
muitaspropriedades físicas do caulim (LUZ, et al. 2008).
Para que a argila caulinítica possa desenvolver a atividade pozolânica, existe anecessidade
que a mesma sofra um processo de calcinação e posteriormente a moagem, visandodiminuição da
sua granulometria. A redução do tamanho de partícula permite que estaspreencham os espaços
vazios existentes aumentando a densidade de empacotamento, o quepodefavorecer o aumento de
resistência, redução da permeabilidade de gases e aumento nafluidez damassa. Quando o processo
de moagem reduz o tamanho das partículas a valoresinferiores a 5µm, constata-se uma excelente
atividade pozolânica, sendo denominado poralguns autorescomo metacaulim de alta reatividade
(SOUSA, L; DAL MOLIN, C, 2006).
Entre as temperaturas de 560 °C à 980 °C é conduzido o processo de calcinação doCaulim
onde ocorre a perda dos grupos -OH de sua estrutura cristalina resultando em ummaterial amorfo.
Considerando que a composição rica em silicio e aluminio é mantida na metacaulita
esendo estes elementos os responsáveis pela atividade pozolânica que é a capacidade que
umdeterminado material rico em silício e/ou alumínio tem em reagir com o hidróxido de
cálcioformando um produto de reação com características cimentíceas. A reação pozolânica
sedesencadeia porque a sílica (SiO2) e a alumina (Al2O3) são vulneráveis ao hidróxido de cálcio,
devido à fraqueza e instabilidade de suas ligações estruturais no material original. O
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presenteestudo visa avaliar a influência na adição de Caulim com diferentesgranulometrias como
fillerem formulação de argamassa de emboço.
3. METODOLOGIA
A argamassa será produzida com o traço padrão de argamassas utilizadas para
emboço,1parte de cimento, 3 partes de areia e 0,5 parte de água. Serão moldados corpos de
provacilíndrico com o traço padrão para que seja utilizado como amostras de controle, e a adição
de2% em massa de duas granulometrias diferentes de caulim, denominadas neste trabalho C1
eC2com intenção de avaliar a sua influência na atividade pozolanica e reatividade com
ohidróxidode cálcio. A Tabela 1 mostra os traços utilizados para cada uma das amostras.
Tabela 1 – Composição dos traços das amostras moldadas para estudo, valoresexpressos emporcentagem em massa.

A

moldagem

dos

corpos

de

prova

para

os

ensaios

mecânicos

foram

realizadasmanualmente, em formas cilíndricas, conforme apresentada na NBR 7215, que
recomenda queacada terço do preenchimento sejam realizados 30 golpes para o adensamento do
material.Estesforam curados em uma solução saturada de hidróxido de cálcio [Ca(OH)2],
conformeprevistopela normatização nacional, os ensaios foram realizados aos 28 dias para garantir
queainteração entre o material pozolanico e a massa cimentícea seja atingido, pois com
aincorporação da metacaulinita a reação pozolânica alcança o seu máximo no período
máximoentre 7 e 14 dias. (DALMOLIN e BARATA, M. S. 2002).
As caracterizações das amostras de Caulim foram realizadas em Difratômetro de Raios
Xmarca Shimadzu, modelo XRD-6000 e sua granulometria determinada por peneiramento.
Os

ensaios

mecânicos

foram

realizados

em

máquina

de

ensaios

universal

INSTRONmodelo 5900-5594 à temperatura de 25 °C com velocidade de ensaio de 1mm/min.
A microestrutura foi avaliada em Microscópio Eletrônico de Varredura marca Zeissmodelo
EVO MA10.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises granulométricas realizadas por peneiramento, mostradas na figura 1, indicam
que a granulometria da amostra de Caulim C1 tem ampla distribuição monomodal
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comaproximadamente 48% de suas partículas retidas na peneira com malha 177 µm, figura 1(a),
para a amostra de Caulim C2 possui distribuição monomodal estreita com aproximadamente74%
de suas partículas retidas na peneira com malha 297 µm.

Figura 1. Distribuição de Tamanho de Particulas para pós de Caulim estudados. (a) C1; (b) C2

Fonte: o autor

Isto indica que mesmo que as amostras C1 possuam tamanhos de partículas menores,
possuem uma faixa de distribuição mais aberta, apresentando aproximadamente 40% departiculas
retidas nas malhas 149 µm e 297 µm. Esta distribuição favorece o preenchimento devazios na
massa curada, enquanto que a distribuição estreita apresentada pela amostra C2apresenta maior
homogeneidade no tamanho de partículas possuindo aproximadamente 26% departiculas
distribuidas em diferentes malhas analisadas.
A análise das fases presentes realizada por difração de raios X, apresentada na figura 2,
Pode-se notar que em ambas as análises apresentaram as mesmas composição de fase,
estandopresentes as fases muskovita que é um fitossilicato com fórmula molecularKAl2(Si3Al)
O10(OH,F)2 e a caulilnita que é um argilomineral com fórmula molecularSi2Al2O5(OH)4. A
diferença na intensidade relativa dos picos de difração é explicada pelomaiorgrau de cristalinidade
apresentado na amostra de C2 quando comparada à amostra C1.
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Figura 2. Análise por Difração de Raios X das fases presentes nas amostras C1 (a) e C2 (b).

Fonte: o autor.

O ensaio de retração volumétrica foi realizado nos corpos com 3 dias de cura e aos 28dias
de cura para que pudessem ser comparados, os resultados estão mostrados na figura 3,
ondeobserva-se que para a formulação de controle, identificada por P, sofreu aproximadamente
32%de retração durante o período de cura, valor próximo ao encontrado pelas amostras com
adiçãode 2% de C2, havendo variação inferior a 12% nesta propriedade, enquanto que as
amostrascom adição de 2% de C1 mostraram uma variação de aproximadamente 20% nesta
propriedade.
Figura 3. Comparartivo da retração volumétrica aos 28 dias de cura para as formulações
estudadas

Fonte: o autor.

Esta propriedade é importante para que possa ser previsto a espessura de emboçoaplicada
no revestimento, deste modo a formulação com adição de C2 mostrou-se maisadequada. Esta
pequena variação na propriedade pode ser explicada pela estreita distribuição etamanho de
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partículas assim como no tamanho médio encontradas em suas partículas, queprovavelmente não
foram capazes de empacotar durante o processo de moldagem dos corposdeprova.Com a
realização dos ensaios mecânicos, observou-se que o comportamento éseveramentealterado pela
diferença no tamanho das partículas, como mostrado na Figura 4,onde estãocomparadas as
formulações e os dois esfrços estudados, compressão axial e traçãoindireta.
Como resultado dos ensaios de compressão axial, observou-se que em ambos os
casosasamotras com adição de caulim sofreram redução nesta propriedade, sendo mais
proeminentenasamostras com adição de C1, que apresentou tamanhos de partículas mais refinados
porémcomampla distribuição, onde nota-se a redução de aproximadamente 18% na resistência
àcompressão quando comparado à formulação de controle (P), mostrada pela linha azul. Omesmo
comportamento indesejado foi observado no ensaio de tração indireta, onde pode-seobservar uma
queda de aproximadamente 6,2% nesta propriedade.
Figura 4. Comparativo da Resistência Mecânica em Compressão Axial e Tração Indireta
encontrada nos ensaios mecânicos realizados.

Fonte: o autor.

Quando consideradas as amostras formuladas com a adição de 2% de C2 observaseumadiscreta queda no valor de resistência a compressão e um aumento na resistência a
traçãodestematerial o que pode ser explicado pela presença de maior número de planos
identificadosnoensaio por difração de raios X.
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Os resultados obtidos com a adição de caulim na mistura não são satisfatórios
quandocomparados aos aumentos expressivos obtidos pela adição de metacaulim. (ABDELLI
2017; ABDELLI, 2017).
O ganho na propriedade mecânica das amostras formuladas com C2, ainda pode
serdiscutido com relação a formação de fases estáveis provenientes da reação entre o
materialpozolânico e a matriz cimentícia indicado pela análise realizada por MEV onde observa-se
apresença de estruturas aciculares depositadas no interior da amostra.
Estudos para identificação destas fases e elucidação de sua formação estão
sendoconduzidos, para que seja possível correlacionar a influencia da cristalinidade das
pozolanascom a reatividade na presença de Hidróxido de Calcio.

Figura 5. Micrografia da superfície de corte transversal das amostras com adição de C1(a) e C2(b)

Fonte: o autor.

Nas imagens apresentadas na figura 5, observa-se que independente da adição realizada,
seja C1 ou C2, a estrutura da matriz cimentícia não é alterada, e em ambos os casos a
relaçãodeadesão com o agregado miúdo utilizado (areia) é boa pois observa-se interfaces de
ligaçãocoesas e com ausencia de descolamentos.
A trinca observada na imagem (a) tem característica de formação durante o processo
decorte e preparação da amostra visto o caráter frágil o material estudado.
5. CONCLUSÃO
Os

resultados

obtidos

mostram

que

o

Caulim

não

apresenta

as

mesmas

propriedadespozolaniasesperadas da metacaulinita, visto que não se obteve aumentos
significativos para aspropriedadesmecânicas medidas. Porém observou-se que o tamanho das
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partículas adicionadasna massa cimenticiainfluencia as propriedades mecânicas das argamassas de
emboço.
Devido às reduzidas perdas obtidas pela adição de C2 na mistura, pode-se considerar ouso
destematerial para a utilização como filler nas formulações, sendo possível o aumento dovolume
daargamassa sem que haja perdas significativas nas propriedades desejadas.
Este foi um estudo preliminar e as pesquisas nesta área estão caminhando para
elucidaropotencial pozolanico destes materiais cristalinos, buscando elucidar o mecanismo de
interaçãoentre os cristais de caulinita e a matriz cimentícea como resultado dos processos
difusivos noestado sólido.
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RESUMO
O plástico tem se apresentado como um problema para o meio ambiente, mas o quedizer domicro plástico?
Partículas microscópicas do plástico que são ingeridos por animais esereshumanos. Com um grande potencial contra a
vida humana, os micro plásticos estãonecessitando de um sistema de controle para diagnóstico e monitoramento, para
depois seremtrabalhados a nível de soluções de seu uso visando preservar o meio ambiente e os seres vivos.O uso da
técnica de FTIR com microscopia acoplada permitiu a realização do diagnóstico deamostras micro plásticos em
amostras de água potável que são normalmente comercializadas,onde a média de 81 partículas de micro plásticos por
amostra foram contabilizadas, sendo opolipropileno, nylon e poliestireno as principais partículas encontradasA
tecnologia utilizadapode ser empregado no maior monitoramento e controle da presença etipos de micro plásticosno
intuito de auxiliar na prevenção de problemas para o meio ambientee o ser humano.
Palavras Chave: Micro Plásticos, FTIR, Meio Ambiente.

ABSTRACT
Plastic has presented itself as a problem for the environment, but what about microplastic? Microscopic
particles of plastic that are ingested by animals and humans. With greatpotentialagainst human life, micro plastics
need to have a control system for diagnosis andmonitoring,to be then worked on solutions of their use in order to
preserve the environmentand livingbeings.The use of the FTIR technique with coupled microscopy enabled
thediagnosis of micro plasticsamples in potable water samples that are normally commercialized,where the average of
81particles of micro plastics per sample were accounted for, withpolypropylene, nylon andpolystyrene as main
particles foundThe technology used can be usedin greater monitoring and control of the presence and typesof micro
plastics in order to assistin the prevention of problems for the environment and thehuman.
Keywords: Micro Plastics, FTIR, Environment.
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1. INTRODUÇÃO
O plástico é proveniente do petróleo, sendo formado por uma complexa mistura
decompostos que possuem diferentes temperaturas de ebulição, sendo possível separá-los
atravésde um processo de craqueamento.
O plástico entrou na nossa vida de modo que estamos em contato com ele a todo instante,
devido a diversidade de tipos de plásticos (PET, Isopor, PVC, Teflon, Polipropileno, dentreoutros)
e suas aplicações.
De acordo com a ONU (2018), desde 1950, a humanidade já produziu 8,3 bilhões
detoneladas de plásticos, e a previsão é de esta cifra aumente para cerca de 34 bilhões de toneladas
em 2050. Estima-se que a produção de plástico cresça 40% na próxima década, comcompanhias
de combustíveis fosseis investindo milhões de dólares em novas indústrias defabricação de
plásticos.
Uma boa parte deste lixo formado por plásticos acaba sendo queimado em incineradores
(provocando emissão de gases de efeito estufa), indo para aterros ou acabam tendo seu fim nomar,
conforme figura1 (EL PAIS, 2018).
Figura 1. Ilha de lixo plástico na região do Caribe.

Fonte: EL PAIS, 2018.

A intensidade de surgimento de ilhas de plásticos no mar tem aumentado nos últimosanos,
atingindo todos os mares, conforme figura 2 (CONEXÃO PLANETA, 2018).
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Figura 2. Ilhas de lixo plástico nos mares

Fonte: CONEXÃO PLANETA, 2018.

O impacto da poluição plástica através da ingestão e emaranhamento da fauna marinha,
variando de zooplacton a cetáceos, aves marinhas e répteis marinhos, está bem documentado
(GREGORY, 2009) e figura 3 ilustra algumas das ocorrências em função destes plásticos.

Figura 3. Ocorrências

Fonte: a. (G1 2015), b. (MARSEMFIM, 2017), c. (DESKGRAM, 2018), d. (NATIONAL GEOGRAPHIC
BRAZIL, 2017), e. (JC, 2018), f. (ALAMY, 2018).
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Figura 4. Micro Plástico

Fonte: (MINHA VIDA, 2018).

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Os micros plásticos (plásticos < 5mm) (ARTHUR et al., 2009) resultam na sua
maioriadepartículas de maiores dimensões, que sofrem degradação fotoquímica e abrasão,
sãopersistentes e encontram-se quer a flutuar à superfície quer em suspensão na coluna de
águaquer depositados nos fundos e também nas praias. Facilmente confundidos com
alimentodevido ao seu tamanho, os micros plásticos são vectores potenciais na transferência e
exposiçãodos organismos marinhos a poluentes persistentes orgânicos (POP) de elevada
toxicidade, compostos hidrofóbicos que adsorvem facilmente às partículas de plástico. A ingestão
de microplásticos constitui uma ameaça de longo-termo para os organismos marinhos, não só
pelapossível obstrução mecânica do aparelho digestivo, mas também pelos efeitos tóxicos dos
POP.
Recentemente, investigadores japoneses e americanos relataram níveis elevados de POPem
grânulos de plástico (pellets) recolhidos em praias e águas costeiras um pouco por todo oMundo.
A ingestão de micropartículas de plástico por vários grupos de invertebrados foiconfirmada por
investigadores do Reino Unido, que relataram a sua translocação para o sistemacirculatório no
mexilhão, aumentando as preocupações pelo facto das micropartículas uma vezingeridas poderem
vir a afetar órgãos vitais.
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A Organização Mundial da Saúde (THE GUARDIAN, 2018) anunciou uma revisão
dosriscos potenciais do plástico na água potável após uma nova análise de algumas das marcas
deágua engarrafada mais populares do mundo. Um estudo anterior também encontrou altos
níveisde micro plásticos na água da torneira.
No novo estudo (FREDONIA, 2018), a análise de 259 garrafas de 19 locais em novepaíses
de 11 marcas diferentes encontrou uma média de 325 partículas de plástico para cadalitro de água
vendido.
De acordo com o novo estudo, o tipo mais comum de fragmento plástico encontrado foio
polipropileno - o mesmo tipo de plástico usado para fazer tampas de garrafa. As garrafasanalisadas
foram compradas nos EUA, China, Brasil, Índia, Indonésia, México, Líbano, Quêniae Tailândia.
Em termos de riscos para à saúde, os micros plásticos como contaminantes em
ambientesmais amplos representam uma preocupação, pois se demonstrou que eles podem ser
ingeridospor uma ampla gama de organismos aquáticos, tanto marinhos quanto de água doce, e,
portanto, têm o potencial de se acumular através dos alimentos cadeia. Organismos aquáticos para
osquais a ingestão de micro plásticos foi documentada no campo incluem aqueles de toda a
cadeiaalimentar marinha, incluindo tartarugas, aves marinhas, peixes, crustáceos e vermes
(WRIGHT,2013, 485).
A figura 5 ilustra possíveis danos causados por micro plásticos em seres humanos (TIEL,
2018, 10), gerando a necessidade de uma identificação e controle dos mesmos. Nestecaso, o
trabalho prático foi orientado para a quantificação de micro plástico em águasdisponíveis para
consumo humano, a exemplo do trabalho mencionado acima.

Figura 5. Danos causados pelos micro plásticos

Fonte: TIEL, 2018.
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3. METODOLOGIA
O espectro do infravermelho longo é resultado das rotações moleculares induzidas
pelaincidência da radiação na amostra, enquanto o MIR (Midlle Infra Red) provém das
vibraçõesmoleculares fundamentais. No caso do infravermelho próximo, as bandas de absorção
sãoharmónicas ou combinações das bandas fundamentais do MIR (PEREIRA, 2011).
A radiação ao incidir na molécula provoca a excitação dos modos vibracionais,
correspondendo à diferença de dois níveis energéticos. Assim é possível que ocorra absorçãopor
parte da molécula. Deste modo, as absorções ocorrem a um determinado comprimento deonda,
correspondendo à energia que permite a transição (ALMEIDA, 2009).
A técnica de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) foi escolhida pelosseu
potencial para a realização deste trabalho (HIDALGO-RUIZ, 2012, 3061).
Amostras de água potável foram oxidadas com H2O2 e passaram por microfiltração
elavagem com etanol, que depois foi evaporado. O material foi peneirado e partículas >
80umdepositadas em janela MirrIr para reflecção de imagem no FTIR, enquanto partículas <
80umforam depositadas em janela de CaF2 para leitura de transmitância.
As amostras foram lidas em sistema de imagem FTIR da Agilent, composto
porespectrofotômetro de IR (Cary 670) e microscópio (Cary 620).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total de 5 diferentes águas foram analisadas e uma quantidade média de 81partículas
de micro plástico foi encontrada nas amostras de águas (Tabela 1).
Tabela 1. Valores obtidos para as amostras de água

Um ponto de preocupação foi com relação ao tipo de polímero que compõe o microplástico
nas águas. Utilizando a capacidade de comparação espectral e associação com abiblioteca de
espectro, foi possível identificar o tipo do polímero das partículas do microplástico, conforme
figura 6.
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Figura 6. Tipos de polímeros totais encontrados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O meio ambiente tem sido castigado com o volume de lixo plástico lançado todos osdias,
mas além disto, existe a preocupação com o que não se vê, neste caso o micro plástico.
Através de processo simples de preparo das amostras e a quantificação por imagem
deFTIR, foi possível constatar a presença de micro plástico nas amostras de água potável.
Apesar de verificado a presença dos micro plásticos em águas neste trabalho, um
estudomais intenso sobre água potável, alimentos enlatados e ensacados, e uso de potes plásticos
podeser realizado no futuro pela mesma técnica para a quantificação dos micro plásticos.
A tecnologia utilizada pode ser empregada no maior monitoramento e controle dapresença
e tipos de micro plásticos no intuito de auxiliar na prevenção de problemas para omeio ambiente e
o ser humano.
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RESUMO
No mundo atual, sabemos que o desenvolvimento tecnológico está diretamenterelacionadocom produtividade
e redução de custos no processo industrial, proporcionandoaumento noslucros e consciência ambiental. Devemos
inovar nos conceitos, posturas ecaminhos quepossam contribuir para o desenvolvimento sustentável e
economicamente viável.Logo, aproposta deste trabalho é estudar o comportamento da superfície da liga
AA6101submetida aoProcesso de Oxidação Eletrolítica a Plasma, estudar a influência do tempo dedeposição,
dacorrente aplicada e da concentração dos solutos propostos para a formação dacamada formada,e consequentemente,
caracterizar o revestimento aplicado, através da análisemicroestrutural,composição química dos revestimentos por
análise metalográfica, MEV eEDS.
Palavras Chave: Oxidação Eletrolítica a Plasma; Engenharia de Superfície; Revestimento.

ABSTRACT
In today's world, we know that technological development is directly related toproductivityand cost reduction
in the industrial process, providing increased profits andenvironmentalawareness. We must innovate in the concepts,
positions and paths that cancontribute tosustainable and economically viable development. Therefore, the purpose of
thiswork is tostudy the behavior of the surface of the AA6101 alloy submitted to the Electrolyticto PlasmaOxidation
Process, to study the influence of the deposition time, the applied currentand theconcentration of the proposed solutes
for the formation of the formed layer, andconsequently,characterize the coating applied, through microstructural
analysis, chemicalcomposition ofcoatings by metallographic analysis, MEV and EDS.
Keywords: Plasma Electrolytic Oxidation; Surface Engineering; Coating.
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1. INTRODUÇÃO
A modificação de superfícies geralmente é realizada nos materiais com o objetivo
depromover a estes materiais, características não encontradas em sua forma natural e, desta forma,
ampliar suas possibilidades de aplicação. Dos parafusos às complexas naves espaciais,
otratamento de superfícies merece maior destaque a cada dia, não só pelo desempenho queoferece
aos produtos e materiais, aumentando sua vida útil e protegendo contra agressõesambientais, como
também pela possibilidade de ampliação das opções de uso pela estética queproporciona.
As características do alumínio permitem que ele tenha uma diversa gama de aplicações.Por
isso, esse metal é um dos mais utilizados no mundo todo (ALCOA, s/d; GONÇALVES,2012).
Material leve e durável, o alumínio mostra um excelente comportamento e propriedadessuperiores
na maioria das aplicações. Produtos que utilizam o alumínio ganham tambémcompetitividade, em
função dos inúmeros atributos que este metal incorpora.
O tratamento de superfície dos materiais tem por finalidade conferir ao material
novascaracterísticas sem alterar suas propriedades internas, e como consequência disso, aumentar
ocampo de suas aplicações. A utilização de revestimentos cerâmicos em metais tem se
mostradouma técnica bastante atrativa para a indústria por promover excelente resistência ao
desgaste ea corrosão (BELMETAL, s/d; GONÇALVES, 2012).
No caso do AA6101, suas principais características: Alta condutibilidade elétrica,
boaresistência à corrosão, média resistência mecânica. E sua aplicação na área de condutores
ebarramento elétricos (ALCOA, s/d; BELMETAL, s/d). No caso das ligas de alumínio, o pré –
tratamento é uma tecnologia essencial em vários setores industriais. A corrosão em ligas
dealumínio ocorre principalmente em função da sua composição, e o estudos sobre
revestimentosalternativos que eliminem ou minimizem estes efeitos são de grande importância.
A técnica chamada Oxidação por Plasma Eletrolítico (PEO) tem sido utilizada
parapromover revestimentos cerâmicos em Al, Ti, Ni e ligas de Mg. O Plasma eletrolítico é
umtermo usado para descrever uma variedade de processos eletroquímicos que ocorrem
nainterface de eletrodo e solução de eletrólito, quando a voltagem aplicada for superior a
umdeterminado valor crítico, normalmente várias centenas de volts (GONÇALVES, 2012;
GUPTA, 2007).
Comparado ao processo convencional, o PEO pode ser realizado em única etapa e
emtempos reduzidos, e utiliza soluções básicas ou alcalinas. Isto é possível devido às altas
tensõesna fonte de energia usadas no processo, que estabelecem o plasma no meio eletrolítico
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sobre acamada em crescimento, por isso também denominado anodização a plasma ou
galvanização aplasma. A ação simultânea da descarga elétrica com as reações eletroquímicas,
induzem novosmecanismos físicos – químicos que geram camadas óxidas com propriedades
únicas (ZHU,2016). Como a anodização convencional, a anodização a plasma pode ser realizada
em fontedecorrente contínua (DC), mas pesquisas revelaram que fontes de corrente alternada (AC)
permitem a produção de filmes com menos porosidade superficial, isto é, mais uniformes
(A.LUGOVSKOY, 2013).
Assim, devido às características interessantes para aplicação tecnológica, este projeto
foiproposto para o estudo de sua aplicação em ligas de alumínio 6101, de vasta aplicação naáreade
alta condutividade elétrica, boa resistência à corrosão, média resistência mecânica. Esuaaplicação
na área de condutores e barramento elétricos.
Para viabilizar os ensaios foi utilizado uma fonte DC variando de (0 – 20 A) e (0 – 1000V).
A solução eletrolítica proposta para esse projeto é o Tetraborato de Sódio (bórax). Ondeserá
explorado a variação em massa deste componente para definir a melhor composição nasolução que
proporcionará melhor formação do revestimento estudado.
Será feita também a análise microestrutural, composição química dos revestimentosatravés
de análise metalográfica, MEV e EDS para entendimento das propriedades da camadade óxido
formada na superfície da liga AA-6101-T6.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Anodização Convencional
A anodização é um processo eletroquímico, no qual o eletrodo de trabalho (peça a
sertratada) é ligado ao polo positivo da fonte, enquanto o polo negativo da mesma é ligado
umcontra – eletrodo inerte, isto é, um metal não reativo. Estes eletrodos são chamados,
respectivamente, de anodo e catodo, figura 1.
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Figura 1 – Aparato experimental

Fonte: Autor (2019).

Na figura 1, observa-se que os eletrodos ficam imersos em uma solução aquosa,
denominada solução eletrolítica, que permite a passagem da corrente elétrica devido a presençade
íons em sua composição química. Quando a fonte é ligada, os íons da solução semovimentam em
direção aos eletrodos com polarização oposta às suas, e se combinam com asespécies químicas
liberadas por aqueles eletrodos, se estes forem quimicamente reativos.
Para um melhor entendimento, pode-se dividir a eletrólise em três fases distintas:
Ionização: É a fase antes da aplicação de uma diferença de potencial. Para que
ocorraaeletrólise é necessário que o eletrólito esteja na forma de íons, que são obtidos por
dissoluçãoou fusão do material.
Orientação: Nesta fase, uma vez aplicada uma diferença de potencial entre os eletrodos,
os

íons

se

dirigem,

segundo

suas

cargas

elétricas

até

os

polos

positivos

e

negativoscorrespondentes.
Descarga: Os íons negativos cedem elétrons ao anodo (+) e os íons positivos
recebemelétrons do catodo (-). O total de elétrons perdidos no anodo sempre será igual ao total
deelétrons recebidos no catodo.
Na anodização de ligas de alumínio (Al), a solução eletrolítica possui íons
contendooxigênio (O-), que se recombinam com íons Al+ liberados pela liga, promovendo o
crescimentode uma camada óxida de alumina (Al2O3) sobre a superfície da liga. Tipicamente,
estas camadasanódicas são predominantemente amorfas e apresentam duas regiões, uma interna
mais densa, denominada camada barreira, e uma camada externa porosa.
A densificação e espessura da camada barreira, bem como a porosidade da camadaexterna,
dependem dos parâmetros adotados no processo como segue:
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✓Concentração do soluto na solução eletrolítica aquosa – influi na composição químicada
alumina, isto é, na quantidade de fases amorfas e cristalinas.
✓Temperatura do eletrólito – temperaturas elevadas aumentam a porosidade da
camadaexterna, afetando suas propriedades mecânicas e química.
✓Voltagem de anodização – determina a morfologia (quantidade, formato e tamanho) dos
poros formados, comprometendo a densificação da camada barreira.
✓Densidade de corrente de anodização – deve ser mantida constante, para que aespessura
da camada seja proporcional ao tempo da anodização.
✓Tempo de anodização – determina a espessura desejada da camada, porém, existe
umtempo máximo de processo, a partir do qual a dissolução química da alumina predomina
sobreseu crescimento eletroquímico.
✓Agitação do eletrólito – garante a homogeneização da temperatura da solução, deformaa
evitar o aquecimento das peças anódicas, o que compromete suas propriedadesmorfológicas.
✓Composição química das ligas – influi na composição química da camada e, também, nos
parâmetros adotados para a anodização. Ligas contendo magnésio (Mg) ou cobre (Cu) exigem
maiores densidades de corrente e menores temperaturas. Ligas de fundição, que contémsilício (Si),
exigem maiores voltagens para manter a densidade de corrente constante.
✓Impurezas do eletrólito ou ligas – influem nas propriedades mecânicas ou química, bem
como naquelas de interesse estético (cor, brilho, manchas). Por isso, o contra – eletrododeve ser
inerte para não liberar espécies contaminantes na solução. Nas ligas contendo Si, esteconstitui uma
impureza que não favorece a anodização.
A anodização descrita acima é chamada de anodização convencional, a anodização
aplasma ocorre em voltagens suficientemente altas para criar o plasma eletrolítico ao redor daliga,
acrescentando reações termoquímicas do plasma ao processo eletroquímico convencional.
(MENEGHESSO, 2006; DARBAND, et. al. 2017; YEROKHIN, et. al. 1999).
2.2 Anodização eletrolítica a plasma
A Oxidação Eletrolítica por Plasma (PEO), também conhecida como Oxidação
doPlasmaEletrolítico (EPO), ou Oxidação por Microarc (MAO), é um processo de tratamento
desuperfície eletroquímico para a geração de revestimentos de óxidos em metais.
É semelhante à anodização convencional, mas emprega potenciais mais altos, de modoque
as descargas ocorrem e o plasma resultante modifica a estrutura da camada de óxido. Esteprocesso
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pode ser usado para crescer espessa (dezenas ou centenas de micrômetros), em grandeparte
cristalinos revestimentos de óxido em metais como alumínio, magnésio, titânio entreoutros.
(HUSSEIN e NORTHWOOD, 2014)
Como podem apresentar alta dureza e uma barreira contínua, esses revestimentos
podemoferecer proteção contra desgaste, corrosão ou calor, bem como isolamento elétrico. O
processode tratamento foi realizado em um protótipo conforme ilustrado na figura 2.
Figura 2 – Diagrama do aparato experimental

Fonte: Autor (2019).

O revestimento é uma conversão química do metal substrato em seu óxido e cresce
tantopara dentro como para fora da superfície original do metal. Por crescer dentro do substrato,
temexcelente adesão ao substrato metálico. Uma ampla gama de ligas de substrato pode
serrevestida, incluindo todas as ligas de alumínio forjado e a maioria das ligas fundidas,
emboraaltos níveis de silício possam reduzir a qualidade do revestimento.
Como este processo utiliza tensões muito maiores (centenas de volts) que aquelasaplicadas
na anodização convencional, permite o aparecimento de micro plasmas na superfícieda peça a ser
tratada, figura 3. (GUPTA, et. al. 2007).
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Figura 3 – Plasma eletrolítico

Fonte: Autor (2019).

A anodização a plasma é um tratamento de única etapa, e não precisa utilizar
soluçõesagressivas ao homem ou ao meio ambiente. (GUPTA, 2007; YEROKHIN, et. al. 1999).
A presença de micro plasmas no eletrodo de trabalho (anodo) causa o aumento dasreações
eletroquímicas dentro da solução eletrolítica, o que resulta em um processo mais rápido, e com
maiores taxas de deposição dos filmes óxidos. (YEROKHIN, et. al. 1999).
Mas, assim como a anodização convencional e outros tratamentos eletrolíticos,
asmodificações superficiais resultantes do processo dependem dos parâmetros aplicados, taiscomo
a tensão de trabalho, a corrente, temperatura, composição química das peças a seremtratadas, os
tipos de eletrólitos. (GUPTA, 2007; YEROKHIN, et. al. 1999).
2.3 Efeito Físico
Observa-se na figura 4 que os valores de corrente variam conforme a tensão aumenta
oudiminui. Entre 0 e U1 (curva a), a corrente aumenta em decorrência do aumento da tensão,
assim sendo, gera-se o efeito da Eletrólise Convencional. Uma luminescência surge entre U1 eU2,
isso devido a um aumento de tensão e consequentemente um “salto” de corrente. Em U2 égerado o
plasma no anodo. Um campo elétrico se forma nesta região e os micros arcos
surgemuniformemente na superfície da amostra. Em U2 e U3 o plasma se estabiliza, o
revestimentoestá se formando e a corrente diminuindo. Com o aumento da tensão, chega-se ao
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ponto U3, osmicroarcos estão potentes, com alta energia e, de dentro da solução se escuta um
ruído.
Figura 4 – Diagramas do plasma eletrolítico. Curva “a” representa o fenômeno da descarga e curva “b”representa o
crescimento do filme na superfície do eletrodo.

Fonte: (ANTÔNIO, 2011).

Entre U4 e U5 (curva b), há a formação de um revestimento passivo, que
correspondeaopotencial de oxidação do substrato. Em U5, o campo elétrico é intenso e age
diretamentesobrea camada de óxido recém-formada. Pequenos arcos surgem de rupturas da rigidez
isolantedofilme. A movimentação desses micros arcos causa o crescimento continuo do filme.
Entre U6eU7, o carregamento elétrico é impedido por conta da espessura adquirida pelo filme, o
queresulta na diminuição da corrente e da quantidade de micro arcos (tensão estabilizada).
ApósU7, a potência térmica é tão intensa que pode romper as camadas de filmes formadas e
atingiro substrato e consequentemente danificar o mesmo.
Para que aconteça a deposição uniforme do filme, os parâmetros devem estar
bemdefinidos, um controle rígido deve ser realizado para que o ensaio atinja e se mantenha
entreU5 e U6 (curva b). (ANTÔNIO, 2011).
2.4 Microscopia eletrônica de varredura e Espectroscopia de Raios X por dispersão
em energia (MEV & EDS)
O MEV permite que sejam analisados pequenos detalhes estruturais. Na maioria dasvezes
o aumento da visualização é de 10 mil vezes.
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No MEV a área a ser analisada é irradiada por um feixe de elétrons. A interação
dessesfeixes com a superfície causa uma série de radiações, que ao final resulta em imagens
quefornecerão dados daquela superfície. O equipamento pode sofrer um upgrade quando
seinstalado em seu interior câmeras de captação de raios X que permitirão análises químicas,
processo esse denominado EDX ou EDS. (MALISKA, 2019).
2.5 Alumínio
É o elemento metálico mais abundante na crosta terrestre, com densidade
deaproximadamente 2,7 g/cm³ (~ 1/3 da densidade do aço) e relativa resistência mecânica.
Outracaracterística do alumínio é sua excelente resistência a corrosão, ou sua passividade. Isto
éresultado da reação do alumínio (Al) com o oxigênio (O2) do meio ambiente, gerando
umacamada óxida nanométrica de alumina, como mostra a equação 1.

O alumínio na sua forma pura apresenta uma aplicação limitada, porém na forma deligas,
ele pode ser empregado desde uma simples lata de refrigerante até em importantescomponentesde
estruturas aeroespaciais.
As ligas de alumínio recebem elementos químicos (Cu, Mg, Si, Zn, Ni, Ti, Cr, etc.)
paraque suas propriedades mecânicas respondam adequadamente às solicitações exigidas em
cadaaplicação. Por isso, elas são identificadas pelo elemento químico majoritário em
suacomposição, como mostra a classificação da Associação de Alumínio (AA) tabela 1:
Tabela 1 – Grupos de liga de alumínio

Fonte: Infomet (2019).

3. METODOLOGIA
3.1 Materiais
A liga usada neste trabalho é formada de chapa de 2 mm de espessura. A composição
química da liga é mostrada na tabela 2.
199

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

Tabela 2 - Composição da liga AA 6101-T6

Fonte: COMFER (2019).

3.2 Sistema experimental
Para o desenvolvimento desta ICTI será utilizado as dependências do Laboratório
dePlasma Eletrolítico (LaPE), instalado na FATEC – Pindamonhangaba.
O sistema eletrolítico que será utilizado nos processos de anodização a plasma é mostrado
na Figura 5, sendo constituído pelos seguintes equipamentos:
[1] Fonte de tensão estabilizada CTRLTECH, com tensão variável de 0 a 1000 V CC,
ecorrente variável 0 a 20 A CC.
[2]. Agitador mecânico FISATOM para soluções até 1,5 litros e potência de 25 W.
[3]. Multímetros para medidas de tensões e correntes.
[4]. Termômetro para medida da temperatura da solução.
[5]. Cuba eletrolítica; béquer de vidro.
[6]. Haste fina de alumínio AA1050, com 3,25 mm de diâmetro, usada para segurar
ossubstratos dentro da célula eletrolítica. Esta haste é isolada por uma fita de teflon para
nãoparticipar do processo.

Figura 5 - Foto do Sistema Eletrolítico

Fonte: Autor (2019).

3.3 Processos pré-anodização
3.3.1

Corte

Para que a o experimento fosse realizado, a chapa mencionada acima teve de ser
cortada.Extraiu-se dessa chapa pequenas amostras nas dimensões de 10mm x 20mm x 4mm.
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As amostras foram cortadas no laboratório de serviços gerais da FATEC –
Pindamonhangaba com a ajuda de um auxiliar técnico docente. O equipamento utiliza discosde
corte abrasivos de intensa refrigeração.
3.4 Geometria da amostra
Figura 6 – Esquema representativo da amostra

Fonte: Autor (2019).

3.5 Furação
As amostras receberam uma furação a fim de que mesmo ficasse encaixado na haste
dealumínio AA1050 quando mergulhado na solução química. O furo é passante, e tem 2mm
dediâmetro.

A

operação

foi

realizada

no

laboratório

de

fundição

da

FATEC

–

Pindamonhangabaem uma furadeira de bancada.
3.6 Preparação da superfície
Todo processo de preparação de superfície das amostras fora realizado no
laboratóriodeMetalografia da Fatec – Pindamonhangaba.
Para que toda a superfície seja uniformemente anodizada pelo plasma, um procedimentode
lixamento foi feito. Este procedimento é de extrema importância, é demorado e exige umacerta
habilidade do preparador.
O objetivo do lixamento é eliminar riscos, marcas e etc., oriundos principalmente
doprocesso de corte. O lixamento garante ótimo acabamento.
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As lixas utilizadas têm variadas granulações, quanto menor a numeração da lixa, maiorasua
granulação e mais “agressiva” ela é. Abaixo, a sequência de lixas:
Lixa 180;
Lixa 200;
Lixa 400;
Lixa 600;
Lixa 1200; e
Lixa 2000.
O

lixamento

é

feito

manualmente,

e

a

cada

troca

de

lixa

as

amostras

foramperpendicularmente mudadas de posição (90°) até que as imperfeições fossem
eliminadas.Utilizou-se dois equipamentos diferentes para efetuar o processo: da lixa 180 até a 400
foiutilizado a lixadeira circular automática e para as lixas 600, 1200 e 2000 foi utilizado a
lixadeirade pistas.
Para verificar se as superfícies das amostras estavam isentas de marcas, utilizou-se
umestereoscópio óptico com aumento de 6,7x a 45x.
3.7 Limpeza das amostras
Para o melhor resultado possível, a superfície da amostra deve estar isenta
decontaminantes, manchas e outros. Então, em uma Cuba Ultrassônica a amostra é submetida
aseis banhos de 600 segundos cada, seguindo os seguintes passos:
Banhos 1 e 2 – Amostra mergulhada em solução de água destilada e detergente neutro;
Banhos 3 e 4 – Amostra mergulhada somente em água destilada (para retirada
dodetergente); e
Banhos 5 e 6 – Amostra mergulhada em álcool isopropílico.

3.8 Preparo da solução eletrolítica de Tetraborato de Sódio (Na2 B4O7)– Bórox
Com o auxílio de uma balança analítica e uma espátula, foram pesados 10g de Bóraxemum
béquer de 100ml, com o auxílio de uma pisseta e um bastão de vidro a água destiladafoiadicionada
ao béquer. A solução foi transferida para um béquer posterior de 1000ml comáguadestilada até
marca a de 900ml, foi colocada uma barra magnética dentro do béquer e comoauxílio de um
agitador magnético o Bórax se diluiu.
Para uma melhor diluição, a solução foi aquecida entre 40ºC e 45ºC, tal temperatura
foicontrolada com o auxílio de um termômetro de laboratório. Assim que o Bórax se
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diluiucompletamente, a solução foi transferida para um balão volumétrico, onde o volume
foiajustado, agitou-se a solução e a mesma foi transferida com o auxílio de um funil de vidro
paraum frasco âmbar de 1000ml e armazenada. P.H = 9.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram realizados seis ensaios com resultados satisfatórios. Dois destes ensaioschamarama
atenção, pois na amostra denominada 01 houve perda de massa e na amostradenominada 02houve
um aumento considerável de massa.
Condições de ensaio: Amostra 01
Tempo de exposição ao Plasma: 600 segundos;
Distância do contra eletrodo para a amostra: 20mm;
Abertura do Arco Plasma: 400 V / 0,8A;
Temperatura inicial da Solução: 27,7 °C;
Final do Arco Plasma: 450 V / 0A;
Temperatura final da solução: 41,10 °C.
Condições de ensaio: Amostra 02
Tempo de exposição ao Plasma: 600 segundos;
Distância do contra eletrodo para a amostra: 30mm;
Abertura do Arco Plasma: 400 V / 1A;
Temperatura inicial da Solução: 29,7 °C;
Final do Arco Plasma: 531 V / 1A;
Temperatura final da solução: 68,0 °C.
A tensão aplicada no ensaio da amostra 01, foi aumentada gradativamente até 450V,
acondição de plasma, ou seja, os micros arcos, foi atingida em 400V. A corrente, ao contrário
datensão, diminuía espontaneamente, todo o ensaio foi realizado na casa dos milampères.
Adistância da amostra para o contra eletrodo foi de 20mm. A amostra foi submetida a tal
condiçãodurante 600 segundos.
Na amostra 02 a tensão também foi aumentada gradativamente até que se atingisse
acorrente de 1A. A dificuldade para se manter a corrente estabilizada é grande, pois conforme
asuperfície vai sendo revestida, a condutividade elétrica do material diminui e, todo esse“trâmite”
eleva a temperatura da solução ao final do ensaio. A amostra 02 estava 30mm distantedo contra
eletrodo e também foi submetida a tal condição durante 600 segundos.
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4.1 MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura)
Após o processo Pré e Pós anodização as amostras foram levadas para o Departamentode
Materiais

e

Processos

do

Instituto

de

Tecnologia

de

Aeronáutica

(ITA),

para

análisemicroestrutural no MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) modelo Tescan Vega 3
XMU.
Figura 7 – Superfície sem revestimento

Fonte: Autor (2019).

A figura 7 é um exemplo da superfície de uma amostra sem revestimento logo após
sersubmetida a sequência de lixas, a ampliação da imagem está em 3.000 (três mil) vezes.
Observa-se as linhas verticais provenientes do lixamento e também algumasdescontinuidades (no
formato de agulhas) e também falhas, vazios.
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Figura 8 – Superfície com revestimento – Amostra 01.

Fonte: Autor (2019).
Figura 9 – Superfície com revestimento - Amostra 02

Fonte: Autor (2019).

A amostra 01 apresenta uma camada mais uniforme e com regiões menos densas
emcomparação com a amostra 02. Crateras (pontos escuros), podem ser observadas em
maiorquantidade na amostra 01. Essas crateras são causadas pela força elevada com que os
elétrons, provenientes do contra eletrodo, atingem a superfície da amostra. Os elétrons acabam por
seconcentrar na direção da amostra, combinados com uma distância pequena (contra eletrodo
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vsamostra) ocorre uma descarga elétrica violenta, como uma tempestade de raios, essa condição,
repetidas vezes, reveste a superfície do material.
Com a analogia feita acima, pode-se concluir que, quanto menor a distância da
amostrapara com o contra eletrodo, com mais agressividade os elétrons se chocarão com a
superfícieda amostra. Essa seria uma possível explicação sobre a perda de massa da amostra 01.
Oimpacto dos elétrons foi tão intenso que pode ter danificado a amostra (tal condição
ultrapassouU7, figura 4) ao invés de revesti-la uniformemente.
Em contrapartida, a amostra 02 estava mais afastada do contra eletrodo (30mm),
suasuperfície se assemelha a uma “espuma”, as trincas existentes partem da borda das crateras
eseespalham superficialmente. Se supõe que o aumento de massa foi causado pelo
revestimentocriado, tensão e corrente se encontravam entre U5 e U6 (figura 4) ou seja, em
equilíbrio. Ofilme é resistente, o óxido formado reduz a condutividade elétrica do material, a
“tempestadede elétrons” continuam vindo em direção a amostra, porém, a distância da mesma para
com ocontra eletrodo é maior, os elétrons se chocam com a superfície, formando as crateras, há
aruptura da camada de óxido, porém os elétrons não têm muita energia para atingir o substratoese
dissipam.

4.2 EDS (Espectroscopia de Raios X por dispersão em energia)
4.2.1

Amostra 01
Figura 10 – Superfície com revestimento Amostra 01 (Análise EDS)
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Fonte: Autor (2019)

A figura 10 foi obtida por meio da Espetroscopia e revelou em cores, os
elementosencontrados no revestimento formado na superfície da amostra 01. Respectivamente B,
C, D eE sobrepostos, formam A.
Onde:
A – Revestimento;
B – Alumínio (Al);
C – Oxigênio (O);
D – Magnésio (Mg); e
E – Boro (B).
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Figura 11 – Superfície com revestimento Amostra 01 (Análise EDS)

Fonte: Autor (2019).

Segundo o que a figura 11 retrata, o Alumínio e o Oxigênio estão em maior quantidade.O
que permite dizer que houve a formação de Óxido de Alumínio na superfície da amostra 01.Já o
Magnésio que até então era o elemento em maior quantidade antes da Anodização, agoraé
desprezível. E a pequena quantidade de Boro é proveniente da solução (Tetraborato de Sódio).
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4.2.2

Amostra 02
Figura 12 – Superfície com revestimento Amostra 02 (Análise EDS)

Fonte: Autor (2019).
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Assim como na amostra 01, a figura 12 revela os elementos encontrados
norevestimentoformado na superfície da amostra 02. Respectivamente G, H, I e J sobrepostos,
formam F.
Onde:
F – Revestimento;
G – Alumínio (Al);
H – Oxigênio (O);
I – Magnésio (Mg); e
J – Boro (B).
Figura 12 – Superfície com revestimento Amostra 02 (Análise EDS)

Fonte: Autor (2019).

Na superfície da amostra 02 também há formação de Óxido de Alumínio. Concentraçãode
Magnésio desprezível e baixíssima concentração de Boro, proveniente da solução.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
- A superfície da liga de Alumínio AA-6101-T6 foi revestida em ambas as amostras;
-

Feita

a

análise

por

meio

do

MEV,

observou-se

na

amostra

01

uma

superfíciehomogêneacom algumas descontinuidades, assim como na amostra 02;
- A análise por meio do EDS possibilitou verificar a formação de Óxido de Alumínio
nasuperfície das amostras;
- A perda de massa da amostra 01, pode ter sido ocasionada pela distância (20mm) entrea
amostra e o contra eletrodo, as dadas condições ultrapassaram U7 (figura 4) e danificaram
osubstrato;
- Mesmo com algumas dificuldades no ajuste dos parâmetros, observa-se um
excelentecontrole de tensão e corrente que estabilizou o sistema na região entre U5 e U6 (figura 4)
erevestiu com sucesso a amostra 02;
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DESIGN DE MATERIAIS: O USO DA METALOGRAFIA COMO
SOLUÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO PARA
ARMAZENAMENTO SUSTENTÁVEL
MATERIAL DESIGN: THE USE OF METALOGRAPHY AS A SOLUTION FOR DEVELOPING A SUSTAINABLE
STORAGE DEVICE

Prof. Me. Marcílio Antunes Leite Filho
Prof. Me. Adriano José Sorbile de Souza – Doutorando (PUC/SP)
Prof. Dr. José Wilson de Jesus Silva
Prof. Dr. Wellington de Oliveira
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro
Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Design, Tecnologia e Inovação
Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
RESUMO
Os pallets de madeira são os recursos mais utilizados no armazenamento de ferramentaisna áreade prensados,
em que são modelados os componentes para a indústria automotiva. Oobjetivodeste trabalho foi desenvolver um Rack
metálico em aço carbono SAE 1020 para oarmazenamento do conjunto de ferramentais de corte, furação, dobramento.
A metodologiausadana execução deste projeto foi a caracterização microestrutural dos materiais SAE
1020pelastécnicas de metalografia, dureza, modelagem e simulação mecânica, desenvolvimento dodesigndo Rack
metálico pelo detalhamento técnico em 2D via AutoCad® para o protótipo, oraem 3Dpor meio de modelagem virtual
Cliever Lab (Pro)® com finalidade de criar o Mock-up.Oresultado obtido até o momento por meio do
desenvolvimento do Rack metálico foi à reduçãodopassivo ambiental, maior segurança no armazenamento e redução
no tempo demovimentaçãodos ferramentais.
Keywork: Rack Design; Design and Material Selection; Product Design; 3D Prototyping.
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1. INTRODUÇÃO
Para qualquer tipo de empresa, a logística exige determinados cuidados comrelação aseus
custos, uma vez que a armazenagem demanda investimentos básicospara aoperacionalidade
industrial. Para Moura (1998) quando se trata dos sistemas de armazenagem, os racks se tornam
itens muito importantes para compor estasestruturas. Pois podem seradaptados para as mais
diversas funções, como caixaspallets, pallets e estrados, por exemplo, da mesma forma que
adotam subdivisões deracks desmontáveis, racks aramados, estantes, porta pallets dentre outros
produtosque facilitam o transporte, movimentação e armazenagemde produtos.
Pode-se dizer que em se tratando de produção industrial os desperdícios quepodemocorrer
ao longo dos processos são diversos, vão de matéria-prima aosrecursos financeiros. Noentanto
pode-se classificar o desperdício de matéria-primacomo sendo o mais urgente destesetor e também
o mais passivo de ser estudado, uma vez que impacta diretamente no fluxo fabrile na quantidade
do produto acabado.
Nesta conjuntura, inserida linha de pesquisa: Projeto de Produto do Programade PósGraduação Stricto Sensu em Design, Tecnologia e Inovação, MestradoProfissional do
CentroUniversitário Teresa D’Ávila, o atual projeto visa desenvolver umRack industrial em aço
AISI1020 para o armazenamento do conjunto de ferramentaisde corte, furação e dobramento
emuma indústria do setor metalúrgico de componentesituada no Vale do Paraíba.
Visou-se a notória redução e segurança na movimentação de ferramentais eumamelhoria
no tempo de setup, extinguindo os resíduos de madeira, tornando aempresa cada vezmais
sustentável. Procurou-se também padronizar o modo deestocagem de ferramentais com oobjetivo
de expandir este projeto para as demaisáreas e futuramente para as empresasinternacionais,
englobando: ferramentais decorte, furação e modelagem, a gerar umamaximização de resultados e,
a curto prazo, uma redução nos custos de transporte emovimentação dos ferramentais.
Odesenvolvimento de um dispositivo para armazenamento deferramental em açocarbono AISI
1020 reduziria o passivo ambiental com mais segurança namovimentação e no armazenamento
dos ferramentais?
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1.1 Objetivo Geral
O projeto teve como objetivo desenvolver um Rack metálico industrial em aço
AISI 1020 para o armazenamento do conjunto de ferramental de corte, furação e
dobramento.

1.2 Objetivos específicos
Tem-se como finalidades específicas do presente estudo:
a) Caracterizar o material via microscopia óptica, resistência do material viamodelagem3D
e real;
b) Desenvolver um conjunto de Rack metálico dentro dos padrões de projeto deprodutoe
suas alternativas estratégicas na gestão da produção.
c) Maximizar o tempo de setup na movimentação e troca do ferramental noambientefabril.
d)

Diminuir

o

passivo

ambiental

(Madeira)

e

maximizar

a

segurança

ocupacionaleergonômica do trabalhador no processo de movimentação do ferramental.
2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA
O estudo realizado no presente trabalho teve como finalidade a análise dasatividadesde
transporte realizadas ao meio produtivo de um setor de prensados, verificando e
analisandoprocedimentos arraigados a empresa, observando o processoe movimentação de
ferramentaisem aço fundido para a modelagem de peças paracaminhões e ônibus de grande porte.
Em uma cadeia produtiva há vários estágios de transformação e fabricaçãoentre a chapade
aço e o produto final. Entretanto, para que isso aconteça, deve havero empenho de
váriosoperadores e os mesmos devem estar alinhados com o processo.Neste fluxo, o componente
aser modelado passa pela área de controladoria emateriais, chegando até a qualidade e
sendoliberado.
Após isso, o setor de produção é autorizado a modelar as peças em prensas de250toneladas
até 2.000 toneladas. Para que isso aconteça, a logística tem quecontribuir com amovimentação de
ferramentais, para que as prensas possam modelaros componentes, lembrando que, para cada
componente, é necessário um ferramentaldiferente.
A padronização é um meio muito benéfico no ramo da logística. Contudo, emempresasde
grande porte é extremamente difícil programar e manter essapadronização, pois, para cadatipo de
ferramental, é usado pallets diferentes e não háidentificação para o pallet correto noferramental
correto, gerando além da falta depadronização, a falta de segurança, o passivoambiental, Figura 1.
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Figura 1- Pallet de madeira utilizado no ambiente fabril

Fonte: O autor (2018).

No conceito de padronização de embalagem, também foi possível observar a
falta de vistoria no setor de armazenamento, para que se troque o pallet no fim de sua
vida útil, ou assim que ocorra alguma quebra por parte interna ou externa, Figura 2.

Figura 2 - Sistema de Armazenagem com o conjunto ferramental de pallets de madeira.

Fonte: O autor (2018).

Após o uso dos pallets de madeira no processo de armazenamento, o mesmo é
encaminhado para ser

armazenado, porém

não há um

controle de qualidade no

armazenamento, para selecionar os pallets adequados, Figura 3.
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Figura 3 - Descarte incorreto de pallets de madeira, após o uso no ambiente fabril

Fonte: O autor (2018).

O local muitas vezes não é propício a este armazenamento pelo motivo do
descarte

em

ambientes

abertos

a

preconizar

situações

de

intempéries,

levando

a

degradação e redução da vida útil do material.
3. SELEÇÕES DE MATERIAIS
3.1 Aços Carbono
De acordo com Chiaverini (2010) O aço é uma relativamente complexa, elesnãosão
caracterizados somente apenas pela sua composição de carbono ou por umconjunto de outros
componentes que fazem com que o aço possua diferentespropriedades mecânicas. Nestas
condições para uma classificação simples pode-seestabelecer percentuais limites de carbono (C)
presentes na composição química doaço que variam de 0,008% à 2,11% C.
 Aço com baixo teor de carbono, carbono inferior a 0,3%;
 Aço com médio teor de carbono, carbono entre 0,3 e 0,7%;
 Aço com alto teor de carbono, carbono superior a 0,7%.
De acordo com Callister (2010) os aços são de extrema importância paraosetor industrial,
na fabricação de carros, caminhões, ônibus, prédios, eletrônicos, emtoda a cadeia produtiva. Ainda
salienta que a escolha do aço para determinada tarefaindica o sucesso e o complemento do
objetivo final do desenvolvimento dedeterminadoprocesso.
De acordo com Chiaverini (2010), os principais objetivos dos tratamentostérmicos e
termoquímicos são usualmente para promover:
 Alterações nas tensões residuais;
 Aumento ou diminuição da dureza;
 Aumento da resistência mecânica;
 Melhora da ductilidade;
 Melhora na resistência ao desgaste;
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 Melhora da usinabilidade;
 Modificação das propriedades elétricas e magnéticas.
3.2 Aço SAE 1020
De acordo com Luz (2018) O aço SAE 1020 é um dos aços ao carbono mais
comum utilizado como aço para cementação com excelente relação custo benefício
comparado

com

aços

mais

ligados

para

o

mesmo

propósito.

Possui

excelente

plasticidade e soldabilidade.
O aço SAE 1020 é indicado para parafusos, trefilados duros, chassis, discos deroda, peças
em geral para máquinas e veículos submetidos a esforços pequenos emédios. O aço
SAE1020altamente tenaz, particularmente indicado para fabricação depeças que devam
recebertratamento superficial para aumento de dureza, principalmente cementação. O aço SAE
1020 éutilizado ainda para eixos em geral, forjados. Para que o aço SAE 1020 possua
estascaracterísticas, ele deve seguircomposições químicas especificas. Os Aços SAE 1020
temBaixa temperabilidade, excelente forjabilidade e soldabilidade, porém sua usinagem
érelativamente pobre.
Pode ser aplicado em cementação. Os Aços SAE 1020 tem como Aplicação ideal
paraprodutos como Parafusos, pregos, eixos, componentes forjados sem maioresexigências,
barrade distribuição, peça cementada, tubos soldados (MAJEWSKI, 2017).
Quadro 1: Composição química típica do Aço SAE 1020.

Fonte: Gerdau (2013).

3.3 Metalografia
Segundo Colpaert (2008) metalografia é um método de estudo das matérias
nosseusmenores

detalhes,

com

o intuito

de observar suas

estruturas,

em

especial

suaspropriedadesfísicas, processo, composição, com a finalidade de mostrar como omaterial se
comporta sobedeterminada força ou aplicação.
Marmontel (2011) cita que as propriedades como tenacidade, fragilidade eresiliênciaestão
caracterizadas no material e podem ser vistas e analisadas através dametalografia.
De acordo com Fasano (1900) e Rohde (2010) a metalografia procura associar aestrutura
do material com sua função, mostrando o seu real desempenho, em meio aoseuprocesso e
finalidade no setor produtivo, em que é exercida determinada forçaneste material.
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Tais autores demostram que a metalografia tem a finalidade de analisar omaterial antesde
seu processo para que o mesmo possa ter um desempenho favorávelno processo que omesmo
esteja desempenhando. Desta forma, a metalografia tem o papel de trazer segurança econfiança na
busca da base adequada de escolha eanalise de material para o processo deprodução, criação, etc.
Para Silva e Avanzi (2011), Metalografia é o estudo das característicasestruturais ou
daconstituição dos metais e suas ligas, com a finalidade de relacioná-loscom suas
propriedadesfísicas, químicas e mecânicas.
Segundo Coutinho (1980) a metalografia permite analisar a real propriedade
domaterialpara fins de redução de material, com o intuito de deixar o produto mais leve afins de
reduzirgases que agridam a atmosfera.
Seria praticamente impossível uma análise tão detalhada da estrutura domaterial a olhonu,
neste caso é preciso que haja o auxílio de um microscópio para umaanálise mais especificado
material, que é conhecida como micrografia. Por meio damacrografia e micrografia épossível
analisar e observar várias características domaterial, como trincas, falhas, pontosfortes e fracos,
discastes e rupturas (COLPAERT,2008).
Coutinho (1980) diz que por meio da metalografia foi possível selecionarpossíveismatérias
a serem usadas na área automobilística como alta resistência e semcorrosão. Oselementos mais
utilizados são Cu, Mg, Si, Mn, Fe, Ti e outros, formandosistemas sustentávele resistente.
De acordo com tais autores, os as analise macrografica e micrografica são
deextremaimportância para a elaboração de um produto, com a finalidade de dar omáximo de
qualidadepossível na obtenção de um resultado satisfatório da qualidadeno produto finalizado.
3.4 Ensaio Micrografico
De acordo com Colpaert (2008) micrografia é o estudo dos metais com o
auxíliodemicroscópio, visando a análise detalhada de sua composição e sua textura. Nesteprocesso
énecessária a limpeza da área a ser examinada e o uso de reagentequímico.
Segundo Colpaert (2008) no processo micrográfico é definida a amostra a ser analisada;
seleciona a parte plana e higienizada no processo; o uso de reagentequímico na área a ser usado;
uso do microscópico para a observação do material pormeio de fotografias.
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Figura 4 - Micrografia de um Aço 1010 laminado a quente

Fonte: Rohde, 2010.

3.5 Design e Desenvolvimento de Rack
Segundo Fascioni (2017) a palavra Design foi criada no período da revolução industrial,
com a finalidade da criação de novos produtos e embalagens para aprodução em grande escala de
artesoes de destaque daquela época. Por meio deste pensamento vários artistas se reuniram com a
finalidade de conceituar o termo Design, com o propósito de transportar o maior número de
produtos de forma simples eeficiente.
Para Mozota (2011) a palavra design vem do latim designar e que significa desenhar ou
designar. No Inglês, o termo tem dois significados que pode ser intenção, projeto, plano, modelo,
motivo, decoração, motivo, composição visual dependendo do contexto. A formação profissional
no Brasil, se da por meio da formação no Curso Superior em Graduação em Design, de acordo
com as diretrizes curriculares do Ministério da Educação e Cultura (MEC), que exigeum perfil:O
profissional que se ocupa do projeto de sistemas de informações visuais,objetos eos sistemas de
objetos de uso através do enfoque disciplinar, considerando as características do usuário e de seu
contexto sócio-econômico-cultural, bem como potencialidades e limitações econômicas e
tecnológicas das unidades produtivas emque os sistemas de informação e objetos de uso serão
produzidos (MEC, 2003, p.26).
De acordo com Fascioni (2017) no pensamento do design a ergonomia tem um papel
fundamento no desenvolvimento de novos produtos, sendo a ergonomia a Ciência que estuda o
comportamento do homem mediante ao seu local de trabalho, também se leva em consideração a
biônica que é a ciência que estuda os sistemas vivos com a finalidade de criar novas técnica se
princípios tecnológicos, também é necessário a consideração da proxêmica que é a ciência que
estuda as teorias e observações do ser humano no seu ambiente, além das técnicas de
desenvolvimento de produtos e a iluminação no processo.
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4. METODOLOGIA
O desenvolvimento deste projeto de produto foi baseado na metodologia de Baxter (2011),
propõe que o processo de desenvolvimento de produto se caracteriza pelos aspectos visuais,
protótipo, necessidades de mercado, preocupação ecológica, confiança e redução de custos. Visa
integrar os pontos de vista mercadológico com engenharia, bem como a identificação e satisfação
das necessidades do consumidor.
Sendo assim a busca por quatro etapas no desenvolvimento do produto que são:
 Ideias preliminares: geração de ideias;
 Especificações: definir as oportunidades e especificar o projeto;
 Configurações: fazer testes, analisar as alternativas de mudanças, cálculo estrutural,
analise do material, processo de fabricação e ajustes;
 Produção: detalhamento do processo do produto, elaboração do desenhotécnico eproduto
pronto para a produção.
4.1 Projeto de produto
A configuração do projeto começa com o conceito escolhido e termina com
oprotótipodesenvolvido e testado. A proposta do novo produto deve começar com a geração de
ideias, emque são exploradas todas as formas possíveis de fabricação.Para a geração de ideias,
Baxter (2011) define elementos para o processo criativo:
 Pensar somente nas ideias: esquecer das restrições práticas;
 Procurar ideias fora do domínio normal do problema.
Baxter (2011) sugere que se utilize de técnicas para a redução do problema, expansão do
problema e digressão do problema, como a análise das funções, análise morfológica, analogias e
metáforas, clichês e provérbios.
Na técnica de desenvolvimento do Rack metálico foram feitos vários Sketchings,
parainiciar o processo de criatividade para a elaboração do protótipo. Depois de umaideia
formadafoi um elaborado desenho no AutoCAD 2016® que desenvolve desenhoem 2 D para o
auxíliovisual das perspectivas do projeto.
As

atividades

foram

feitas

no

Laboratório

de

Materiais,

Modelagem

e

Texturas“Prof.Wilson Kindlein Junior” no UNIFATEA, Figura 5.
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Figura 5: interface do AutoCAD 2016.

Fonte: o autor (2018).

Foi desenvolvido um mock-up por meio da impressora 3D no laboratório que
utilizou o software Cliever Lab (pro) em eixos X,Y e Z.
Figura 6: software Cliever Lab (pro).

Fonte: o autor (2018).

Para desenvolvimento do mock-up foi utilizada a impressora 3D do modelo da
Cliever® com a finalidade de estabelecer uma visão do pré-projeto em relação a
ergonomia,

forma,

geometria,

intercambiabilidade,

usabilidade

e

a

disposição

do

ferramental em escala reduzida.
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Figura 7: Impressora 3D Cliever.

Fonte: o autor (2018).

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Viabilidade Econômica e Técnica
O tempo de troca do pallet de madeira é de aproximadamente 6 meses, o customédiodos
pallets de madeira é de R$ 52,00 (cinquenta de dois reais), totalizando umcusto anual deR$ 104,00
(cento e quatro reais). O Custo do Rack Metálico em aço1020 é de aproximadamenteR$206,00
(duzentos e seis reais) este valor foi definidopor meio da soma do valor do aço quefoi
disponibilizado da empresa parceira etambém do valor da mão de obra na fabricação doRack
metálico.
Com o uso de 3 (três) anos do pallet de madeira a empresa contabiliza umgasto
deR$312,00 (trezentos e doze reais) e que o custo do pallet de madeira foi maiordo que o do
Rackmetálico. Nota se que o rack metálico pode ter um tempo de vida útilde aproximadamente
15anos com manutenção adequada e a empresa parceira terá aredução de custo no valor
deR$1.560,00 (hum mil e quinhentos e sessenta reais) neste período.
Quadro 02: Comparativo de custos

Fonte: o autor (2018).

Na empresa parceira tem aproximadamente 1.000 (hum mil) ferramentais estainformação
que para a empresa a redução de custo de aproximadamenteR$1.560.000,00 (hummilhão e
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quinhentos e sessenta mil reais) já contabilizado o valordo Rack metálico neste valor.Os custos
indexados ao fator de constrição de racks deaço representa o custo de fabricação e amão de obra
direta da empresa, Figura 8.

Figura 8: Custos de desenvolvimento com material reaproveitado AISI 1020

Fonte: o autor (2018).

5.2 Caracterização microestrutural do material utilizado na construção do Rackmetálico
Para a caracterização microestrutural foi utilizado a técnica de microscopiaópticaobservou
nas micrografias com a magnitude de 500x no aço AISI 1020 eapresenta nas regiõesclaras a
presença de ferrita, e nas regiões escuras a presençade perlita em seu contorno de grão.
Esses microconstituintes traduzem ao material e aestrutura do Rack facilidade
natrabalhabilidade, processo de fabricação e ductilidade.
Figura 9: Aço Carbono AISI 1020 atacada com Nital, 500x

Fonte: o autor (2018).
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5.3 Projeto de produto e Design do Rack Metálico
No processo de desenvolvimento do Rack foi analisado o dimensional do ferramental, em
que o mesmo tem um comprimento de 1300 mm, largura 1100 mm e215 mm de altura.
Figura 10 - Desenho Técnico do Rack metálico.

Fonte: O autor (2018).

O Rack metálico foi produzido a partir do desenho técnico para a realização da
análise da tarefa e ser testado em situação real no ambiente fabril, Figuras 11 e 12.
Figura 11 - Rack metálico em aço AISI 1020 finalizad

Fonte: O autor (2018).
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Figura 12 - Rack metálico com conjunto de ferramental de corte, furação e dobra

Fonte: O autor (2018).

6. CONCLUSÃO
Com este trabalho podemos analisar viabilidade dos sistemas de armazenagemelogísticos.
Para elaboração de pesquisas, além da utilização e pesquisasbibliográficas com afundamentação
teórica de autores pioneiros e contemporâneosnos diversos setores abordados, é característico
deste o método de criação de produtoseguindo a metodologia de Baxter.
Com o desenvolvimento do Rack metálico foi possível diminuir o tempo demovimentação
e setup em torno de 10 minutos, maximizando o tempo de produção eretirandoa ponte rolando do
processo, trazendo maior comodidade ao empilhaderistase os colaboradoresque fazer a troca de
ferramentalConforme os resultados obtidos por meio da realização desseprojeto, levantouse de
maneira quantitativa índices de melhoria das atividades produtivas, logísticas ede armazenagem.
Pode-se perceber que a empresa foco do estudo poderá maximizara produtividade e
consequentemente seus lucros, utilizando o dispositivo dearmazenamentosendo do tipo Rack
Metálico, em que por meio da aplicação doconceito do design proporcionoumelhorar vários
aspectos que tangem a atividadeprodutiva, logística e na cadeia de valor doproduto.
Conclui-se

que

o

apresentado,quandocomparado

objetivo

do

com

o

projeto

foi

conceito

atingido,
atual

já
de

que

o

modelo

dispositivos

de

armazenamento,apresentam inúmerasvantagens produtivas, logísticas, ocupacionais, ambientais
efinanceiras, em que os rendimentoscom a utilização do Rack Metálico impactaram emuma
grande economia para a empresa, osresultados foram obtidos por meio daredução do passivo
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ambiental, na padronização do setor de armazenamento deferramental, maximização do tempo de
setup e redução de custo estimando.
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DA ÁGUA DE
AMASSAMENTO NAS PROPRIEDADES DE PEÇAS DE GESSO OBTIDAS
A PARTIR DE GESSO RECICLADO
STUDY OF THE INFLUENCE OF THE BURNING WATER TEMPERATURE ON THE PROPERTIES OF PLASTER
PIECES OBTAINED FROM RECYCLED PLASTER

Maria Clara Rozo Terreiro Seraffin
Profa. Dra. Erika Peterson Gonçalves
Universidade do Vale do Paraíba
RESUMO
A indústria da construção civil é a maior geradora de resíduos sólidos urbanos, o quecausagrande impacto no
meio ambiente. Os resíduos de gesso, em especial, podem causardanosirreversíveis levando à poluição do solo e das
reservas de água subterrânea quando suadisposição é incorreta. O processo de calcinação aplicado durante a
reciclagem dos resíduos degesso faz com que a sua trabalhabilidade diminua, aumentando a velocidade de cura
econsequentemente perdas no processo de aplicação. Este trabalho avalia as propriedadesmecânicas em estado
endurecido de gesso reciclado produzido a partir de resíduos de gessocom adição de ácido cítrico e água de
amassamento em diferentes temperaturas. A adição deácido cítrico reduz a resistência à compressão, mas melhorou a
trabalhabilidade, com o uso deágua de amassamento na temperatura ambiente, enquanto que ao adicionar ácido cítrico
à aguade amassamento à 50 °C, observou-se ganho na resistência à compressão e melhoria natrabalhabilidade da
pasta. Este aumento na resistência é relacionado ao crescimento retardadodos cristais de gipsita devido ao aumento da
temperatura de reação.
Palavras-Chave: Gesso Reciclado, Ácido Cítrico, Variação de temperatura.

ABSTRACT
The construction industry is the largest generator of solid urban waste, which causes great impact on the
environment. Gypsum residues, in particular, can cause irreversible damage leading to pollution of the soil and
groundwater reserves when their disposal is incorrect. The calcination process applied during the recycling of gypsum
waste causes its workability to decrease, increasing the cure speed and consequently losses in the application process.
This work evaluates the mechanical properties in hardened state of recycled gypsum produced from gypsum waste
with addition of citric acid and kneading water at different temperatures. The addition of citric acid reduced the
compressive strength but improved the workability with the use of kneading water at room temperature, while adding
citric acid to the kneading water at 50 ° C showed a gain in compressive strength and improvement in paste
workability. This increase in resistance is related to the retarded growth of gypsum crystals due to the increase in
reaction temperature.
Keywords: Recycled Gypsum, Citric Acid, Temperature
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1. INTRODUÇÃO
A indústria da construção civil é uma importante geradora de resíduos sólidos e igualmente
consumidora de recursos naturais não renováveis, deste modo é importante que o estudo e
viabilização de práticas sustentáveis neste setor econômico sejam desenvolvidos (CORREA,
2009). Nos últimos anos esforços tem sido realizado para tal desenvolvimento, tais atitudes têm
sido notada principalmente por empresas de grande porte o que tem resultado em um declínio da
taxa de desperdício dos recursos naturais utilizados na construção civil.
Anualmente a produção de gesso no Brasil é da ordem de 3,5 milhoes de toneladas, sendo
o polo gesseiro do Araípe – PE, responsável por 87,6% da produção nacional (DNPM, 2013). A
utilização do gesso na construção civil é reposável por grandes volumes de resíduos, por outro
lado apresenta versatilidade em sua reciclagem e reutilização (ERBS et al, 2015).
Devido a sua boa qualidade, excelente acabamento superficial e baio custo, o uso do gesso
neste setor produtivo tem crescido ano após ano, sendo apontada como desvantagem a
impossibilidade de utilização em áreas úmidas das residencias (TAVARES, 2010; BARDELA et
al, 2011).
2. REFERENCIAL TEÓRICO
O descarte inadequado dos resíduos de gesso no meio ambiente pode contaminar grandes
áreas, pois em sua composição existem basicamente sulfatos de cálcio que na presença de umidade
pode reagir formando àcido sulfurico e gás sulfídrico, que podem ser responsáveis pela
contaminação do solo e lençois freáticos. Ainda devido a presença de sulfatos, a incineração deste
resíduo não é permitida devido à sua composição rica em enxofre (BARDELA et al, 2011).
Do consumo anteriormente citado estima-se que 12 mil toneladas sejam descartadas como
resíduo somente na região metropolitana de São Paulo, resultando em elevados custos para as
prefeituras (MUNHOZ, 2018)
Conforme a resolução nº 431 do Conama (2011), os resíduos de gesso estão classificados
como classe B, na qual se inserem os resíduos recicláveis, tais como: plásticos, papel, papelão,
metais, vidros e madeiras (CONAMA, 2011).
A reciclagem do gesso é um processo relativamente simples que inicia-se com a separação,
britagem, moagem e secagem. Porém o processo de hidratação do gesso reciclado é altamente
exotérmico e tem velocidade de reação elevado, o que leva a uma baixa trabalhabilidade. As
formulações encontradas no mercado possuem aditivos retardadores de pega para que as
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propriedades noestado fresco possam ser melhoradas. O processo de hidratação é influenciado
pelo teor de água de amassamento, ou seja, a água utilizada para a mistura do gesso. Quanto maior
a relação a/g, maior o tempo para a reação de hidratação, consequentemente, maior a
trabalhabilidade (SAVI, 2012). Porém a utilização de água em excesso impossibilita a aplicação
da pasta de gesso em revestimentos de parede, sendo possível somente sua utilização em peças
pré-moldadas.
A temperatura da água de amassamento até 45°C influencia na reação de hidratação do
gesso, acelerando seu processo de endurecimento, todavia, temperaturas superiores reagem de tal
forma que prolongam a reação de hidratação (ANTUNES, 1999). Deste modo o presente trabalho
preliminar visa avaliar as propriedades mecânicas em formulação com adição de ácido cítrico
como retardador de pega e variação de temperatura de água de amassamento.
3. METODOLOGIA
Os resíduos obtidos de uma recicladora da cidade de São José dos Campos, foram
separados, britados em moinho de martelos e posteriormente moidos em moinho de bolas em meio
aquoso. A pasta formada neste processo foi seca à 160 °C e desaglomerada por peneiramento.
Os corpos de prova cilindricos utilizados para os ensaios de compressão axial foram
moldados com uma relação a/g de 0,7, sendo esta a comumente utilizada para gessos comerciais
não reciclados e com adição de 0,4% em massa de ácido cítrico. Estudou-se as temperaturas de 25
°C e 50 °C.
Os ensaios mecânicos foram realizados em maquina de Ensaios Universal INSTRON com
taxa de deformação de 1mm/min. A trabalhabilidade foi observada durante o processo de
moldagem dos corpos de prova, visto que não se encontrou ensaio normatizado para tal
propriedade.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o aumento da temperatura, 50 °C, da água de amassamento, observou-se durante o
processo de moldagem que a pasta apresentou maior fluidez e melhor preenchimento do molde
quando comparada à pasta obtida com água à temperatura de 25 °C.
Os resultados dos ensaios mecânicos mostraram que com o aumento da temperatura ocorre
um aumento de aproximadamente 15 % na resistência em compressão axial das peças moldadas.
O aumento da temperatura da água de amassamento desloca o equilíbrio da reação de
hidratação retardando a nucleação e o crescimento dos cristais de gipsita. Uma vez que o processo
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de nucleação é controlado pela temperatura, o aumento nesta variável faz com que maior número
de cristais sejam formados, e consequentemente maior número de grãos com tamanhos reduzidos
formados no material endurecido.
Com o processo de nucleação e crescimento controlado, os grãos formados, geralmente,
possuem menore indices de imperfeições de empilhamento atômico e maior densidade relativa,
devido ao melhor empacotamento dos cristais.
5. CONCLUSÃO
O estudo preliminar realizado mostra ser promissor o aumento da temperatura da água de
amassamento, visto que se obteve um aumento de 15% nas propriedades estudadas. Estudos
complementares vêm sendo realizados pelo grupo de pesquisa avaliando-se diferentes
concentrações do retardador de pega e diferentes temperaturas de água de amassamento.
Para a avaliação propriedades no estado fresco, tempo de cura e trabalhabilidade, está
sendo estudadas técnicas que permitam quantificar tal influencia.
Propriedades mecânicas em tração indireta e flexão serão posteriormente realizadas, visto
que para aplicação deste material como peças de fundição para a utilização em sancas, por
exemplo, é importante visto que tais peças sofrem esforços de tração e compressão
simultaneamente.

REFERÊNCIAS
ANTUNES, R. P. N. Estudo da Influência da Cal Hidratada nas Pastas de Gesso. São Paulo,
1999. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 1999.
BARDELLA, P. S.; SANTOS, F. M.; CAMARINI, G. Reciclagem de gesso de construção.
Congesso brasileiro de ciência e técnologia em resíduos e desenvolvimento sustentável. Costão do
Santinho: [s.n.]. 2004. p. 11.
CORRÊA, L. R. Sustentabilidade na construção civil. Escola de Engenharia UFMG. [S.l.], p.
70. 2009.
DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral – Relatório Anual – 2013.
ERBS, A. et al. Determinação das propriedades físicas e mecânicas do gesso reciclado proveniente
de chapas de gesso acartonado. Cerâmica, São Paulo, v. 61, n. 360, p. 482-487, Dec. 2015.
MUNHOZ, F. C. Utilização do gesso para fabricação de artefatos alternativos, no contexto de
produção mais limpa. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
de Produção da Universidade Estadual Paulista, Bauru Agosto/2008.
232

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

PINHEIRO, S. S. M. Gesso reciclado: Avaliação de propriedades para uso em componentes.
Universidade estadual de campinas. Campinas, p. 330. 2011.
RESOLUÇÃO N° 431 CONAMA, DE 24 DE MAIO DE 2011. Publicada no DOU n° 99, de 25
de maio de 2011, p. 123.
SAVI, OLINDO. Produção de placas de forro com a reciclagem do gesso. Universidade Estadual
de Maringá (UEM) -Programa de pós-graduação em engenharia urbana, Maringá, 2012.
TAVARES, Yêda Vieira Póvoas et al. Reaproveitamento do resíduo de gesso na execução de
revestimento interno de vedação vertical. Ambient. constr., Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 103- 19,
mar. 2010.

233

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

NEST – O SISTEMA PRODUTO-SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO
RESIDENCIAL
NEST – THE PRODUCT-SERVICE SYSTEM FOR HOUSEHOLD ORGANIZATION.

Matheus G. Perim
Profa. Me. Luiza G. Selau
Profa. Dra.Luciane Calabria
FSG Centro Universitário

RESUMO
Sabendo que o design pode atuar não somente no âmbito pragmático dos produtos, surge uma necessidade
de se aprofundar no estudo e aplicação de ferramentas de design no desenvolvimento de sistemas produto-serviço. Por
isso, através da aplicação de métodos de design para o desenvolvimento de um PSS, aliando-se ao pensamento
sustentável, foi desenvolvida uma marca chamada Nest com o objetivo de fornecer soluções para organização e
armazenamento em ambientes residenciais, pensando no produto e seus materiais, comunicação e na sua entrega ao
usuário, sempre pensando em sua experiência. Dentro da marca, foram desenvolvidas linhas de produto específicas
para atender às necessidades do público alvo, sendo elas a Canário para ambientes internos, Coruja para ambientes
com crianças, Rapina para ambientes externos e Beija-flor para utensílios domésticos. Foi fundamental o pensamento
na escolha dos materiais e processos de fabricação.
Palavras Chave: sistema produto-serviço, design, sustentabilidade, metodologia.

ABSTRACT
Knowing that design itself not only does apply to the pragmatic dimension of product development, there is a
need for depth in the field and application of design tools to create product-service systems. Therefore, through the
application of PSS development methods, and sustainable thinking, this paper describes the creation of the brand Nest,
that has the objective of offering solutions for organization and storage in residential environments, thinking about the
product and its materials, communication and the way the user receives everything, always having in mind their
experience. Within the brand, specific collections have been designed to fulfill the necessities of its public. Canário is
the indoor collection, Coruja was designed as children-safe products, Rapina is the outdoor collection and Beija-flor is
for household items. Knowing that each collection had its own requisites, thinking about the materials and
manufacturing process was crucial.
Keywords: product-service system, design, sustainability, methodology.
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1. INTRODUÇÃO
Apesar de, por muitas vezes, o design ser resumido por quem não o conheça
profundamente como a função estética ou estilo de determinado produto ou resultado, sua
profundidade é imensurável. Sabe-se que o design pode atuar em três dimensões, e que elas se
dividem de acordo com a forma que os usuários interagem com os produtos. A primeira é visceral,
impulsiva, e diz respeito somente à questão estética do produto. A segunda, comportamental,
trata-se do prazer que o uso dos produtos proporciona ao usuário. Por último, temos a dimensão
reflexiva, atuando sobre a satisfação pessoal que o usuário alcança ao consumir determinados
produtos (NORMAN, 2008). Pensando nessa última dimensão, Manzini (2008) complementa,
dizendo que cabe ao designer identificar o caminho para chegarmos até uma realidade onde as
expectativas de bem-estar não estejam relacionadas à aquisição de novos artefatos, mas sim à
experiência que os mesmos proporcionam.
Dessa forma, o designer precisa possuir uma visão holística, para que não somente o
produto seja o foco, mas sim o seu processo de concepção. De acordo com Stickdorn e Schneider
(2014), a abordagem do design de serviços diz respeito justamente ao processo de design, e não ao
seu resultado final, permitindo que esse se apresente de diversas formas, desde estruturas
organizacionais, processos operacionais até experiências ou objetos físicamente concretos.
No processo do design de serviços, o produto deixa de ser visto como um elemento isolado
e passa a ser parte de um sistema circular. Moraes (2010) defende que o conceito de um sistema
produto é semelhante aos conceitos do design estratégico, onde o design é visto como uma forma
dinâmica e complexa, relacionando-se com o produto, a comunicação, o mercado e o serviço.
Sabendo disso, o product-service system surge como uma extensão da operacionalidade de um
bem físico, de forma a agregar serviços a esse bem. Assim, o que o usuário concome é o direito de
uso do bem, e não somente o direito de propriedade, como sempre foi acostumado. Dessa forma, a
dimensão visceral do produto, que diz respeito à sua função e aparência, deixa de ser o principal,
dando lugar aos aspectos comportamentais e reflexivos do bem, permitindo que o usuário receba
uma experiência completa do bem que está consumindo (NORMAN, 2008). Apesar dos aspectos
pragmáticos do produto deixarem de ser o principal, como o produto desse processo será um
artefato, existem aspectos técnicos que precisam ser definidos. Por isso, uma das etapas mais
importantes do processo será a definição dos seus materiais.
Pensando nisso, partindo de um processo de design que resultou em um artefato para
auxiliar na independência das pessoas com deficiência visual, esse artigo explana a aplicação de
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métodos de design para o desenvolvimento de um projeto de sistema produto, visando o
pensamento holítsico oriundo do design de serviços aliado ao pensamento prático e sustentável da
engenharia de materiais, de modo a poder inserir o projeto em uma linha de produção,
minimizando os impactos ambientais negativos que essa produção pode causar.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Hoje, o design consegue abranger tantas áreas de tantas maneiras diferentes que ele se
tornou algo tão abstrato que por vezes não é reconhecido com a complexidade que possui.
Contudo, Vianna et al. (2013) explica que o design como disciplina tem por objetivo máximo
promover o bem-estar na vida das pessoas, aravés da forma que os designers percebem as coisas e
agem sobre elas, encontrando oportunidades nos problemas, e observá-los sob diversas
perspectivas e ângulos.
De acordo com Best (2012), a gestão do design possui uma abordagem holística
organizacional, favorecendo resultados socialmente inclusivos e com menor impacto ambiental.O
design, de maneira mais abrangente, pode contribuir de maneira eficiente para estabelecer uma
relação positiva entre a organização, a tecnologia, o meio ambiente e a sociedade. Assim, a gestão
em design deixa de ser algo operacional e se torna uma forma de pensamento, da mesma forma em
que o design de serviços se revela como uma abordagem interdisciplinar em constante evolução,
combinando inúmeras habilidades de design, gestão e até mesmo engenharia de processos. Os
serviços sempre existiram, porém agora o design conquistou seu espaço nesse âmbito,
incorporando novos modelos de negócios, promovendo a empatia com as necessidades dos
usuários, buscando criar um novo valor socioeconômico. Dessa forma, o design de serviços é
essencial para uma boa economia baseada no conhecimento (STICKDORN E SCHNEIDER,
2014).
Enquanto o design estratégico propõe trabalhar no âmbito do conceito e não prosseguir
com a parte operativa, volvada aos aspectos de execução do projeto. Dessa forma, o design
estratégico se assemelha muito com os conceitos de sistema produto, porém esse se envolve com
todas as fases do projeto, operando do projeto do produto até o projeto do serviço. Moraes (2010)
explica que, pode-se entender o sistema produto como a aplicação global do conceito de design,
abordando produto, comunicação, distribuição e serviço, o que requer uma estratégia que amplia
os próprios conceito de sistema produto.
3. METODOLOGIA
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Para inovar, Baxter (1998) defende que é necessário administrar todos os processos
oriundos do desenvolvimento de um projeto. Por isso, a necessidade da aplicação de um método
projetual é fundamental. Embora a maioria dos processos de design sejam não lineares, é possível
articular uma estrutura geral para eles. Todavia, é preciso estar ciente que suas abordagens são
interativas, pois a cada etapa do processo, pode ser necessário retroceder um passo, ou até mesmo
começar do zero. O British Design Council define quatro etapas para o desenvolvimento de
qualquer projeto: exploração, criação reflexão e implementação, abordando de forma básica os
processos de design, por mais complexos que sejam (STICKDORN E SCHNEIDER, 2014). O
esquema do duplo diamante ilustra as quatro fases do processo, conforme Figura 1.
Figura 1 – Duplo Diamante

Fonte: Stickdorn e Schneider (2014).

Para desenvolver um sistema produto, serão aplicadas ferramentas do design thinking de
serviços aliadas à estrutura de sistema design proposta por Moraes (2010), ilustrada pelo
esquema representado na Figura 2.
Figura 2 – Esquema de Sistema Produto/Design

Fonte: Moraes (2010).

Adaptando o esquema acima a uma abordagem um pouco mais prática, os pilares
estabelecidos foram comunicação, produto e serviço, o que pode ser ilustrado pelo esquema
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demonstado na Figura 3.

Figura 3 – Esquema de PSS

Fonte: Autoral (2019)

4. RESULTADOS
Conforme o universo se adapta à nova onda de consumo, onde os usuários buscam cada
vez mais se identificar com as marcas que consomem, as empresas buscam formas de estabelecer
conexões e relacionamentos reais com os seus clientes, tornando-se insubstituíveis e parte de
suas vidas. Wheeler (2012) diz que as pessoas se apaixonam por marcas, e a forma que essas
duas partes se relacionam é o que define o sucesso da empresa.
Sabendo disso, o primeiro passo desse processo foi dar um passo para trás, descobrir a
real proposta de valor e criar uma marca com que o público-alvo se identificasse. Sabendo que a
Nest partiu de um produto cujo objetivo era fornecer auxílio, independência e organização para
pessoas com deficiência visual, a empresa não poderia ter um propósito muito distante desse.
Entretanto, criar uma marca não é tarefa fácil. Afinal, ela deve se comunicar com alguém, e
como o intuito do PSS é olhar para o todo, foi realizado um esboço da proposta de valor da
empresa através do business model canvas (OSTERWALDER E PIGNEUR, 2011). Com isso,
uma pesquisa criativa se iniciou, com a aplicação de ferramentas como o brainstorm,
brainwriting e MESCRAI (BAXTER, 2000) para, enfim, criar a Nest, uma empresa que fornece
soluções para o ninho de cada pessoa: sua casa. Aliada ao conceito de aninhar cada coisa em seu
lugar, a Nest propõe soluções ideais para qualquer ambiente. Sabendo disso, a logotipia da marca
foi criada, utilizando algumas das cores em que os produtos estarão disponíveis, e está
representada na Figura 4.
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Figura 4 – Logotipo da Nest

Fonte: Autoral (2019).

A partir disso, foi possível definir com quem a marca falaria, e de que forma o faria.
Sabendo que palavras são ferramenta muito poderosas para a construção de uma marca, o tom de
voz da Nest será amigável, dinâmico e familiar, sempre preocupado com o público. Esse
relacionamento se dará através de varejos, e-commerce, loja física e redes sociais, buscando falar
sempre com aquele usuário preocupado com a organização do seu ninho – sua casa – mas de
forma não convencional e divertida. Tudo isso aliado a um SAC que não só busca vender a
solução, mas também ajudar o usuário no seu dia a dia com os produtos da marca. Percebe-se
que até então o foco não foi o produto, mas sim na experiência de serviço e comunicação. Esse
pensamento é oriundo do processo de design de serviço, que rompe o estigma de o foco da
empresa ser apenas no produto. Por isso, a real oferta foi deixada para o final.
Para melhor atender o seu público, a Nest possui linhas de produtos com peculiaridades
que permitem um uso melhor dos produtos, materiais e gestão de processos. A primeira linha, é a
Canário, ideal para ambientes internos. Essa linha de produtos leva o nome de um pássaro
caseiro, comum, mas especial, livre como as peças que a compõem. A seleção dos materiais
parte de fundamentos relacionados às suas propriedades e processos de fabricação escolhido para
a produção (Callister, 2012), com isso para este projeto foram selecionados as poliolefinas, que
são polímeros termoplásticos, recicláveis, além disso, na família das poliolefinas estão os
polietilenos (PE) e os polipropilenos (PP), este último foi o objeto de estudo para a composição
dos produtos. Quanto aos processos de fabricação, se pode utilizar dentre injeção e
rotomoldagem, neste caso a escolha se deu em função do processo de rotomoldagem ser um
processo com custo relativo inferior a injeção garantindo assim que o produto atenda um público
maior (COMISSO et al., 2013). A Figura 5 ilustra1 alguns dos produtos desenvolvidos para a
linha:
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Figura 5 – Armário Babilônia Clássico, Cômoda Slide e Bidê Slide, integrantes da linha Canário

Fonte: Autoral (2019)

Foi necessário, assim o usuário poderá escolher o produto em função do seu ambiente, a
gama de cores é composta por 9 opções, que vão desde as cores primárias, até as secundárias,
preto, branco e cinza. Feita para resistir, a linha Rapina conta com produtos robustos, mas ao
mesmo tempo delicados, como apresenta a Figura 6.
Figura 6 – Armário Rubico e Armário BabilôniaH

Fonte: Autoral (2019).

A terceira e mais delicada linha se chama Beija-Flor, e é composta por utensílios
domésticos comuns, que são encontrados em qualquer casa, mas como toque Nest da inovação e
criatividade. Ilustrados na Figura 7, alguns dos produtos desenvolvidos para alinha.
Figura 7 – Capuleiro e Cestovo de Roupas

Fonte: Autoral (2019)

A quarta linha de produtos da Nest foi criada para e com mães e pais coruja, pensada na
segurança de crianças em seus quartos ou até mesmo em instituições de ensino. Como o objetivo
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é que os produtos sejam duráveis, com isso o uso de materiais atóxicos é o ideal para essa linha,
conforme citado anteriormente o polietileno se engrada neste quesito. Alguns produtos da linha
são apresentados na Figura 8.
Figura 8 – Armário Tetrinca, Portovo e Armário Babilônia Coruja

Fonte: Autoral (2019).

Como mencionado previamente, esse projeto partiu do desenvolvimento de outro artefato,
e como o propósito da marca e desse artefato ainda se mantiveram alinhados, foi criado um
princípio de cobranding dentro da Nest. Sabendo que grandes marcas frequentemente se unem em
prol de uma causa ou entidade, a Nest entra no jogo com uma proposta de co-criação de produtos,
podendo trocar experiências com outras marcas e fazendo o bem para o mundo. Alguns exemplos
dessa proposta são parcerias com a (RED), organização que cria parcerias com marcas para
levantar fundos para ajudar pessoas com o vírus HIV/AIDS (RED, 2019); e a APADEV –
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Caxias do Sul, entidade estudada para o
desenvolvimento do primeiro Armário Babilônia. Os produtos são ilustrados na Figura 9.
Figura 9 – Cômoda Slide (PRODUCT)ᴿᴱᴰ, Armário Babilônia APADEV

Fonte: Autoral (2019)
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desse projeto, foram colocadas em práticas diversas teorias, ferramentas e métodos
de diversos autores diferentes, mas tudo com o propósito de mostrar que o design pode atuar não
somente na dimensão estética e pragmática de produtos e artefatos, mas pode também estar
presente em estratégias de mercado e desenvolvimento de produtos e até mesmo empresas. Além
disso, aliando a inovação com a sustentabilidade, é possível criar soluções diferentes que não vão
somente buscar o lucro de uma empresa ou organização, mas também permite que o design
diminua os impactos negativos que os processos produtivos causam no meio ambiente, além de
causar impactos positivos na economia e sociedade como um todo.
Além disso, comprova-se que o design pode ser utilizado como uma poderosa ferramenta
de gestão, especialmente devido ao fato de o designer ser responsável por encontrar oportunidades
nos problemas, e aprofundando-se no âmbito do design de serviço e aplicando ferramentas de
prototipagem de serviços, o segmento de serviços no mercado pode se desdobrar e evoluir de
forma exponencial. Só basta reconhecimento, possibilidades e oportunidades. E é por isso que se
faz design.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo estudar diferentes parâmetros no processo de oxidação eletrolítica por
plasma (PEO) e sua influência no revestimento formado sobre a superfície da liga de alumínio AA1050-H14, a fim de
estabelecer as condições mais favoráveis ao procedimento. Tal técnica de tratamento de superfície gera revestimentos
cerâmicos densos, de boa adesão ao substrato do material, protegendo-o contra o desgaste, corrosão e calor, bem
como isolamento elétrico. Para a diferenciação dos parâmetros, o processo será realizado variando corrente e tensão
elétrica (0 – 20 A e 0 – 1000 V), em uma fonte DC e a distância entre os eletrodos. A solução eletrolítica utilizada foi
o Bórax (Tetraborato de sódio) – Na2B4O7. E visa também a caracterização dessa camada, através de análises da
microestrutura e da composição química por metalografia, microscópio eletrônico de varredura (MEV) e
espectroscopia por energia dispersiva (EDS).
Palavras-chave: Oxidação Eletrolítica a Plasma, Engenharia de Superfície, Revestimento, Camada de Passivação e
AA1050-H14.

ABSTRACT
This work aims to study different parameters in the process of electrolytic oxidation by plasma (PEO) and its
influence on the coating formed on the surface of the aluminum alloy AA1050-H14, in order to establish the most
favorable conditions for the procedure. Such surface treatment technique generates dense ceramic coatings with good
adhesion to the substrate of the material, protecting it from wear, corrosion and heat, as well as electrical insulation.
For the differentiation of the parameters, the process will be carried out by varying current and electrical voltage (0 20 A and 0 - 1000 V), in a DC source and the distance between the electrodes. The electrolytic solution used was
Borax (sodium tetraborate) - Na 2 B 4 O 7. It also aims to characterize this layer through analysis of the
microstructure and chemical composition by metallography, scanning electron microscopy (SEM) and dispersive
energy spectroscopy (EDS).
Keywords: Plasma Electrolytic Oxidation, Surface Engineering, Coating, Passivation Layerand AA1050-H14.
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1. INTRODUÇÃO
Todos os materiais existentes possuem suas características naturais. Alguns são agressivos,
corrosivos, biologicamente incompatíveis, sensíveis a luz, ao aquecimento ou à oxidação,
hidrofílicos, transparentes e / ou viscosos. Dependendo das situações e aplicações, tais
propriedades são desejáveis ou indesejáveis. No último caso, para eliminar as propriedades
indesejadas, as superfícies desses materiais devem ser modificadas. Para se produzir superfícies
com características adequadas para sua aplicação, foi desenvolvida a engenharia de superfície. Em
termos gerais, essa tem aplicações para química, engenharia mecânica e engenharia elétrica [1, 2].
De forma ampla, todos os tipos de modificações de superfície podem ser classificados
genericamente nas seguintes categoriais: deposição de materiais, que possuem funções e
propriedades desejáveis, na superfície; modificação da superfície existente em composição,
estruturas e / ou topografias; e remoção parcial de um material, da superfície existente, para criar
topografias específicas [3,4].
Dentre os metais mais utilizados no mundo, tem-se o alumínio, com características
permitem-lhe uma diversa gama de aplicações. Material leve e durável, o alumínio deforma muito
bem e apresenta excelentes propriedades na maioria das aplicações. Produtos que utilizam
alumínio ganham também competitividade, em função dos inúmeros atributos deste material,
como leveza, condutibilidade elétrica e térmica, impermeabilidade e opacidade, alta relação
resistência/ peso, beleza, durabilidade, moldabilidade e soldabilidade, resistência à corrosão,
possibilidade de muitos acabamentos, reciclabilidade [3,4].
Para este estudo, foram utilizados chapas de Alumínio AA1050-H14. Ligas do grupo
1xxx, material comercialmente puro, são muito dúcteis no estado recozido, sendo indicadas para
estampagem (tubos tipo bisnaga, aerosol e para cosméticos); apresentam alta resistência à
corrosão, usados em cubas e tanques para a indústria química e farmacêutica; baixa resistência
mecânica; e são mais indicadas para anodização decorativa.
A utilização de revestimentos cerâmicos em metais tem se mostrado uma técnica bastante
atrativa para a indústria por promover excelente resistência ao desgaste e a corrosão [3,4]. No caso
das ligas de alumínio, a corrosão ocorre principalmente em função da sua composição, diferença
de potencial entre a matriz e os elementos de adição.
A técnica denominada Oxidação por Plasma Eletrolítico (PEO) tem sido utilizada para
promover revestimentos cerâmicos em Al, Ti, Nb e ligas de Mg. O Plasma eletrolítico é um termo
usado para descrever uma variedade de processos eletroquímicos que ocorrem na interface do
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eletrodo e solução de eletrólito, quando a voltagem aplicada for superior a um determinado valor
crítico, normalmente várias centenas de volts [5,8].
Comparado ao processo convencional, o PEO pode ser realizado em única etapa e em
tempos reduzidos, e utiliza soluções básicas ou alcalinas. Isto é possível devido às altas tensões
usadas no processo, que estabelecem o plasma no meio eletrolítico sobre a camada em
crescimento, por isso também conhecido por anodização a plasma ou galvanização a plasma. A
ação simultânea da descarga elétrica com as reações eletroquímicas, induzem novos mecanismos
físicos – químicos que geram camadas óxidas com propriedades únicas [9].
Assim, devido às características interessantes para aplicação tecnológica, este projeto foi
indicado para o estudo e caracterização das condições de aplicação desse processo em ligas de
alumínio AA1050, de resistência à corrosão já conhecida.
Para a fase de experimentação, foi utilizada a solução eletrolítica de Bórax (Tetraborato de
sódio) – Na2B4O7 e, a fim de viabilizar a pesquisa, será utilizado uma fonte DC variando de (0 –
20 A) e (0 – 1000 V). Tais variações nos parâmetros do processo permitirão explorar a qualidade
dos revestimentos formados e definir o melhor método, a partir da análisemicroestrutural e de
composição química das camadas depositadas, através de metalografia e fractografia, MEV, EDS.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Anodização Convencional
A anodização é um tratamento eletroquímico aplicado às ligas de alumínio, visando sua
proteção superficial, principalmente a proteção contra a corrosão. Tais processos são geralmente
realizados em soluções de ácido sulfúrico, resultando na formação de uma camada óxida de
alumina (Al2O3), com propriedades suficientemente boas para aplicações em diversas áreas [12].
Entretanto, camadas óxidas de alumina, com melhores propriedades mecânicas e resistentes à
corrosão, podem ser obtidas pela anodização dura, que utiliza soluções de ácido crômico [12], que
é um produto cancerígeno. Embora estes processos sejam de larga aplicação industrial, eles
exigem muitos cuidados para execução e descarte dos resíduos no meio ambiente e, portanto, eles
não são considerados ecologicamente corretos.
A anodização é um processo eletroquímico, no qual o eletrodo de trabalho (peça a ser
tratada) é ligado ao polo positivo da fonte, enquanto o polo negativo é ligado um contra – eletrodo
inerte, isto é, um metal não reativo. Estes eletrodos são chamados, respectivamente, de anodo e
catodo, Figura1.
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Figura 1 – Anodização Convencional.

Fonte: Autor

Nesta figura podemos observar que os eletrodos ficam imersos em uma solução aquosa,
denominada solução eletrolítica, que permite a passagem da corrente elétrica devido a presença de
íons em sua composição química. Quando a fonte é ligada, os íons da solução se movimentam em
direção aos eletrodos com polarização oposta às suas, e se combinam com as espécies químicas
liberadas por aqueles eletrodos, se estes forem quimicamente reativos.
Na anodização de ligas de alumínio (Al), a solução eletrolítica possui íons contendo
oxigênio (O−), que se recombinam com íons Al+ liberados pela liga, promovendo o crescimento
de uma camada óxida de alumina (Al2O3) sobre a superfície da liga. Tipicamente, estas camadas
anódicas são predominantemente amorfas e apresentam duas regiões, uma interna mais densa,
denominada camada barreira, e uma camada externa porosa. A densificação e espessura da
camada barreira, bem como a porosidade da camada externa, dependem dos parâmetros adotados
no processo [12, 13, 14], como segue:
I.

Concentração do soluto na solução eletrolítica aquosa – influi na composição
química da alumina, isto é, na quantidade de fases amorfas e cristalinas.

II.

Temperatura do eletrólito – temperaturas elevadas aumentam a porosidade da
camada externa, afetando suas propriedades mecânicas e química.

III.

Voltagem de anodização – determina a morfologia (quantidade, formato e
tamanho) dos poros formados, comprometendo a densificação da camada barreira.

IV.

Densidade de corrente de anodização – deve ser mantida constante, para que a
espessura da camada seja proporcional ao tempo da anodização.
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V.

Tempo de anodização – determina a espessura desejada da camada, porém, existe
um tempo máximo de processo, a partir do qual a dissolução química da alumina
predomina sobre seu crescimento eletroquímico.

VI.

Agitação do eletrólito – garante a homogeneização da temperatura da solução, de
forma a evitar o aquecimento das peças anódicas, o que compromete suas
propriedades morfológicas.

VII.

Composição química das ligas – influi na composição química da camada e,
também, nos parâmetros adotados para a anodização. Ligas contendo magnésio
(Mg) ou cobre (Cu) exigem maiores densidades de corrente e menores
temperaturas. Ligas de fundição, que contém silício (Si), exigem maiores voltagens
para manter a densidade de corrente constante.

VIII.

Impurezas do eletrólito ou ligas – influem nas propriedades mecânicas ou química,
bem como naquelas de interesse estético (cor, brilho, manchas). Por isso, o contra eletrodo deve ser inerte para não liberar espécies contaminantes na solução. Nas
ligas contendo Si, este constitui uma impureza que não favorece a anodização.

A anodização descrita acima é chamada de anodização convencional, a anodização a
plasma ocorre em voltagens suficientemente altas para criar o plasma eletrolítico ao redor da liga,
acrescentando reações termoquímicas do plasma ao processo eletroquímico convencional.
2.2 Anodização eletrolítica a plasma
A oxidação eletrolítica por plasma (PEO), também conhecida como oxidação do plasma
eletrolítico (EPO), ou oxidação por micro arco (MAO), é um processo de tratamento de superfície
eletroquímico para a geração de revestimentos de óxidos em metais. Essa técnica de
processamento na qual as superfícies de metais como o alumínio, magnésio e titânio são
convertidas em revestimentos de óxido. A tecnologia de plasma aplicada nesses metais é utilizada
para protegê-los da corrosão, produzindo revestimentos cerâmicos densos, com uma boa adesão ao
substrato [15]. É semelhante à anodização convencional, mas emprega potenciais mais altos, de
modo que as descargas [11] ocorrem e o plasma resultante modifica a estrutura da camada de
óxido. Este processo pode ser usado para crescer espessa (dezenas ou centenas de micrômetros),
em grande parte cristalina revestimentos de óxido em metais como alumínio, magnésio, titânio
entre outros. Como podem apresentar alta dureza e uma barreira contínua, esses revestimentos
podem oferecer proteção contra desgaste, corrosão ou calor, bem como isolamento elétrico. O
processo (PEO) consiste em dois eletrodos imersos em uma solução eletrolítica com uma alta
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tensão aplicada que envolve anodização onde numerosas faíscas finas (microarcos) são produzidas
continuamente ao longo da superfície do revestimento, acompanhada por liberação de gás. A
reação química é induzida nos locais de descarga devido ao aumento da temperatura modificando
a estrutura, composição e morfologia dos revestimentos de óxido. A composição e a concentração
do eletrólito desempenham um papel crucial na obtenção dos revestimentos de óxido desejados
por PEO.
Esse revestimento, formado por microarcos de oxidação, é composto por uma camada
exterior porosa e uma camada interior compacta na qual a composição e espessura dependem da
natureza do eletrólito [16]. São formados pela migração de O2, H2O e Al3+ através de um campo
elétrico e atuam como uma barreira na amostra. Também pequenas quantidades de componentes
do eletrólito são incorporadas na camada de óxido durante a anodização, pois ocorre uma
conversão química do metal substrato em seu óxido e cresce tanto para dentro como para fora da
superfície original do metal. Por crescer dentro do substrato, tem excelente adesão ao substrato
metálico. Uma ampla gama de ligas de substrato pode ser revestida, incluindo todas as ligas de
alumínio forjado e a maioria das ligas fundidas, embora altos níveis de silício possam reduzir a
qualidade do revestimento.
Como este processo utiliza tensões muito maiores (centenas de volts) que aquelas
aplicadas na anodização convencional, o que permite o aparecimento de microplasmas na
superfície da peça a ser tratada [8].
A anodização a plasma geralmente é um tratamento de única etapa, e não precisa utilizar
soluções agressivas ao homem ou ao meio ambiente [8,14]. A presença de microplasmas no
eletrodo de trabalho (anodo) causa o aumento das reações eletroquímicas dentro da solução
eletrolítica, o que resulta em um processo mais rápido, e com maiores taxas de deposição dos
filmes óxidos [14].
Mas, assim como a anodização convencional e outros tratamentos eletrolíticos, as
modificações superficiais resultantes do processo dependem dos parâmetros aplicados, tais como a
tensão de trabalho, a corrente, temperatura, composição química das peças a serem tratadas e os
tipos de eletrólitos [8, 14].
2.3 O Alumínio
O alumínio é um material tanto estrategicamente como estruturalmente utilizado na
indústria moderna. É o metal mais abundante da crosta terrestre [24], e extremamente versátil
devido a suas propriedades como baixa densidade, boa resistência mecânica, boa resistência à
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corrosão e à oxidação, boa condutividade térmica e elétrica, boa conformabilidade e, em algumas
ligas, boa capacidade de endurecimento por processos térmicos e/ou mecânicos. Adicionalmente,
ao contrário das ligas ferrosas comuns, as ligas de alumínio são caracterizadas pela capacidade de
manter as propriedades de resistência mecânica, tenacidade à fratura e fadiga, mesmo em baixas
temperaturas, o que, aliado às propriedades descritas acima, torna o metal o mais usado pela
indústria aeroespacial [24]. O alumínio na sua forma pura apresenta uma aplicação limitada, porém
na forma de ligas, ele pode ser empregado desde uma simples lata de refrigerante até em
importantes componentes de estruturas complexas.
As ligas de alumínio recebem elementos químicos (Cu, Mg, Si, Zn, Ni, Ti, Cr, entre outros)
para que suas propriedades mecânicas respondam adequadamente às solicitações exigidas em cada
aplicação. Por isso, elas são identificadas pelo elemento químico majoritário em sua composição,
como mostra a classificação da Associação de Alumínio (AA) Tabela 1:
Tabela 1 – Sistema de Classificação do Alumínio segundo a “Aluminum Association” e suas principais Aplicações.
Adaptado de [17].

Fonte: Aluminum Association.

2.4 O Tetraborato de Sódio
Um mineral alcalino derivado da mistura de um sal hidratado de sódio e ácido bórico.
Muito conhecido como Bórax (Na2B4O7), é encontrado na forma de pequenos cristais agrupados
facilmente, tem a aparência macroscópica de um pó de cor branca. O Bórax possui em sua fórmula
molecular 7 moléculas de Oxigênio, que é o elemento que se combina com o alumínio durante o
PEO, por esse motivo foi designado para ser o soluto, da solução deste trabalho.
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2.5 MEV e EDS
O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um tipo de microscópio capaz de produzir
imagens de alta resolução da superfície de uma amostra. Devido à maneira com que as imagens
são criadas, imagens de MEV têm uma aparência tridimensional característica e são úteis para
avaliar a estrutura superficial da amostra. Além de avaliar os aspectos topográficos, essa técnica
também é útil para verificar a composição e outras características do material que compõem as
amostras.
A técnica possibilita investigar a superfície de amostras com magnitude da ordem de
centenas de milhares de vezes. Além disso, a técnica permite a realização de microanálises por
espectroscopia de energia dispersiva (EDS), que possibilita a identificação e mapeamento dos
elementos químicos presentes no material. O MEV funciona através de um feixe de elétrons que
varre a superfície da amostra e sua interação com o material analisado gera diversos tipos de sinal
que são utilizados para a formação de imagens ou análise da composição da amostra.
As imagens podem fornecer informações referentes à morfologia e topografia, e a
composição química pode ser determinada por detecção de raios-X.
Suas aplicações são inúmeras, como nas áreas têxteis, de materiais de construção,
metalurgia, mineração, indústrias de corantes e pigmentos, farmacêutico, cosméticos, químico e
petroquímico, criminalística, análises de materiais biológicos, plantas, fungos, bactérias, ossos e
dentes e dentre muito outros.
3. METODOLOGIA
3.1 Materiais
6 placas de alumínio 1050 (20mm x 10mm x 2mm), composição da liga descrita na Tabela
abaixo.

Tabela 2 - Composição da liga AA 1050-H14

%

Mg

Cr

Si

Fe

Cu

Mn

Zn

outros

0,05

-

0,25

0,40

0,05

0,05

0,05

0,03

Fonte: COPPERMETAL

Para a preparação das amostras, foi utilizado o Laboratório de Metalografia da Fatec
Pindamonhangaba, a fim de criar uma superfície livre de irregularidades através do polimento das
chapas em suspensão de sílica coloidal/ pasta de diamante.
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Uma posterior limpeza do material foi realizada num aparelho de ultrassom, com água
destilada/ deionizada.
O sistema eletrolítico utilizado nos processos faz parte do Laboratório de Plasma
Eletrolítico (LaPE), instalado na FATEC – Pindamonhangaba, e é mostrado na Figura 2, sendo
constituído pelos seguintes equipamentos:
[1] Fonte de tensão estabilizada CTRLTECH, com tensão variável de 0 a 1000 V CC, e
corrente variável 0 a 20 A CC.
[2] Agitador mecânico FISATOM para soluções até 1,5 litros e potência de 25 W.
[3] Multímetros MINIPA modelo ET2030A, para medidas de tensões e correntes.
[4] Termômetro MINIPA modelo ET401A, para medidas da temperatura da solução.
[5] Cuba eletrolítica de aço inoxidável ou béquer vidro.
[6] Haste fina de alumínio AA1100, com 3,25 mm de diâmetro, usada para segurar os
substratos dentro da célula eletrolítica. Esta haste é isolada por uma fita de teflon para não
participar do processo.
Figura 2 – Foto do equipamento do LaPE – Laboratório de Plasma Eletrolítico – FATEC – Pindamonhangaba.

Fonte: Autor.

 Microscópio eletrônico de varredura (MEV) com Espectroscopia por Dispersão de
Energia (EDS), marca/modelo Tescan Vega 3XMU;
 Bórax (Na2B4O7);
As 6 amostras de AA1050, passaram por um processo de preparação:
a) As amostras foram inicialmente cortadas, nas dimensões de 20mm x 10mm x 2mm
efeito um furo de 3mm de diâmetro (para encaixar a haste do eletrodo no momento
do experimento).
b) As amostras foram lixadas, com as lixas de 200, 400, 600 e 1200 micras,
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respectivamente.
c) Para a limpeza, foi utilizando a cuba ultrassônica para os banhos, em cada uma das
amostras na sequência: detergente neutro, água destilada e álcoolisopropílico.
d) As amostras foram secas e antes de serem encaixadas na haste, na montagem do
experimento foiverificada;
e) A massa de cada uma delas, para que fosse possível obter um resultado da massa
do filme depositado sobre os substratos dealumínio.
Foram feitas pesquisas e utilizando como base outros artigos, pesquisas e trabalhos de
anodização a plasma, para que fossem definidos os critérios para cada um dos testes. Os
parâmetrosutilizadosparaosensaiosestãonatabela3.Paracadaensaiofoiutilizadaasolução aquosa de
Bórax com concentração de 10g/l e para contra eletrodo uma placa de Alumínio da liga AA1050
(50 mm x 50 mm x 2mm).
Tabela 3 - Parâmetros Utilizados nos Experimentos
Distância entre a
Amostra
amostra e o contra
Corrente
Tensão
eletrodo
1
30 mm
+/- 0,6 A
450 V

Tempo
10 min

2

30 mm

+/-0,6 A

450 V

15 min

3

20 mm

+/- 0,6 A

450 V

10 min

4

20 mm

+/- 0,6 A

450 V

15 min

5

30 mm

1A

+/- 550 V

10 min

6

30 mm

1A

+/- 550 V

15 min

Fonte: Autor

Obs: na Tabela 3, os traços (+/-) significam que o valor variou durante o experimento.
Na Figura 3 mostra a montagem do experimento de PEO no Laboratório de Plasma
Eletrolítico (LaPE) – FATEC - Pindamonhangaba. São utilizados multímetros um para
acompanhar o comportamento da tensão e outro da corrente no processo. Os eletrodos são
colocados dentro da solução que se encontra dentro de um béquer de vidro apoiados em hastes de
alumínio 1050. É usado um misturador para manter uniforme a Concentração, o pH e a
temperatura dos ensaios. Foi utilizado um termômetro para o controle da temperatura, pois foi
utilizado água destilada como solvente e as temperaturas de trabalho atingiram valores próximos
ao ponto de ebulição da água. É importante destacar que um experimento com altas potências
possui riscos, e para evitar qualquer acidente em todos os experimentos os integrantes estavam
com os devidos equipamentos de proteção individual (EPIs).

253

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

Figura 3- Esquema experimental

Fonte: Autor.

Durante cada um dos experimentos foram anotados os dados de tensão, corrente e
temperatura, e após os experimentos as amostras foram levadas até a balança analítica, para que
assim pudesse ser comparada a massa antes de após o experimento.
Para estudar a superfície de cada uma das amostras foram feitas análises no MEV/EDS
marca Tescan, modelo Vega 3 XMU que se encontra instalado no Departamento de Materiais e
Processos do ITA. O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) um tipo de especial
microscópio que é capaz de produzir imagens de alta resolução da superfície de qualquer material
sólido. Devido a maneira como as imagens são criadas, as imagens de MEV tem uma aparência
tridimensional característica e são úteis para avaliar a estrutura e topografia superficial de uma
dada amostra.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com a Tabela 3, é possível identificar 2 tipos de comportamento, nos quatro
primeiros ensaios, a tensão elétrica foi mantida constante, enquanto a corrente elétrica podia sofrer
variações em seus valores médios. Neste caso o interesse de estudo estava nos ensaios sob efeito
da tensão constante de 450 V e a corrente variando em torno dos 0,6 A. nos outros dois ensaios, a
corrente foi mantida constante, e desta forma os valores de tensão sofreram alterações chegando a
550V. Dos 6 ensaios realizados verificou-se que as condições de deposição foram nos ensaios com
distância entre os eletrodos foi maior, 30 mm.
Para que seja feita a comparação da superfície do material com e sem revestimento, foi
feita análises no MEV antes e depois de feitos os revestimentos, (Figura 4) amostra após o
lixamento/polimento, sem o revestimento com uma ampliação de 3000x. As linhas na vertical são
as marcas dos grãos da lixa. Foi feito inicialmente também o EDS onde os picos mostram altas
taxas de alumínio e pequenas taxas de manganês, cobre e zinco que são característicos da
composição da liga AA1100.
254

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

Figura 4 – Amostra sem revestimento

Fonte: Autor.

A Figura 5, obtida por MEV, mostra a esquerda a superfície da amostra 2 com ampliação
de 3000x, em que foi feito revestimento com exposição por 15 min mantendo a tensão constante
de 450 V, e a corrente registrada foi de 0,6 A, diminuindo progressivamente até quase zerar. A
direita da Figura 6, está imagem da superfície da amostra 9, também com ampliação de 3000x, em
que foi feito revestimento com exposição por 15 min mantendo a corrente constante em 1A, e a
tensão máxima registrada foi de 553 V.

Figura 5 - Amostra 2Amostra 6

Fonte: Autor.

É possível notar pequenas trincas e diversos poros na superfície anódica do material. No
EDS (Figuras 6 e 7, adiante) indica que a superfície contém altos teores de Alumínio e Oxigênio e
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baixos teores de Boro. Que era exatamente o esperado, que fosse formado Óxido de Alumínio na
superfície e o Boro provavelmente seja proveniente da solução.
Comparando a amostra 2 e a amostra 6 que ficaram expostas ao tratamento no mesmo
período de tempo (15 min), e com a mesma concentração da solução de Bórax (10g/l), é possível
notar uma diferença na estrutura da superfície. No caso da amostra 2, a superfície contém
pequenas trincas e pequenos poros, já a superfície da amostra 6 contém trincas maiores e poros
maiores, porém as duas superfícies são bem uniformes. Verificando os outros dados de cada uma,
a amostra 6 teve um aumento de massa maior que a amostra 2, então pode-se relacionar a corrente
ao maior número de deposição de camadas.
Figura 6 - Amostra 2

Fonte: Autor.
Figura 7 – Amostra 6

Fonte: Autor.
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As Figuras 6 e 7 foram geradas através do EDS, e mostra a composição da superfície das
amostras 2 e 6, respectivamente. A imagem maior é na tonalidade a soma das 3 imagens
menores, os pontos nas imagens menores indicam a incidência de cada um dos compostos
descritos acima das imagens. Nota-se com clareza, que os compostos principais, já esperados,
são o alumínio e o oxigênio. Sabe- se que o alumínio possui uma resistência natural contra a
corrosão que é explicada pela delgadíssima camada de óxido de alumínio (Al 2O3) formada
quando o alumínio líquido entra em contato com o ar/umidade. Com espessura de
aproximadamente cinco nanômetros e grande adesão à superfície, essa película funcionacomo
uma proteção. No revestimento desejado a camada, exercerá a função de proteger com muito
maior eficiência, por motivo da sua espessura, do que a camada natural, aumentando
significavelmente a resistência à corrosão e consequentemente a vida útil do produto ou da
ferramenta.

5. CONCLUSÃO
A partir dos experimentos realizados nas 6 amostras por meio do processo de oxidaçãoa
plasma e das análises feitas em estereoscópio, microscópio de varredura e a técnica por
espectroscopia de energia dispersiva, é possível concluirque:
Utilizando a oxidação à plasma por PEO foi possível depositar um revestimento, um
filme fino, sobre as amostras de alumínio AA1050. O revestimento se desenvolveu na amostra
por incorporação de elementos contidos na solução, atingindo uma determinada espessura e com
a composição química esperada. A camada de óxido de alumínio possui uma dada aderência ao
substrato de alumínio. Os revestimentos feitos com os parâmetros de corrente constante foram
melhores do que com tensão constante (amostra 2 e amostra 6). Os experimentos com distância
de 30mm obtiveram melhores resultados em relação ao aumento da massa. Houve um aumento
significante na massa das amostras, da ordem de miligramas. O maior tempo de exposição resulta
em maiores camadas. A corrente está inteiramente relacionada com maior quantia de deposição.
Os espectros de EDS indicaram a presença de Oxigênio, Alumínio e Boro, que pode ser
explicado pela composição da solução e da amostra. A análise em MEV indicou uma morfologia
uniforme porosa e com pequenas trincas na superfície do material da amostra em que a tensão foi
mantida constante. E indicou uma morfologia também uniforme, porém com trincas e poros
maiores na superfície da amostra em que a corrente foi mantidaconstante.
Para uma análise mais aprofundada e completa serão feitos mais testes em microscopia, e
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novos testes em raio-X, FTIR, Raman, Ângulo de Contato, Perfilometria e Ensaios de Corrosão,
assim será possível obter uma melhor caracterização do revestimento obtido.
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DESIGN APLICADO NO DESENVOLVIMENTO DE BIOFILME
CURATIVO CONTENDO GEL DE ALOE VERA PARA
TRATAMENTO DE FERIDAS CRÔNICAS
DESIGN APPLIED IN THE DEVELOPMENT OF BIOFILME CURATIVO CONTAINING GEL OF ALOEVERA FOR
TREATMENT OF CHRONIC WOUNDS

Neir Ligabo Junior – Mestrando em Design Tecnologia e Inovação
Prof. Dr. José Wilson de Jesus Silva
Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA
RESUMO
A seleção de materiais renováveis biopoliméricos, tais como: carboidratos, lipídios e proteínas para
manufatura de insumos farmacêuticos com uso em tratamentos curativos é muito promissora, pois possibilita o
incremento de curativos bioativos. O tratamento para feridas crônicas demanda muito tempo e recursos, além do mais,
expõe o paciente a grandes riscos de complicações, como amputações de membros inferiores em pacientes diabéticos,
podendo levar a infecções secundárias graves por resistência a antibióticos e até ao óbito. O curativo, para ser
considerado biocompatível, deve possuir determinadas características essenciais, tais como, preservar umedecido o
leito da ferida, remover exsudato, proteger o ferimento da ação de micro-organismos patogênicos e não causar reações
alérgicas ao paciente. Existem registros desde a pré-história da utilização de plantas medicinais no tratamento de
doenças através de poções que continham extratos vegetais com finalidade terapêutica. O uso do extrato de Aloe vera,
no tratamento de feridas, possibilita mais oxigenação da lesão, aumenta a vascularização e a quantidade de colágeno,
que é uma proteína essencial à regeneração tecidual, a fim de que ocorra a cicatrização, onde o tecido é desinflamado
e remodelado, promovendo maior multiplicação de células da pele. Este estudo tem como objetivo utilizar o design,
de acordo com Baxter, nos processos de desenvolvimento de produtos, para elaborar material biopolimérico, aditivado
com extrato glicólico de Aloe vera e que será aplicado no desenvolvimento de um curativo bioativo para tratamento de
feridas crônicas.
Palavras Chave: biopolímeros; Aloe vera; cobertura curativa.

ABSTRACT
The selection of biopolymer renewable materials, such as: carbohydrates, lipids and proteins for the
manufacture of pharmaceutical ingredients for use in curative treatments, is very promising, since it allows the
increase of bioactive dressings. Treatment for chronic wounds requires a lot of time and resources, and exposes the
patient to a high risk of complications such as lower limb amputations in diabetic patients, which can lead to serious
secondary infections due to antibiotic resistance and even death. The dressing, to be considered biocompatible, must
possess certain essential characteristics, such as, preserving moistened wound bed, removing exudate, protecting the
wound from the action of pathogenic microorganisms and not causing allergic reactions to the patient. There are
records from the prehistory of the use of medicinal plants in the treatment of iseases through potions that contained
plant extracts with therapeutic purpose. The use of the Aloe vera extract, in the treatment of wounds, allows more
oxygenation of the lesion, increases the vascularization and the amount of collagen, which is an essential protein for
tissue regeneration, so that healing occurs, where the tissue is desinflamated and remodeling, promoting greater
multiplication of skin cells. This study aims to use the design, according to Baxter, in product development processes,
to produce biopolymeric material, added with glycolic extract of Aloe vera and that will be applied in the
development of a bioactive dressing for treatment of chronic wounds.
Keywords: biopolymers; Aloe vera; healing cover.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, tem-se investido intensamente na procura por substâncias que exibam
propriedades de interesse em diversas áreas, que sejam acessíveis economicamente e, também, que
sua obtenção e manipulação não prejudiquem o meio ambiente. Neste contexto, podem-se
descrever os biofilmes, que são pequenos filmes compostos por diversos materiais indicados a
uma função de interesse específico, tendo como exemplo, os biofilmes, que possuem propriedades
antimicrobianas e, assim, reduzindo o desenvolvimento de microrganismos na região em que são
colocados (CASALINE, 2008; STOODLAY et al., 2001).
A seleção de materiais renováveis biopoliméricos tais como: carboidratos, lipídios e
proteínas para manufatura de insumos farmacêuticos com uso em tratamentos curativos é muito
promissor.
Contusões, queimaduras, úlceras venosas e de pressão, ferimentos de pacientes diabéticos
em membros inferiores e lesões causadas por agentes físicos e químicos como radioterapia e
substâncias ácidas e causticas são exemplos de algumas das etiologias de lesões encontradas na
prática clínica.
O tratamento para feridas crônicas demanda muito tempo e recursos, além do mais expõe o
paciente a grandes riscos de complicações. O curativo para ser considerado biocompatível deve
preservar umedecido o leito da ferida, remover exsudato, proteger o ferimento da ação de microorganismos e não causar reações de alérgicas ao paciente. O uso do extrato de Aloe vera no
tratamento de feridas possibilita: mais oxigenação da lesão, aumenta à vascularização e a
quantidade de colágeno que é uma proteína essencial à regeneração tecidual a fim de que ocorra a
cicatrização, onde o tecido é desinflamado e remodelado, promovendo maior multiplicação de
células da pele (RAMOS, 2011).
Este estudo visa utilizar o design de acordo com Baxter nos processos de desenvolvimento
de produtos, para preparar um material biopolimérico, aditivado com extrato glicólico de Aloe
vera e que será aplicado no desenvolvimento de uma cobertura curativa paratratamento de feridas
crônicas. Os curativos produzidos serão caracterizados quanto a aspectos físico-químicos e
biológicos. Espera-se obter, ao final deste projeto, um biocurativo com características adequadas
ao tratamento de lesões de pele para atender a grande necessidade da população por produtos
farmacêuticos voltados ao tratamento de feridas crônicas.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Biopolímeros
Polímeros biodegradáveis podem ser adquiridos naturalmente durante os períodos de
crescimento de organismos vivos, ou podem ser sintetizados. São derivados de fontes diversas,
dentre os quais podem ser mencionados os provenientes de fontes microbianas, derivados da
biomassa e os sintetizados quimicamente (AVÉROUS, 2012).
Dentre os polímeros provenientes da biomassa, evidenciam-se os polissacarídeos (amidos,
celulose, materiais lignocelulósicos, pectinas, quitosana, quitina) e as proteínas (caseína, glúten,
zein, soja) (AVÉROUS, 2012).
Dos insumos obtidos da biomassa, pode ser citado o amido de milho, mundialmente
produzido, bastante biodegradavel e de custo baixo, podendo ser utilizado em blendas ou como
matriz em compósitos, dependendo da utilização e característica pretendida (LOPEZ et al., 2015;
GUIMARÃES et al., 2010; SLAVUTSKY, 2014).
A escolha do insumo a ser utilizado na manufatura de um curativo dérmico é uma das
principais etapas para que se atinja uma reconstituição desejada da pele lesionada. A utilização de
polissacarídeos naturais, isolados ou agrupados entre si, como insumos de curativos dérmicos tem
se apresentado uma opção bastante comum atualmente, uma vez que estes insumos exibem
diversas variações em sua função, estrutura e composição, além de apresentarem excelente
biocompatibilidade, biodegradabilidade e, comumente, atividade fisiológica (Bueno et al., 2015;
Burd e Huang, 2008).
Dentre os diversos compostos que fazem parte desse grupo de biopolímeros pode-se
mencionar a quitosana, o alginato, a pectina, a quitina e a xantana, a celulose e seus derivados
hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), carboximetilcelulose (CMC) e metilcelulose usados
separadamente ou combinados (Bellini et al., 2015a; Bellini et al., 2015b; Fan et al., 2013; Bellini
et al., 2012; Murakami et al., 2010; Yang et al., 2010; Muzzarelli, 2009).
O polissacarídeo quitosana é oriundo da quitina, composto por dois monômeros, o Nacetil-D-glicosamina e a D-glicosamina (Meng et al., 2010). Propriedades como grande
biocompatibilidade, biodegradabilidade e características de absorção e adsorção, associadas à sua
capacidade de favorecer o processo de cicatrização e à sua atuação como agente antimicrobino
(Bueno e Moraes 2011; Campos et al., 2009; Rodrigues et al., 2008; Mi et al., 2001), torna sua
utilização no desenvolvimento de curativos da pele e de estruturas para o crescimento celular, os
denominados scaffolds, frequentemente utilizados em engenharia de tecidos (Bellini et al., 2015a).
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O caráter policatiônico da quitosana facilita sua utilização na produção de polieletrólitos
complexos (PECs) com compostos aniônicos (Meng et al., 2010; Rodrigues et al., 2008; George e
Abraham, 2006). Como a xantana é um poliânion, sua relação com a quitosana, em condições
específicas, proporciona a estruturação de um complexo iônico com propriedades atrativas para
sua utilização em curativos e scaffolds (Bellini et al., 2012; Veiga e Moraes, 2012).
2.2. Curativos e lesões da pele
No que diz respeito à complexidade, determina-se que feridas simples são aquelas que
evoluem naturalmente para a regeneração tecidual, seguindo as três etapas necessárias da
cicatrização fisiológica: inflamação, multiplicação celular e reorganização tecidual (ISAAC C.,
2010). No entanto, quando existem ferimentos que acometem extensas áreas e/ou profundas,
muitas vezes necessitam de procedimentos especiais e complexos para sua reparação, tendo seu
mecanismo de regeneração natural modificado ameaçando à funcionalidade de um membro ou
lesões recorrentes que necessitem de procedimentos mais sofisticados, são denominadas lesões
complexas (FERREIRA MC., 2006).
Ferreira et al. (2006), propõe alguns critérios a serem observados para classificar se uma
lesão pode ser considerada complexa, quando apresentar: I) grande extensão e acentuada perda
tegumentar; II) infecção microbiológica local; III) disfunção e perda tecidual causada por necrose;
e IV) ter relação com doenças sistêmicas que atrapalham o mecanismo fisiológico de regeneração
tecidual.
Lesões da pele, quando graves, são de difícil cura, requerem procedimentos especiais, de
alto custo, com períodos longos de hospitalização, e que podem eventualmente provocar
amputação do membro lesado e ainda podendo causar a morte do paciente. Feridas complexas e
profundas na pele ocasionam danos ao organismo como um todo, especialmente ao sistema
imunológico. A supressão da estrutura natural da pele comumente está relacionada à eliminação
de água, eletrólitos e proteínas, tornando o indivíduo mais vulnerável a infecções. (RODRIGUES
et al., 2008).
Define-se cobertura ou curativo como um meio de tratamento que se resume na limpeza da
lesão e na administração de material especializado sobre a ferida proporcionando proteção,
absorção e drenagem de secreções, objetivando favorecer as condições do leito da lesão e ajudar
na recuperação tecidual. Em alguns casos o próprio curativo é considerado como tratamento final;
em outros, somente uma fase intermediária da terapêutica (HARDING KG, MORRIS HL, PATEL
GK.,2002).
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Existem muitos materiais para curativos comercializados mundialmente que podem ser
usados nas diversas fases do tratamento de feridas, como: na limpeza e desbridamento, no
combate ao desenvolvimento bacteriano eliminando o exsudato e no incentivo à granulação e
proteção tecidual na reepitelização.
Quanto mais ágil for realizada a cobertura de proteção da área de pele perdida ou
danificada, maiores serão as chances de se ter um bom prognóstico do paciente. Assim sendo, uma
solução comum para esse tipo de ferimento consiste em enxertos de pele humana, autólogos ou
não, que albergam o tecido conjuntivo e estimulam o crescimento de vasos sanguíneos (SOUTO et
al., 2006). Entretanto, este procedimento é limitado pelo tamanho da área doadora, pelo estado
clínico dos pacientes e pela carência de doadores. Além do mais, os enxertos podem sofrer
rejeição ou então serem degradados antes do tempo de cura, proporcionando apenas uma cobertura
temporária da lesão (SOUTO et al., 2009).
A medicina nos últimos anos, conjuntamente com a engenharia de tecidos, tem produzido
enormes avanços, especialmente na área da dermatologia, com a descoberta de novos materiais
destinados a compor coberturas para tratamento de feridas de pele. Variados tipos de curativos são
conhecidos, desde os convencionais como gaze, pomadas e ataduras, até os curativos
biologicamente ativos, que liberam compostos ativos durante o processo de cicatrização da ferida
e influenciam diretamente nas camadas da pele, antecipando o processo de cicatrização da lesão.
A terapia de lesões da pele pode incluir procedimentos tanto clínicos como cirúrgicos e o
curativo é o meio clínico mais utilizado para facilitar a regeneração de tecidos (CHUNGKC,
GLORI AK, 2009). A seleção de materiais apropriados para o desenvolvimento de curativos passa
pela compreensão tanto fisiopatológica como bioquímica dos processos de cicatrização e
recuperação tecidual.
Fan et al. (2011), propõem que os curativos sejam agrupados em curativos passivos,
curativos com princípios ativos, curativos inteligentes, curativos biológicos e compostos. A Tabela
1 lista os tipos de curativos, como são encontrados na literatura.
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Tabela 1 – Classificação dos diversos materiais para curativo.
Curativos passivos

Curativo não aderente Filme
transparente Espuma
polimérica
Hidrocoloide
Hidrogel

Curativo com princípios ativos

Alginato
Carvãoativado
Placas deprata

Curativos inteligentes

Matriz de colágeno
Matriz de celulose

Curativos biológicos

Curativos biológicos
Fonte: Fan et al (2001)

Curativos tradicionais exercem apenas uma cobertura passiva na ferida, conservando-a
protegida do ambiente. No entanto, o ideal seria que um curativo não apenas protegesse a lesão,
mas que favorecesse o processo de cicatrização, promovendo um microambiente apropriado,
hidratado e termicamente isolado, retirando o excesso de exsudato e estimulando as trocas gasosas
(JAYAKUMAR et al., 2011, WITTAYA-AREEKUL E PRAHSARN, 2006). Neste contexto,
sugestões de tratamentos alternativos que busquem a recuperação mais rápida e efetiva da pele
lesionada, especialmente utilizando matrizes poliméricas desenvolvidas em laboratórios servindose de materiais com atividade biológica reconhecida, são de grande valor. Sistemas curativos
devem ser biocompatíveis contemplando determinadas especificações, tais como, preservação do
leito da ferida umedecido, retirada de quantidade de exsudato e a preservação do ferimento de
infecções secundárias.
2.3 Adição de compostos biologicamente ativos em curativos
Atualmente os métodos utilizados no desenvolvimento de curativos dérmicos têm
incorporado com mais frequência compostos bioativos oriundos de diversos biomateriais
aplicados para este fim. Diversas pesquisas descrevem a utilização de fármacos com propósitos
distintos em misturas poliméricas a base de quitosana destinadas ao tratamento de feridas da pele.
Dos materiais já utilizados, pode-se mencionar a utilização de agentes antimicrobianos como a
prata (Girata, 2011; Meng et al., 2010) e a neomicina e bacitracina (Rodrigues, 2008) e de
analgésicos e antipiréticos como o paracetamol (Fernández-Hervás e Fell, 1998).
A incorporação de antimicrobianos em curativos tem grande importância para o cuidado de
lesões da pele, pois proporciona maior controle dos processos infecciosos na região do ferimento.
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O uso da neomicina e da bacitracina que são fármacos antimicrobianos no trato de lesões da pele,
apresenta grandes resultados no combate a bactérias Gram positivas e Gram negativas, dispondo
de mecanismos de ação inibitória sobre a síntese de proteínas e da parede celular dos
microrganismos (Farzana et al., 2004). Estes fármacos são amplamente utilizados pela indústria
farmacêutica como princípios ativos em pomadas, associados ou não a outros fármacos (Vaucher e
Schapoval, 2003). A alta solubilidade destes antibióticos em meiosaquosos permite sua adição em
curativos à base de biopolimeros, através do intumescimento destas bases em soluções aquosas
contendo o fármaco (Rodrigues, 2008).
2.3.1 ALOE VERA
É tradicional a utilização de muitas plantas por povos de todos os continentes no
tratamento de diversas doenças e pragas. Estimativas da Organização Mundial da Saúde indicam
que mais de 80% da população mundial de países em desenvolvimento recorrem primeiramente ao
uso de plantas medicinais para o suporte de saúde básico, além do mais, a utilização medicinal de
plantas em países desenvolvidos tem aumentado nos últimos anos. Há pouco tempo, descobriu-se
que cerca de 25% da população do Reino Unido utiliza plantas medicinais frequentemente
(CANTER et al., 2005).
Simões et al. (1996) mencionam que o uso medicinal de plantas não se limita unicamente
às regiões rurais ou regiões carentes de assistência médica e farmacêutica, não obstante também
são muito utilizadas no meio urbano como meio alternativo ou adjuvante aos medicamentos
quimiossintéticos.
A planta Aloe vera tem origem africana e pertence à família das Liliáceas, do gênero Aloe,
sendo composta por mais de 300 espécies. Dentre as quais, destacam-se: Aloe arborescens, Aloe
chinensis, Aloe socotrina, Aloe ferox e Aloe vera, esta última, também conhecida como Aloe
barbadensis Miller, considerada a mais popular (BACH et al., 2007).
Originárias do norte da África, as Aloes são encontradas nos desertos e estepes africanas e
possuem a forma de cacto. Elas necessitam de luz solar direta e de um solo devidamente drenado.
Como a Aloe vera (A. vera) é uma planta nativa de regiões desérticas, ela consegue se adaptar
com facilidade em habitats desfavoráveis, onde poucas espécies vegetais conseguem. Por esse
motivo se ambientou muito bem outras regiões do mundo, especialmente ao Cerrado brasileiro
(GUPTA, 2012).
A planta A. vera é perene, podendo ter um tronco de aproximadamente um metro contendo
um tipo de bulbo que desabrocha aproximadamente cinquenta folhas carnudas, cerosas,
266

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

suculentas, de cor verde, com margem levemente serrilhada e espinhosa, possuindo a forma de
lanças que se desenvolvem como roseta (da forma de pétalas de rosas). As suas folhas crescem até
75 cm, chegando a pesar 2,3 kg. A Aloe durante anos de seu desenvolvimento desabrocha no
verão, com vivacidade, numa ereta inflorescência. Uma espiga densa de flores amarelo alaranjadas
pendentes, que produzem frutos ovóides, com cápsula triangular contendo sementes aladas é
sustentada por uma haste floral de meio metro (YATES, 2006).
As folhas da planta A. vera são as partes usadas na produção de medicamentos e alimentos.
Aconselha-se que a planta não receba rega por cinco dias antes de sua colheita, com a finalidade
de concentrar seus ativos fitoquímicos (PELIKAN W et al., 1997). Na parte central das folhas, a
epiderme expõe a seiva bruta encerrada em túbulos, originando um composto mucilaginoso
contento principalmente polissacarídeos, sendo denominado gel de A. vera. Nas folhas também é
encontrado um exsudato amarelado composto particularmente por derivados antraquinônicos,
como a aloína (encontrado também no sena, ruibarbo e frângula), a emodina, pigmentos,
substâncias inseticidas e conservantes (SACCÙ D et al., 2001).
A Aloe vera é popularmente conhecida no Brasil como babosa, por causa da presença de
um tecido parenquimatoso abundante em polissacarídeos (mucilagem) de aspecto viscoso (baba),
existente no interior de suas folhas (BACH et al., 2007).
Através do tecido parenquimatoso da Aloe é possível a extração de um gel incolor
(FALEIRO et al., 2009, apud MCKEOWN, 1987) que possui propriedades cicatrizantes,
antibacterianas, antiviróticas e antifúngicas e (FALEIRO et al., 2009, apud KUZUYA et al.,
2001; STEINER et al., 1996), e apresenta como principal característica o elevado poder em
cicatrizar tecidos lesados, motivo pela qual pode ser utilizado na regeneração de feridas, cura de
queimaduras e alívio das dores (DORNELES et al., 2003, apud GRINDLAY, 1986; MADIS
LABORATORIES, 1983).
O processo de cicatrização acontece através de uma cascata de ações celulares e
moleculares que exercem interação para que ocorra a reepitelização e a reconstrução do tecido e
abrange fenômenos bioquímicos e fisiológicos (FALEIRO et al., 2009). A utilização tópica da
Aloe vera auxilia em tais fenômenos, proporcionando a oxigenação, com propósito de garantir a
elevação da vascularização e a quantidade de colágeno disponível para que ocorra a cicatrização,
na qual o tecido é desinflamado e remodelado, com a proliferação das células epiteliais (RAMOS,
2011).
Reconhecidas como babosa, as plantas do gênero Aloe pertencem à família
Xanthorrhoeaceae, são popularmente utilizadas em função de suas propriedades cicatrizantes, anti267
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inflamatórias, antifúngicas, bactericidas, laxantes, hidratantes e (Lorenzi & Matos, 2002; Fenner et
al., 2006). Dentre os compostos encontrados em sua composição química temos flavonoides,
quinonas, vitaminas (betacaroteno, B1 ou tiamina e B2 ou riboflavina, B3 ou niacina, B6 ou
piridoxina, C, E, colina, ácido fólico), sais minerais, fenóis simples e mucopolissacarídeos
(Stevens, 1999; Cunha et al., 2003), os quais entre outros, são responsáveis pelas suas
propriedades terapêuticas.
De acordo com Spoerke & Smolinks (1990), a obtenção da massa seca das folhas de Aloe
arborescens Mill., Xanthorrhoeaceae, exibe aproximadamente 2,0% de quinonas, compostos cuja
classe possui potencial antimicrobiano (BRUNETON, 1995), contendo também barbaloina, aloeemodina, aloína A e B e iso-barbaloína (KOSHIOKA et al., 1982). Outra classe de compostos
fenólicos, os flavonoides, foram pesquisados em Aloe vera com características terapêuticas de
cicatrização e ação antiinflamatória (SARABIA et al., 1999), apresentando também propriedades
antimicrobianas (COWAN 1999).
A planta Aloe vera L. comumente conhecida como Babosa é utilizada em vários produtos
cosméticos encontrados no mercado. Sendo composta de 96% de água e de 4% de moléculas de
carboidratos complexos. A água encontrada na babosa melhora a permeação do tecido cutâneo,
favorecendo o desempenho de seus efeitos curativos e estéticos (FALCONI, 2012).
A Aloe vera L. apresenta uma excelente ação hidratante na pele, que consiste em formar
um filme sobre o tecido epitelial, diminuindo a perda de água para o meio ambiente, deixando a
pele mais hidratada (FALCONI, 2012).
Por causa de sua propriedade hidratante a indústria cosmética e de higiene pessoal vem
expandindo o uso da Aloe vera L. em diversos tipos de formulações, como loções, xampus,
cremes e sabonetes. Algumas empresas adicionam o gel a cremes de barbear, com a finalidade de
facilitar a cicatrização de prováveis ferimentos (VIANA, 1997; FREITAS; et al, 2014).
Conhecida há aproximadamente 3500 anos. Gravuras da planta babosa em paredes de
templos antigos demonstram que a sua polpa foi utilizada topicamente no tratamento de
queimaduras e infecções da pele. Consequentemente a planta é tida como medicinal há muito
anos. A rainha Nefertite utilizava a Aloe diariamente como forma de cuidado com a beleza. Esta
planta foi nomeada de “Sangue dos Deuses”. A rainha Cleópatra também utilizava em seus banhos
agregando leite de Burra, como eterna fonte da juventude (BRAZ, 2011).
A forma de cultivo pode influenciar na composição do gel. Como exemplo, os
polissacarídeos, são menores nas plantas bem irrigadas. A manipulação das folhas deve ser
realizada logo após a colheita, já que o gel é oxidado com facilidade quando em contato com o ar.
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O gel é muito empregado como matéria prima para a elaboração de fármacos, cosméticos e
alimentos, onde vários métodos de conservação são utilizados (FREITAS et al., 2014).
Formulações à base de biomoléculas representam uma opção promissora para o
desenvolvimento de bases curativas para lesões da pele, pois além das evidências terapêuticas
confirmadas, são produzidas com materiais renováveis. Filmes obtidos por complexação de
biopolímeros demonstraram bons resultados quando utilizados como coberturas curativas
dérmicas, apresentando propriedades físico-químicas e biológicas favoráveis para este propósito.
Todavia, um curativo ideal deve não somente deve proteger o ferimento, mas também estimular o
mecanismo da cicatrização. À vista disso, diversos compostos têm sido adicionados às bases para
filmes biopoliméricos curativos tendo como objetivo à prevenção e contenção de infecções
bacterianas, favorecendo assim, a velocidade do processo de cura da lesão. Visto que diversos
trabalhos relatam a eficácia da atividade biológica dos fitoquímicos da Aloe vera, evidenciando
suas propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e hidratantes, além de sua aplicação protetora
contra infecções.
2.4 DESIGN DE PRODUTO
O principal foco de Baxter (2005) em seu livro foi apresentar ao leitor o processo de
desenvolvimento evolutivo de projeto de produto sob os aspectos visuais de projeto de fabricação,
dos anseios do mercado na redução de custos de produção, nos cuidados com segurança e
preservação do meio ambiente. Procura interação de conhecimentos do ponto de vista
mercadológico com a engenharia, como o reconhecimento e o grau de satisfação das necessidades
dos consumidores.
3. METODOLOGIA
A colheita das folhas de Aloe vera ocorreu depois de cinco dias da última rega, para que se
concentrem os componentes fitoquímicos da planta. Foram selecionadas as folhas que se
encontravam na base babosa. O gel in natura foi obtido do interior das folhas da planta Aloe vera
após a retirada da aloina (Figura 1), que é uma substância tóxica com potente ação laxativa. Com o
gel in natura foi produzido o extrato glicólico de Aloe vera (45g de álcool de cereais, 5g de
propilenoglicol e 50g de gel in natura) pelo processo de maceração durante um período de 10 dias
com agitação por 5 minutos ao dia. Depois de realizada a maceração a mistura foi filtrada e
armazenada em frasco de vidro de cor âmbar de 100mL.
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A base biopolimérica foi produzida utilizando 25g de amido de milho em 100mL de água
destilada. O carboidrato amido foi modificado pela reação de acetilação da cadeia polimérica com
ácido acético na temperatura de 85ºC por 30 minutos com agitação. Posteriormente foi acrescida a
mistura contendo amido 10g da plastificante glicerina líquida bidestilada. Após o processo de
geleificação do amido (Figura 2), corrigiu-se o pH. Em temperatura de 60ºC foi incorporado o
extrato glicólico de Aloe a base polimérica. Posteriormente iniciou o processo de secagem em
estufa com recirculação de ar em 45ºC por 24h.
Figura 1 – Retirada da aloina e obtenção do gel in natura de Aloe vera.

Fonte: Autor

Figura 2 - A mistura dos materiais exceto o gel de Aloe foi aquecida a 85ºC durante 15´ para incorporação dos
componentes.

Fonte: Autor

4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O filme produzido com o amido de milho modificado demonstrou-se mais flexível e menos

quebradiço além de apresentar maior capacidade de dissolução em água, demonstrou maior
absorção de água, conforme comprovado pela elevação no grau de intumescimento de acordo com
HORN (2011). Dependendo da utilização do filme, valores altos de solubilidade podem ser
benéficos e não impossibilita a sua utilização (CAVALCANTI, 2002).
Na composição química da Aloe são encontrados compostos como quinonas, flavonoides,
fenóis simples, sais minerais, vitaminas (betacaroteno, B1 ou tiamina e B2 ou riboflavina, B3 ou
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niacina, B6 ou piridoxina, C, E, colina, ácido fólico) e mucopolissacarídeos (STEVENS, 1999;
CUNHA et al., 2003), os quais entre outros, são responsáveis pelas suas propriedades medicinais.
Para a produção de biopolimero, além do amido utilizado, é necessária a presença de
plastificantes, sendo os mais indicados os polióis, como o sorbitol ou glicerol, que vão
proporcionar a esses materiais uma melhoria nas suas propriedades mecânicas, permitindo um
aumento da flexibilidade e uma diminuição da resistência do material. Outros tipos de aditivos
geralmente utilizados são os agentes antimicrobianos, vitaminas, antioxidantes, aromatizantes e
pigmentos (MALI; GROSSMANN; YAMASHITA, 2010; GONTARD; GUILBERT; CUQ,
1993).

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que os experimentos realizados obtiveram resultados promissores para

produção de curativos bioativos contendo extrato de Aloe vera. Deve-se realizar ainda muitos
testes que venham validar este biomaterial para ser utilizado como curativo.
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO USO TIJOLOS DE SOLO-CIMENTO
COM INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS DA FIBRA DE BAMBU
PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG
QUALITATIVE EVALUATION OF THE USE OF SOIL-CEMENT BRICKS WITH THE INCORPORATION OF
RESIDUES OF BAMBOO FIBER PRODUCED IN THE CITY OF ITAJUBÁ/MG

David Pacheco Vilela
Daniele Ornaghi Sant´Anna
Universidade Federal de Itajubá/MG
RESUMO
Esta pesquisa propõe estudar materiais construtivos a base dos resíduos da confecção de produtos feitos de
bambu, a sua fibra, os quais foram submetidos à caracterização tecnológica e avaliada quanto à viabilidade de ser
incorporada na composição da mistura dos tijolos solo- cimento, em substituição adicional. Sua finalidade é utilizar
tais resíduos de forma produtiva, para ser empregado como um novo material, mais especificamente na fabricação dos
tijolos solo-cimento. Realizaram-se alguns ensaios com o solo utilizado na fabricação dos tijolos com o intuito de
caracterizá-lo e constatar seu uso na composição solo-cimento, além dos ensaios de resistência à compressão e à
absorção de água, nos quais foram utilizados como corpos de prova os próprios tijolos, conforme as referidas normas
recomendavam. As contribuições desta pesquisa permitem integrar a tecnologia produtiva, o baixo custo e a
necessidade de soluções viáveis para minimizar os impactos ambientais na construção civil e realizar um
aproveitamento otimizado dos recursos locais na implementação de futuras construções utilizando esta técnica.
Palavras Chave: Tijolo solo-cimento; Resíduos; Bambu.

ABSTRACT
This research proposes to study construction materials based on the residues of the manufacture of products
made from bamboo, its fiber, which were submitted to the technological characterization and evaluated as to the
feasibility of being incorporated in the composition of the soil-cement brick mix, in additional substitution. Its
purpose is to use such waste productively, to be used as a new material, more specifically in the manufacture of soilcement bricks. Some tests were carried out with the soil used in the brick fabrication in order to characterize it and to
verify its use in the soil-cement composition, besides the tests of resistance to compression and water absorption, in
which they were used as bodies of proves the bricks themselves, as the standards recommended. The contributions of
this research allow to integrate the productive technology, the low cost and the need for viable solutions to minimize
the environmental impacts in the civil construction and to realize an optimized use of the local resources in the
implementation of future constructions using this technique.
Keywords: Soil-cement Brick; Waste; Bamboo.
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1. INTRODUÇÃO
A construção civil se destaca como um setor muito significativo na economia de um país,
recebendo altíssimos investimentos e consequentemente gerando empregos a todo o momento. O
mundo está em constante adaptação e para isso necessita que a engenharia civil trabalhe para
acompanhar tantas mudanças, tais como tornar ambientes acessíveis à todos, construir residências
para que todos os tipos de população possam edificar, desenvolver construções adaptadas para
aguentar quaisquer tipo de fenômeno da natureza, dentre outros avanços que são de extrema
necessidade para os dias atuais.
A demanda por sustentabilidade dentro das construções civis, proporcionou melhorias no
desempenho ambiental das edificações e seus sistemas de avaliação (ROCHA, 2012; GORON,
2010; LARSSON, 2004).
A utilização de terra em construções é tão antiga quanto os primórdios de construções
realizadas na humanidade, especialmente onde não existiam outros materiais disponíveis, como
por exemplo as pedras ou madeira. Em todo o planeta, o uso deste material foi empregado e em
alguns lugares com muito sucesso e sofisticação. A Muralha da China é exemplo histórico e
demonstrativo das potencialidades do material, mesmo sendo utilizada com o auxílio de
construção associadas com pedras, a sua maior extensão foi feita com terra batida, técnica
construtiva conhecida como taipa de pilão. Não se desfizeram com a chuva, ao longo de todos
estes anos e até os dias presentes, a terra é amplamente utilizada como material básico de
construção em todo o território nacional.
As principais técnicas utilizadas as quais empregam terra como matéria prima básica são:
Taipa de Pilão ou Taipa Socada (a massa usada é composta de terra e água, usada apenas para
umedecer), os tijolos de adobe (formados por terra crua, água, palha e fibras naturais, que são
moldados artesanalmente em fôrmas e secos ao sol), bloco de terra comprimida (BTC) ou mais
conhecido como tijolo ecológico (é um tijolo composto por solo, água, normalmente estabilizado
com um pouco de cimento ou cal e comprimido em prensas mecânicas), dentre outras. Sendo esta
última combinação considerada a mais econômica ao longo do ciclo de vida de uma edificação.
Em comparação com os outros métodos construtivos, esta mistura de materiais a base de
terra chega a consumir 25% da energia necessária para produzir um tijolo de argila comum e 35%
daquela necessária para produzir um bloco de concreto. Quando de demolição, o material pode ser
reciclado e reutilizado como material de construção. Sua resistência a cargas é compatível e
mesmo superior aos blocos e tijolos de uso comum. (NEVES, 2011)
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O Brasil não é exceção à utilização da terra crua, pelo contrário, o país tem larga tradição
em sua aplicação nas construções, com evidência no período colonial. Dentre os produtos mais
expressivos da arquitetura brasileira de terra crua destacam-se as construções da sociedade civil,
expressão utilizada para designar tanto as residências da classe com maior poder econômico,
quanto dos pobres e escravos, além disso, a técnica era utilizada na conformação de “algumas
instalações, como casas de farinha, moinhos hidráulicos de milho, igrejas de povoados pobres,
principalmente aldeias indígenas e quilombos” (VARGAS, 1994).
O pesquisador Heise (2004) relata que as primeiras construções no Brasil com solocimento foram o aeroporto de Petrolina (PE) e a construção de residências em Petrópolis (RJ) no
início da década de 1940. Nesta mesma época o pesquisador relata que o arquiteto Lucio Costa,
utilizou o sistema construtivo de pau-a-pique e o painel monolítico de solo-cimento eum projeto
que desenvolveu para a construção da Vila Operária de João Monlevade (MG). O bom estado de
conservação em edificações que se encontram hoje atesta claramente a qualidade do material e da
técnica construtiva. A partir daí o uso do solo-cimento foi consideravelmente ampliado devido às
vantagens técnicas e econômicas que o material oferece.
Assim, é errônea a ideia de que a construção de terra significa uma simples volta ao
passado e, mais especificamente, ao atraso. Pelo contrário, é o resgate de uma técnica, que não
parou no tempo uma vez que incorporou avanços científicos.
Com base nisso, a seguinte pesquisa tem como objetivo geral avaliar qualitativa o uso
tijolos de solo-cimento com incorporação de fibra de bambu produzidos no município de
Itajubá/MG. Para avaliar tais questões tem-se como objetivos específicos examinar as
características físico-mecânicas do solo e das fibras de bambu utilizadas na fabricação dos tijolos
de solo-cimento, em seguida avaliar a resistência à compressão e a absorção de água de tijolos de
solo-cimento com idades de sete e quatorze dias após sua fabricação, com e sem a adição das
fibras de bambu.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Vive-se, presentemente, uma revalorização da importância de utilizar a técnica de
construção com terra em nossas construções. Os engenheiros e arquitetos preocupados com o meio
ambiente estão desenvolvendo aprimoramento tecnológico, aproveitando mecanizações e
modernizando o método construtivo, de modo a torná-lo adequado a nossos tempos.
Nossos monumentos históricos foram construídos com terra. No entanto, a partir da década
de 60, o governo brasileiro promoveu uma ampla campanha nacional associando esta tradição à
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doença de Chagas (provocada pelo “barbeiro”) criando assim um preconceito contra a utilização
da terra na construção. O que acabou por se popularizar a associação da proliferação do “barbeiro”
com as casas construídas com terra.
Adiciono ainda o que Barbosa, et al. (2002) refere-se à:
No entanto, sabe-se que o “barbeiro” vive em cavidades e a este inseto pouco importa se
esta cavidade é de terra, de madeira, ou de cimento. O que ele busca são condições ideais
de temperatura e luminosidade. Por isso, a doença de Chagas continua existindo onde há
miséria e moradias de baixa qualidade.

Com o intuito de desmistificar tal “preconceito” com esta técnica, a pesquisa aqui
apresentada se dedicará a compreensão do potencial dos diferentes tipos dos sistemas construtivos
em terra crua, a fim de debater sobre a sua utilização como material de construção, por meio de
um estudo de caso realizado no município de Itajubá/MG. Assim, caracterizando os sistemas
construtivos mais primitivos da humanidade como tecnologia durável relacionada à construção de
baixo impacto ambiental da engenharia, à conservação e restauração do patrimônio cultural
histórico e à produção arquitetônica contemporânea.
Além disto, atentando-se as demandas atuais sobre a sustentabilidade, a pesquisa vem a
contribuir nesse requisito, haja vista em conformidade com Boff (2017):
Sustentabilidade pode ser entendida como os procedimentos que se tomam para permitir
que um bioma se mantenha vivo, protegido, alimentado de nutrientes a ponto de sempre
se conservar bem e subsistir ao longo do tempo, estando sempre à altura dos riscos que
possam ocorrer. E não apenas de se conservar assim como é, mastambém para que possa
prosperar, fortalecer-se e coevoluir com os seus indivíduos (ativos e passivos). Essas são
premissas de sustentabilidade, seja do universo, seja da Terra, dos ecossistemas e,
também, de comunidades e sociedades inteiras, para que continuem vivas e se conservem
bem. Somente se conservarão bem as comunidades que mantiverem seu equilíbrio interno
e conseguirem se auto reproduzir (BOFF, 2017).

2.1 Tijolos prensados com terra estabilizada (BTC) ou Tijolo Solo-cimento
Comparado à técnica milenar da construção dos adobes, o mesmo não pode se dizer dos
tijolos prensados de terra crua. Exigindo a prensagem esforços elevados (aproximadamente de 2
MPa), só por volta dos anos 50 foi desenvolvida a primeira prensa manual conhecida pelo nome
de Cinva-Ram, idealizada na Colômbia. Ela deu origem a inúmeras outras espalhadas por todo o
mundo.
Processo construtivo: Depósito de solo (jazida); Peneiramento (rejeitar: granulometria
maior que 6mm, pedregulhos e raízes); Mistura (homogeneizar: solo + 5 a 10% cimento + 10 a
15% de água); Prensagem; Cura (7 dias em câmara úmida).
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Figura 1 - Fábrica de tijolos solo-cimento

Fonte: Autoria própria (2018)

De acordo com Pisani (2005), pode-se acrescentar que, o tijolo de solo-cimento possui
matéria-prima abundante em todo o planeta por se tratar da terra crua. A autora ainda ressalta que
o produto não precisa ser queimado, o que proporciona economia de energia, além de
proporcionar ambientes confortáveis com pouco gasto energético, permitindo conforto térmico e
acústico, pelo fato de possuir características isolantes.
Segundo o SEBRAE (2013), “as vantagens do tijolo de solo-cimento vão além das
ambientais, servindo também para a economia no processo construtivo e conforto, estética.
Estudos realizados em todo o Brasil, (...) tijolos ecológicos trazem para a obra de 20 até 40% de
economia com relação à construção convencional”.
Conforme Oscar Neto, 2010: “hoje, em uma obra convencional, cerca de 1/3 do material
vai para o lixo”. Ainda de acordo com o autor, essa técnica construtiva possui outras vantagens,
dentre as quais pode-se citar:


Redução em 30% do tempo de construção em relação à alvenaria convencional;



Estrutura – os encaixes e colunas embutidas nos furos distribuem melhor a carga de
peso sobre as paredes;



Redução do uso de madeira para forma de vigas e pilares quase a zero;



Economia de concreto e argamassa em cerca de 70%;



Economia de 50% de ferro.”

2.2 Materiais a ser incorporado no tijolo solo-cimento: Fibra de bambu
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Os tijolos de solo-cimento já são por si só uma forma de construção sustentável, mas com
o intuito de inovar e conseguir uma reutilização dos materiais, os quais seriam descartados, podese realizar estudos sobre o reaproveitamento destes materiais na incorporação da construção e
torná-la mais eficiente, em termos sustentáveis.
Os resíduos podem, então, ser processados e transformados em matéria-prima, misturandose com o solo, para favorecer os blocos de terra. Dependendo do resíduo em causa, geralmente
passa por um processo de trituração para que tenha uma granulometria mais aceitável (Machado,
2014).
A utilização das fibras vegetais, tal como a fibra do bambu, como material de reforço aos
elementos estruturais existentes tem se mostrado positivo em muitos aspectos, no entanto, é
necessário consolidar este estudo. Com isso, buscou-se através deste trabalho avaliar a influência
da adição das fibras de bambu nas propriedades mecânicas dos tijolos solo-cimento.
Figura 2 - Fibras de bambu

Fonte: Autoria própria (2018)

3. OBJETIVOS
Como objetivo principal deste trabalho, objetivou-se estudar as características do solo
utilizado na fabricação de tijolos de solo-cimento no município de Itajubá e as características dos
tijolos produzidos no município <omitido para revisão cega> e com adição de resíduos de
materiais, com o intuito de aprimoramento na tecnologia da confecção dos tijolos solo-cimento.
Os objetivos específicos foram:
1. Examinar as características físico-mecânicas do solo e das fibras de bambu utilizadas na
fabricação dos tijolos de solo-cimento;
2. Avaliar a resistência à compressão e a absorção de água de tijolos de solo-cimento com
idades de sete e quatorze dias após sua fabricação, com e sem a adição das fibras de
bambu.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
Esse trabalho é um estudo descritivo que abrange aspectos gerais e amplos que reflete um
contexto social e sustentável (Oliveira, 2013). Tem uma abordagem qualitativa cujo objetivo é de
analisar através dos tijolos solo-cimento, técnicas de construções sustentáveis, diante da
necessidade da preservação do meio ambiente, além do aproveitamento dos resíduos dos
materiais, os quais apresentam um grande potencial para se agregar aos tijolos e torná-los mais
resistentes e duráveis.
Em termos de realização desta pesquisa, a coleta de dados foi feita nas visitações aos locais
sendo fontes primárias e em pesquisas na internet com fontes secundárias, buscando sempre o
maior aproveitamento para um melhor resultado.
Com isso, para se conhecer melhor sobre o tema escolhido e detalhes sobre os materiais,
visitou-se uma empresa do ramo, que fabrica tijolos solo- cimento. No local, descobriu-se detalhes
sobre os materiais, os quais podem ou não ser utilizados, recebeu-se detalhes de testes de
resistências, absorção e muitos outros, para obter base de comparação aos testes realizados.
Também foram recolhidas amostras de solo e de tijolos de solo-cimento para a execução dos
testes.
Os ensaios normatizados, das características do solo, foram realizados. Já os ensaios de
resistência à compressão e absorção de água dos tijolos, foram realizados no laboratório, onde
foram escolhidas 10 amostras dos tijolos solo-cimento, para cada período analisado, com e sem a
adição da fibra, para execução dos testes.
Os resultados encontrados foram analisados e comparados com os dos modelos
convencionais através das normas. Após os testes realizados, conclusões das pesquisas e análises
dos resultados, pode-se averiguar as propriedades, características, resistência, absorção e
viabilidade do produto proposto.
4.1 ANÁLISES PRELIMINARES DO SOLO
Com o intuito de se certificar em campo de que os solos escolhidos atendem as
necessidades dos ensaios, um estudo realizado pela Universidade Metodista de Piracicaba,
comprovou que deve-se usar os sentidos para recolher as primeiras informações de uma amostra
de terra, como um treinamento que pode economizar tempo para decisões no canteiro de obra.
As análises preliminares são fáceis de se fazer com material básico encontrado na própria
obra, entretanto para se chegar a uma maior precisão é necessário confirmar os resultados com a
repetição dos ensaios.
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4.1.1

Exame visual

Objetivo: Observar a cor e a composição da amostra (o tamanho dos grãos).
Procedimento prático: Examinar uma amostra em estado seco e observar os componentes a
uma vista simples para apreciar seus aspectos arenosos e argilosos. Nesse exame a fração fina
(argilas e limo) que é composta por partículas inferiores a 0,08mm, não é perceptível a olho nú. Os
solos com cores negras e brancas, não servem para construção dos adobes. Já as vermelhas e
castanhas são adequadas para a utilização, em especial a amarelo-claro, as quais são as ideais para
tal finalidade.
4.1.2

Exame de odor

Objetivo: Detectar a presença de material orgânico na amostra.
Procedimento prático: Cheirar a amostra. A amostra contém elementos orgânicos se tiver
um odor de humus (mofo). Este odor se amplifica se aquece-se ou umidifica a amostra. Este tipo
de terra não é conveniente para a construção.
4.1.3

Exame de mordida

Objetivo: Identificar o grão de maior proporção na amostra.
Procedimento prático: Morder uma pitada da amostra entre os dentes. A terra é arenosa se
provoca uma sensação desagradável, abrasiva entre os dentes. A terra é argilosa se sentimos uma
sensação lisa e farinhosa entre os dentes. Atenção: deve-se cuidar da qualidade higiênica das
amostras.
4.1.4

Exame tátil

Objetivo: Identificar a composição granulométrica do material (a tração fina).
Procedimento prático: Tritura-se a amostra entre os dedos e a palma da mão. A terra é
arenosa se apresenta uma sensação de rugosidade e não se observa nenhuma coesão. A terra é
limosa se tiver uma ligeira impressão de rugosidade e a amostra úmida apresenta uma plasticidade
média. A terra é argilosa se em estado seco apresenta torrões que resistem a compressão e em
estado úmido se convertem em massa plástica e colante.
4.1.5

Exame de água corrente

Objetivo: Identificar a proporção de finos na amostra.
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Procedimento prático: Lavar as mãos após esfregá-las com terra ligeiramente úmida. A
terra é arenosa se o enxágue das mãos é fácil. A terra é limosa se parecer polvilhenta e as mãos
não são difíceis de enxaguar. A terra é argilosa se parecer esponjosa e é muito difícil de enxaguar
as mãos.
4.1.6

Exame de aderência

Objetivo: Observar a quantidade de argila na amostra.
Procedimento prático: Toma-se uma bolota de terra úmida que não se adere aos dedos e se
corta com uma espátula. A terra é bem argilosa se a espátula penetra facilmente e a terra se adere
na espátula. A terra é medianamente argilosa se a espátula penetra sem grande dificuldade e a terra
se adere quando retira a espátula. A terra é pouco argilosa se a espátula penetra e se retira com
facilidade mesmo quando manchado pela terra.
4.2 Características do solo
De acordo com Barbosa (2003), é importante a análise da composição granulométrica. A
plasticidade o limite de liquidez não deve ser excessivo, de preferência menor que 40-45%. No
caso, para os tijolos de solo-cimento, o ideal é que o solo tenha:
•

10% a 20% de argila;

•

10% a 20% de silte;

•

40% a 70% de areia.

Caso o solo não estiver dentro dessas porcentagens, é feita uma correção granulométrica. É
comum misturar areia a solos muito argiloso e com os limites de liquidez e plasticidade altos.
Assim, no momento da produção dos blocos, é feito o peneiramento para a obtenção da
granulometria ideal.
4.3 Dosagens da terra com estabilizantes químicos
Afim de se adquirir uma maior estabilização dos componentes construídos com terra, devese adicionar estabilizantes químicos. Estabilizar um solo significa a ele misturar produtos que
melhorem suas propriedades, inclusive sob a ação da água. Um dos melhores estabilizantes
conhecidos é o cimento. Este trabalha reagindo quimicamente não só com a água, formando
agentes cimentícios, mas também com as partículas finas do solo.
4.3.1

Cimento
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O cimento é utilizado normalmente em combinação com a compactação do solo, sendo por
isso perfeitamente indicado para estruturas em Taipa de Pilão e em tijolos solo-cimento.
O uso do cimento nos Blocos de Adobe melhora sua resistência aos esforços de
compressão, evita o retraimento brusco evitando rachaduras e melhorando a resistência à erosão
por ação das águas de chuvas.
O cimento atua como agente da união entre as partículas de areia e pedregulhos,
preenchendo os espaços vazios destes materiais. É recomendável usar solos com pouco conteúdo
de argila (máx. 20%).
Tabela 1 - Tabela para dosagem de Taipa de Pilão e blocos de terra comprimidos (BTC)
SOLO ARENOSO
% CIMENTO
(Teor)
CIMENTO (Unid.)
SOLO (Unid.)
ÁGUA (Unid.)
(Vol.)
1

10

1

10

1

12

1,5

8

1

15

2

6

1

20

2

5

> 45 %
> 50 %
> 55 %
> 60 %

Fonte: Taveira (2014)

4.4 Fabricação dos tijolos de solo-cimento
O processo de fabricação dos tijolos de solo-cimento, seguiu-se a norma NBR 10833
(ABNT, 2012), e segundo Silva (2013), os passos para se realizar a confecção dos mesmos são:
1. Preparação do solo: peneiramento do solo e quebra de torrões
2. Preparo da mistura: espalha-se o cimento ao solo preparado misturando bem até a
obtenção de uma coloração uniforme. Feito isso, adiciona-se água, aos poucos, sempre
misturando até obtenção da umidade desejada.
3. Moldagem dos tijolos
4. Cura e armazenamento: Os tijolos são cobertos com lona plástica.
De acordo com a Neves (2011) escolheu-se um traço que se considera de boa resistência
para fabricação dos tijolos, sendo este 7:1, ou seja, sete partes de terra para uma parte de cimento,
conforme ilustrado a seguir.
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Figura 3 - Exemplo de interpolação de resultados para definir a dosagem do BTC

Fonte: Neves (2011)

A realização do traço com a adição dos resíduos – em substituição de aproximadamente
10% da massa de terra – permitiu uma comparação direta entre a composição tradicional, ou seja,
sem acréscimo destes.
Durante sete dias esses tijolos foram submetidos a molhação abundante e coberto com lona
para evitar a perda de umidade e favorecer a cura do cimento. Após esse período foram retirados
aleatoriamente do lote fabricado 10 tijolos tradicionais e 10 com a adição das fibras, para submetêlos ao ensaio de resistência a compressão e absorção de água. E, passados o período de 14 dias foi
retirado da mesma forma e a mesma quantidade para realização dos mesmos ensaios. Isso foi feito
para se avaliar a diferença da resistência dos tijolos ao longo do tempo e o incremento nessa
resistência.
4.5

Ensaio de resistência à compressão
A verificação de resistência à compressão foi-se baseada na norma para tijolos de solo-

cimento para alvenaria não estrutural - NBR 8492 (ABNT, 2012). Foram rompidos sete tijolos,
conforme recomendado pela norma, para cada traço no 7º e 14° dia após sua fabricação.
Os

setes

corpos-de-prova

foram

preparados

cortando-se

o

tijolo,

ao

meio,

perpendicularmente à sua maior dimensão, em seguida, foi superposto, por suas faces maiores, as
duas metades obtidas e as superfícies cortadas invertidas ligando-as com uma camada fina de
pasta de cimento Portland, pré-contraida, onde foi deixada em repouso de aproximadamente de 30
min e aguardado aproximadamente 12 horas antes de proceder com a preparação
Após este tempo, foi coberta a superfície do tijolo com uma camada de pasta de cimento.
Logo que a pasta começou a endurecer, retirou-se o corpo-de-prova da bancada e com o auxílio de
jornal molhado sobre a superfície, foi-se prensado com a finalidade de dar um acabamento,
aplainando na superfície e retirou-se o excesso da pasta, o que se repetiu para o outro lado, após o
período de descanso de 12 horas.
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Finalmente, após o descanso de secagem da pasta, os corpos de prova foram imersos em
água por um período de 6 horas, a fim de se preparar a amostra para o ensaio.

Figura 4 - Tijolos cortados ao meio, superposto com a pasta de cimento e capeado.

Fonte: Autoria própria (2018).

4.6

Ensaio de absorção de água
O ensaio de absorção de água foi realizado para analisar o comportamento do tijolo perante

exposição à umidade durante um determinado período. Baseou-se também na NBR 8492 (ABNT,
2012), a qual consiste em imergir os tijolos em um tanque com água durante um período de 1 dia.
O ensaio se propõe a realizar a secagem dos tijolos em uma estufa, a fim de se obter uma
estrutura seca, para após a secagem, colocar os tijolos em um tanque de água por um período de
24 horas.
Após o processo de imersão, os blocos são secados com um pano umedecido, para se
realizar a pesagem. Anotado os devidos valores de massas, é realizado o cálculo com o intuito de
descobrir o quanto de água o tijolo absorveu.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Análises preliminares do solo
A fim de se garantir uma boa amostra para realizar a confecção dos tijolos, realizou-se uma
análise prévia do solo, as quais os resultados são apresentados a seguir:
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Exame

Resultado

Observações

Visual

Marrom alaranjado

Grãos finos com pequenas porções
amontoadas

Odor

Cheiro perceptível, entretanto, moderado

-

Mordida

Muita abrasividade, pouca sensação lisa e
farinhosa

Solo arenoso com uma baixa
porcentagem argilosa

Tátil

Sensação rugosa perceptível, pouca presença de
torrões

Mais arenoso do que limoso

Água corrente

Pouco fácil de sair das mãos

Porções iniciais saíram com facilidade

Aderência

Inicialmente penetrou com dificuldade, após a
inserção, entrou com facilidade

Solo pouco argiloso; solo grudado na
espátula após a inserção

Tabela 2 - Resultados das análises preliminares
Fonte: Autoria Própria (2018).

5.2 Análises laboratoriais do solo
O material foi preparado para os ensaios seguindo as orientações da NBR 6457 (ABNT,
2016). Na tabela 3 são apresentados os resultados da caracterização do solo.

Tabela 3 - Características do solo

Ensaio

Norma

Resultado

Densidade real (g/cm³)

ME 093 (DNER,1994)

2,55

Massa específica aparente seca
(g/cm³)

NBR 7182, 2016

1,82

Umidade ótima (%)

NBR 7182, 2016

13

Limite de Liquidez (%)

NBR 6459, 2016

27

Limite de Plasticidade (%)

NBR 7180, 2016

17

Índice de plasticidade (%)

NBR 7180, 2016

10

Fonte: Autoria Própria

A granulometria foi realizada conforme a NBR 7181 (ABNT, 2016). A curva
granulométrica é apresentada na figura 5.
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Figura 5 - Curva granulométrica

Fonte: Autoria Própria (2018).

A curva granulométrica apresenta a composição do solo nas seguintes proporções: 42% de
areia, 22% de argila e 33% de silte. O solo apresenta uma aproximação razoável das proporções
recomendadas e se caracteriza como solo adequado para confecção de tijolos de adobe. Martinez
(1979) define a composição ideal para tijolos solo-cimento um material com 20% de argila e 40%
a 55% de areia.

5.3 Ensaio de resistência a compressão
Conforme descrito no item 4.5 deste trabalho, os tijolos tradicionais, ou seja, sem a adição
dos resíduos e os com a adição, foram ensaiados conforme as normas e os resultados obtidos estão
nas figuras 6 a 9, seguindo a ordem de numeração dos tijolos ensaiados.
Figura 6 - Resistência à compressão para os corpos de prova sem a adição dos resíduos após 7 dias.

Fonte: Autoria própria (2018)
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Figura 7 - Resistência à compressão para os corpos de prova com a adição da fibra de bambu após 7 dias

Fonte: Autoria própria (2018).

Figura 8 - Resistência à compressão para os corpos de prova sem a adição dos resíduos após 14 dias

Fonte: Autoria própria (2018).
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Figura 9 - Resistência à compressão para os corpos de prova com a adição da fibra de bambu após 14 dias

Fonte: Autoria própria (2018).

Por meio de uma análise simplificada, pôde-se constatar que, a adição da fibra de bambu
nos tijolos, acabou por prejudicar a sua qualidade no tocante a resistência à compressão, atingindo
valores médios, de 1,18 MPa, menores que os indicados pela norma (2,0 MPa).
5.4

Ensaio de absorção de água
A determinação da absorção de água dos corpos de prova cilíndricos foi realizada seguindo

os procedimentos normatizados descritos. Na realização deste ensaio foram utilizados 3 tijolos de
cada traço, com idade de 7 e 14 dias, e os resultados obtidos estão representados a seguir nas
figuras 10 a 13.
Figura 10 - Valores de Absorção de Água dos tijolos sem adição dos resíduos após 7 dias

Fonte: Autoria própria (2018).
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Figura 7 - Resistência à compressão para os corpos de prova com a adição da fibra de bambu após 7 dias

Figura 8 - Resistência à compressão para os corpos de prova sem a adição dos resíduos após 14 dias

Fonte: Autoria própria (2018).
Figura 9 - Resistência à compressão para os corpos de prova com a adição da fibra de bambu após 14 dias
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Fonte: Autoria própria (2018).

Por meio de uma análise simplificada, pôde-se constatar que, a adição da fibra de bambu
nos tijolos, acabou por prejudicar a sua qualidade no tocante a resistência à compressão, atingindo
valores médios, de 1,18 MPa, menores que os indicados pela norma (2,0 MPa).
5.5

Ensaio de absorção de água
A determinação da absorção de água dos corpos de prova cilíndricos foi realizada seguindo

os procedimentos normatizados descritos. Na realização deste ensaio foram utilizados 3 tijolos de
cada traço, com idade de 7 e 14 dias, e os resultados obtidos estão representados a seguir nas
figuras 10 a 13.
Figura 12 - Valores de Absorção de Água dos tijolos sem adição dos resíduos após 14 dias

Fonte: Autoria própria (2018).
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Assim como as resistências à compressão, os tijolos apresentaram uma piora conforme
adicionado as fibras de bambu, ou seja, superando o valor máximo recomendado pela norma de
absorção (20%).

6. CONCLUSÃO
A utilização de tijolos de solo-cimento é uma alternativa para construções sustentáveis de
baixo custo, em que se pode utilizar como matéria-prima o próprio solo local, evitando gastos, tais
como o de transporte. Além disso, por não exigir mão-de-obra especializada, pode ser produzido
em regime de ajuda mútua, o que evita custos de mão-de-obra.
O estudo pôde demonstrar que o solo utilizado na fabricação dos tijolos solo-cimento, é
considerado um dos melhores para esta finalidade, visto que contém aproximadamente 42% de
areia, 22% de argila e 33% de silte, permitindo sua utilização direta para a confecção dos tijolos,
sem a necessidade de acrescentar aditivos para melhoria da qualidade da mistura.
Os resultados obtidos através dos ensaios normatizados, mostraram que é possível fabricar
tijolos com resistências consideráveis, como a do traço 1:7 (aproximadamente uma média de 3,33
MPa, após os 14 dias), que corresponde a um valor superior ao mínimo exigido para tijolos solocimento utilizados para alvenaria não estrutural (2,0 MPa), em conformidade com a NBR 8491
(ABNT, 2012). Além disso, vale ressaltar que todos os tijolos demonstraram uma boa absorção de
água (máximo de 15,90%), comparados com valor máximo de 20% descritos também na norma.
Por fim, pode-se constatar que a adição da fibra de bambu nos tijolos solo-cimento acabou
prejudicando tanto na resistência a compressão simples, quanto na absorção de água, o que poderá
ser considerado posteriormente como base de futuros estudos, para se entender o porquê, já que o
bambu apresenta características tão boas no ramo da construção civil.
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REDESIGN DE BLOCO CERÂMICO – UMA PROPOSTA PARA A
MELHORIA DO DESEMPENHO ACÚSTICO EM EDIFICAÇÕES
CERAMIC BLOCK REDESIGN – A PROPOSAL FOR IMPROVING ACOUSTIC PERFORMANCE IN BUILDINGS

Samaryna Estevam de Barros,
Damião Vicente Ferreira,
Diogo Matias Silva,
Suenya Bezerra,
Germannya DGarcia
Universidade Federal do Pernambuco
RESUMO
Este artigo relata o processo de design aplicado ao desenvolvimento de um bloco cerâmico (BC) para
alvenaria de vedação, em resposta ao desafio proposto pela disciplina Design na Indústria de Produtos de Consumo. O
objetivo foi propor soluções inovadoras para atender aos requisitos de desempenho da NBR 15575/2013, relativos ao
conforto térmico e acústico do sistema construtivo, levando em consideração as restrições técnicas de fabricação de
uma empresa local. O método adotado foi baseado na metodologia de design de produtos do Laboratório de Design. A
pesquisa de similares no mercado nacional e internacional; a análise técnica do material empregado para fabricação
dos produtos e a observação dos processos de elevação de alvenaria em canteiros de obras foram algumas das
ferramentas de pesquisa. Na fase de síntese, o alinhamento entre as pesquisas de tendência de novos materiais
cerâmicos e os aspectos estéticos e simbólicos do BC foi o argumento de criatividade das alternativas de projeto.
Como resultado foram propostos produtos que pretendem melhorar o desempenho acústico em ambientes destinados à
projeção do som; passíveis de serem produzidos por extrusão; modulares e integrados aos outros sistemas
construtivos. Ao final, foram produzidos modelos digitais e físicos, em escala reduzida, para materialização da ideia.
Palavras Chave: Bloco Cerâmicos; Inovação Tecnológica; Desempenho acústico; Cerâmica Tradicional.

ABSTRACT
This article reports on the design process applied to the development of a ceramic block (BC) for masonry
sealing, in response to the challenge proposed by the discipline Design in the Consumer Products Industry .The
objective was to propose innovative solutions to meet the performance requirements of NBR 15575/2013, related to
the thermal and acoustic comfort of the construction system, taking into account the technical manufacturing
constraints of a local company. The method adopted was based on the product design methodology of the Design
Laboratory. The research of similar in the national and international market; the technicalanalysis of the material used
to manufacture the products and the observation of the lifting processes of masonry on construction sites were some of
the research tools. In the synthesis phase, the alignment between the trend research of new ceramic materials and the
aesthetic and symbolic aspects of BC was the argument for creativity of the design alternatives. As a result, products
were proposed that aim to improve acoustic performance in environments intended for sound projection; capable of
being produced by extrusion; modular and integrated with other construction systems. In the end, digital and physical
models were produced, in reduced scale, to materialize the idea.

Keywords: Ceramic Block; Tecnologic innovation; Acoustic performance; Traditional Ceramics
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, as primeiras fábricas de tijolos, telhas e manilhas surgiram no século XVI nos
estados de Pernambuco, Bahia e Santa Catarina. Os processos de fabricação cerâmica eram
manuais e responsáveis pelo fornecimento desses produtos às diversas regiões do país
(PRACIDELLI, 1989).
Segundo a Associação Brasileira de Cerâmica (2016), a maioria das empresas de produtos
cerâmicos ainda são microempresas familiares com atividade essencialmente artesanais (olarias),
ou empresas de pequeno a médio porte, espalhadas em todas as regiões do Brasil.
No Nordeste, especialmente no Estado de Pernambuco, a produção de produtos cerâmicos,
é motivada pelo bom desempenho do setor da construção civil. Todavia, este mercado ainda
apresenta baixa inovação tecnológica; ausência de dispositivos de controle de qualidade e baixa
qualificação da mão-de-obra, o que influencia diretamente na qualidade percebida dos produtos
oferecidos aos consumidores.
Os materiais cerâmicos possuem características que são mais competitivas na escolha das
propriedades, sendo superiores em qualidade no isolamento acústico, térmico e na durabilidade, se
comparados aos produtos que têm em sua composição o cimento, entretanto, veem perdendo o
mercado para outros materiais cuja as pesquisas tecnológicas estão avançadas, a exemplo dos
compósitos (concreto) e do aço carbono. (ANTAC, 2015).
Para compreensão dos problemas de um sistema de elevação vertical, deve-se analisar o
sistema construtivo como um todo: paredes, telhados, esquadrias, pisos, dentre outros. No caso das
paredes os itens que influenciam diretamente nesse desempenho são: o material de construção
aplicado; o posicionamento das caixas e dutos; os revestimentos e a forma de assentamento (juntas
secas ou preenchidas), ou seja, a qualidade da execução do serviço; além das características
técnicas dos blocos cerâmicos. (CIBIC, 2013 e 2014)
No que se refere ao atual desenho do bloco cerâmico nacional, destacam-se os problemas
de qualidade do material empregado, excesso de uso de argamassa para seu assentamento e a má
qualidade do serviço de montagem da parede, gerando a perda do desempenho térmico e acústico
do sistema de vedação. Em Pernambuco, outros fatores influenciam o desempenho do produto,
dentre eles: a falta de controle no processo de beneficiamento da matéria prima; a falta de controle
na queima do produto; a falta de um tratamento de superfície dos produtos que compõem o sistema
de vedação vertical e, por fim, a quebra e o desperdício do BC durante o manuseio, o
armazenamento e o transporte.
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O baixo nível de qualificação da mão-de-obra empregada na construção civil, dificulta a
compreensão e o manuseio de equipamentos modernos nas indústrias. A carência de conhecimento
técnico sobre a composição química das argilas falta somada a ausência de certificações técnicas
do produto promovem o mal aproveitamento do insumo. Todos esses problemas geram
desperdícios dos recursos naturais finitos e custos intangíveis no que se refere a retrabalho dos
processos, problemas de saúde e segurança do trabalho e impactam no baixo desempenho do
sistema construtivo. (HOLANDA, 2011 e 2014).
Diante desse cenário, qual seria a colaboração do designer de produto na promoção
deinovação tecnológica para o setor de Cerâmica Vermelha Nacional?
A disciplina Design na Indústria de Consumo (DIC) buscou responder essa pergunta a
partir de uma proposta pedagógica de parceria entre o laboratório, uma empresa do setor cerâmico
e os Centros de formação e pesquisa em cerâmica do Estado.
A meta da DIC foi propor novos desenhos de blocos cerâmicos passíveis de serem
fabricados pelo processo de extrusão cerâmica e que colaborassem com a promoção do conforto
térmico e acústicos das habitações. No início, fez-se necessária a familiarização dos alunos com o
referencial teórico sobre a matéria prima (terracota/argila); as etapas do processo de fabricação em
cerâmica vermelha, bem como o acesso à legislação vigente do setor de construção civil nacional.
Como estratégia metodológica foi aplicado o método de design do Laboratório de Design.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Cerâmica Vermelha
A Indústria de cerâmica vermelha é uma das mais difundidas, sendo um dos poucos
campos da cerâmica em que a única matéria-prima (a argila) é moldada na forma final de
utilização e queimada sem a adição de outros minérios (SANTOS, 1989). Também conhecida
como cerâmica estrutural, compreende os produtos que apresentam cor vermelha após a queima. A
cor avermelhada se dá após a queima e é resultante da oxidação de compostos de ferro presente ou
liberado pela argila, matéria-prima utilizada na sua fabricação. A intensidade da cor varia de
acordo com a quantidade de óxido de ferro que compõe a argila, como também da presença de
outros minerais e da atmosfera oxidante do tratamento térmico. Os principais produtos fabricados
por esse setor são destinados à construção civil. (JORDÃO et al., 2002).

300

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

2.2 Argila
A argila é um material natural, terroso, de granulação fina, que adquire, quando umedecido
com água, certa plasticidade. Todas as argilas são constituídas por argilominerais, que são
compostos quimicamente por silicatos hidratados de alumínio e ferro, contendo ainda certo teor de
elementos alcalinos terrosos. Além dos argilominerais, as argilas, geralmente contêm matéria
orgânica, sais solúveis e partículas de quartzo, pirita, mica, calcita, dolomita e outros minerais
residuais. (SANTOS, op. Cit.).
Segundo a ABNT (NBR 6502/95), as argilas são compostas por partículas de diâmetro
inferior a 0,002mm, que apresentam plasticidade quando úmidas e, quando secas, formam torrões
dificilmente desagregáveis pela pressão dos dedos. As propriedades das argilas estão diretamente
ligadas ao local de onde é realizada a extração, desse modo, dependendo do local de extração, elas
podem ser classificadas em argilas de morro, taguá e várzea.
2.3 Etapas do processo de fabricação de blocos e telhas cerâmicas
O processo de fabricação de blocos e telhas cerâmicos deve seguir um rigoroso controle de
qualidade em cada etapa do processo, desde a extração da matéria-prima à entrega do produto para
o cliente final. Cada etapa do processo de fabricação cerâmica terá um papel fundamental no
desempenho do sistema construtivo (SANTOS, 1989).
De acordo com o fluxograma apresentado (Figura 1), o processo de fabricação cerâmica
inicia com a extração da matéria prima na jazida e o beneficiamento. Esse material argiloso é
transportado até a indústria cerâmica, e deve passar por uma etapa de sazonamento ou lixiviação
que pode variar de seis meses a dois anos permanecendo no pátio a céu aberto. Após esse período
é recomendável que a argila seja transportada para um pátio coberto e que seja colocada uma lona
sobre a mesma. Durante todo esse tempo ocorre a decomposição da matéria orgânica que fica
presente na camada do solo, tornando o material argiloso mais puro e homogêneo para dar entrada
ao processo produtivo (1). Segundo a FIEMG (2013), uma massa bem preparada pode gerar
benefícios de mais de 35% de economia do consumo de energia, Acréscimo de 25% na
produtividade e redução de cerca de 40% dos índices de deformação;
A análise granulométrica com amostras do material faz-se necessária para categorizar e
classificar a matéria prima (2). A desintegração ocorre na moagem da argila para reduzir a
granulometria e alcançar a homogeneidade dos grãos (3). Após a desintegração, separam-se todas
as pedras, metais e outros materiais que por ventura estejam misturados à argila. A etapa seguinte
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(4) trata-se de misturar água à massa para se obter uma mistura homogênea e plástica. Em seguida,
a massa é laminada e tem suas partículas direcionadas e grãos diminuídos (5).
A conformação cerâmica consiste na passagem da massa por uma extrusora, ou seja, a
massa será compactada e forçada a passar por um pistão ou por um eixo helicoidal através de um
bocal (boquilha) com formato determinado (6). O resultado do processo é uma coluna extrudada
para a confecção dos blocos e /ou das telhas cerâmicas. O corte das peças é o próximo passo,
através de cortadores manuais ou automáticos. Esses cortadores são utilizados para dar a dimensão
desejada ao produto (7). Após o corte, as peças passam por uma inspeção de qualidade e seguem
para a secagem.
Figura 1 – Fluxograma do processo de fabricação de blocos e/ou telhas cerâmicas

Fonte: Autores, 2019.

Na etapa de conformação, as peças contêm uma grande quantidade de água, proveniente da
preparação da massa. Para evitar tensões e, consequentemente, defeitos como trincas, bolhas,
empenos é necessário eliminar essa água de forma lenta e gradual até um teor suficientemente
baixo, de 0,8% a 1,5% de umidade residual. A secagem pode ser realizada de forma natural ou
artificial (8).
Na etapa de queima (9) o produto cerâmico sofre as reações e as transformações físicoquímicas na intenção de conceder ao produto final às suas propriedades necessárias, as quais
incluem o brilho, a cor, a porosidade, a resistência à flexão, a estabilidade dimensional, a
resistência a altas temperaturas, a resistência ao ataque de agentes químicos, entre outros. Para a
cerâmica vermelha a temperatura ideal de queima está entre os 900°C e 1000°C.
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É necessário que haja um controle rígido do aquecimento até atingir a temperatura máxima
desejada para evitar o aparecimento de defeitos ou quebra do produto. Normalmente, o tempo
necessário e mais utilizado pelas empresas é de 10 horas a 30 horas para o aquecimento (730°C a
870°C), 6 horas a 8 horas de temperatura máxima (900°C a 1000°C) e de 6 horas a 25 horas para o
resfriamento.
A inspeção final das peças nas indústrias cerâmicas, consiste na verificação das peças
durante e após o processo produtivo, observando a coloração, dimensões e possíveis defeitos nos
produtos (10). Por fim, os produtos são colocados em pallets, estocados geralmente nos pátios das
indústrias, e realizada a expedição para o consumidor final (11).
2.4 Legislação
A ABNT NBR 15.575/2003 traduz tecnicamente as necessidades da sociedade no que se
refere à aquisição de imóveis no Brasil. Essa Norma também tem como característica estabelecer
as responsabilidades de cada um dos atores ligados à construção habitacional, ou seja, é de total
responsabilidade dos construtores, incorporadores, projetistas, fabricantes de materiais,
administradores condominiais e os próprios usuários para o desenvolvimento e preservação da
edificação habitacional. Nesta pesquisa, diante das seis partes presentes na norma, só foi estudada
e levada em consideração para o projeto apenas a quarta parte que trata dos requisitos para os
sistemas de vedações verticais internas e externas dos edifícios habitacionais, e foi abordada a
parte de desempenho acústico.
O desempenho Acústico permite verificar o isolamento acústico que é proporcionado ou
não pelo sistema de vedação, entre o meio externo e o interno, entre unidades autônomas e entre
dependências de uma unidade e áreas comuns. Os requisitos de desempenho acústico do sistema
de alvenaria serão diretamente afetados por diversos aspectos de execução do mesmo:
● A geometria do bloco;
● A massa da parede (peso dos blocos + peso das argamassas de assentamento e
revestimento);
● As propriedades da argila – densidade;
● O módulo de elasticidade;
● O método do preenchimento das juntas;
● As propriedades das argamassas de assentamento e revestimento;
● A espessura do revestimento;
● O encunhamento da alvenaria de vedação à viga.
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Este desempenho nos ambientes é determinado pelo conjunto de sistemas construtivos, que
delimitam estes ambientes, como sistemas de vedações verticais internas (paredes e portas) e
externas (paredes e esquadrias), de pisos, forros e também dos sistemas hidráulicos e elétricos.
Qualquer ação realizada em interferência a esses elementos, pode afetar o desempenho acústico de
todo o sistema.
Os sistemas atuais de alvenaria são compostos por mais de um tipo de material, e por isso
fica muito difícil atender fielmente os mais variados requisitos de desempenhos exigidos pela
norma, diante desses fatores podemos citar a forma geométrica dos blocos e seus vazados, além da
quantidade e argamassa inserida entre os blocos e sobre os mesmos, que influem no desempenho
acústico e térmico do ambiente construído.
Nos últimos anos, com a qualidade e a produtividade no setor de construções e com a
exigência da NBR 15.575/2013 no que se refere o desempenho dos sistemas habitacionais, tem
aumentado a competitividade no mercado de cerâmica vermelha, fazendo com que as indústrias
brasileiras, os sindicatos e as associações ligadas ao setor de cerâmica vermelha sejam estimulados
pelo próprio mercado a realizar melhorias de qualidade em seus produtos, sistemas de gestão e
processos produtivos. (ANICER, 2019).
3. MÉTODO PROJETUAL
O método projetual proposto neste trabalho fundamenta o desenvolvimento do projeto a
partir da pesquisa, reflete e consolida as informações com a análise e concretiza materialmente o
produto por meio da síntese.
As fases de pesquisa, análise e síntese estão polarizadas sobre dois grandes conceitos: a
utilidade e o significado, que transcendem antigas afirmações dogmáticas, balizadas no atributo
função, e estabelecidas durante a história do design.
A utilidade pode ser definida como a adequação ao uso, isto significa que interfere na
forma como os objetos funcionam e em que grau cumprem seus objetivos práticos. Em outras
palavras, a utilidade tem a ver com eficácia, derivada de fatores tecnológicos e de materiais. Já o
significado explica como as formas assumem uma significação segundo o modo como são
utilizadas. O significado tem mais a ver com expressão e sentido, e está sujeito a valores que
podem variar significativamente entre diferentes culturas, suscitando diversas interpretações para
um mesmo objeto.
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3.1 Fase de Pesquisa
Nesta fase os alunos foram orientados quanto as potencialidades da matéria prima;
apresentados a um processo de fabricação cerâmico; realizaram visitas aos canteiros de obra para
compreensão de como funciona a tarefa de assentamento de alvenaria, bem como realizaram
entrevistas não estruturadas com pedreiros, mestres de obras; engenheiros civis e consumidor final.
3.2 Fase de Análise
Diante das informações coletadas na fase de pesquisa, os dados levantados sobre o produto
foram devidamente organizados e analisados, sendo feitas relações entre os dados levantadas sobre
o produto, sua fabricação, o consumidor e a legislação vigente. Esta etapa permitiu que fosse
estabelecido os objetivos para o projeto.
3.3 Fase de Síntese
Na fase de síntese, a turma foi dividida em grupos e cada equipe ficou responsável por uma
temática, ou seja, um conceito de projeto. A etapa de desenvolvimento do produto congregou
várias ferramentas, indo desde o desenho a mão-livre até a utilização de softwares de modelagem
tridimensional. Norteada pelo partido projetual, cada equipe elaborou e discutiu as alternativas e
durante este processo, ocorreram consultas técnicas às empresas e/ou a especialistas, que
indicaram a viabilidade de execução ou não das propostas.
Em seguida, foram gerados modelos virtuais, base para uma primeira seleção de
alternativas. Algumas ferramentas utilizadas, nesta fase, foram os softwares CorelDraw, 3d Studio
Max, Rhinoceros3D, Microstation e Autocad. Estas ferramentas permitiram algumas simulações
de formas, proporção e resistência mecânica que buscam trazer um melhor refinamento das
alternativas. Porém, em algumas situações, os modelos virtuais não permitem a percepção
tridimensional exata da peça, comprometendo a avaliação dos detalhes e proporção. Para esses
casos foram executados modelos tridimensionais em tamanho real, com diferentes materiais.
Após esta avaliação detalhada, foram selecionadas alternativas para a validação técnica
com a engenharia. As contribuições advindas desta discussão geraram informações para a
reavaliação das propostas. Assim, as alternativas mais viáveis foram aprimoradas incorporando as
sugestões dos especialistas e enfim, refinadas as proporções, acrescentando estampos, dentre
outros.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Fase de pesquisa
Foram realizadas visitas as lojas de materiais de construção para observar como o bloco
cerâmico é apresentado ao cliente no Ponto De Venda (PDV) e como se dá a abordagem do
consumidor aos vendedores. Neste sentido, os alunos realizaram entrevistas não estruturadas com
os consumidores indiretos, para uma breve compreensão da percepção de conforto dentro das
habitações. Foi realizada uma visita técnica à uma fábrica local de produtos cerâmicos para
compreensão das limitações técnicas do projeto. Figura 2.
Figura 2 – Blocos e telhas cerâmicas expostos na Empresa <omitido para revisão cega>

Fonte: Autores, 2016.

Outra ação realizada nesta fase, foi a análise de similares, ou seja, uma pesquisa
comparativa entre os blocos cerâmicos e suas diferentes características no mercado nacional e
internacional. Foram analisados tanto os blocos estruturais como os de vedação vertical,
relacionando forma, dimensão, tipos de treliças e peso do bloco cerâmico. Quadro 01.
1.

Blocos de vedação: seguem um mesmo formato, possuem furos horizontais e

variações de tamanho e quantidades de furos de acordo com o fabricante;
2.

Blocos estruturais: possuem mesmo formato com furos na vertical, são

consideravelmente maiores que os blocos de vedação, e entre si variam em tamanho e quantidade
de treliças;
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Quadro 1 – Exemplo de diferenciação de blocos cerâmicos nacionais e internacionais
Tipo Origem

Nacional

Internacional

Blocos de vedação

Blocos estruturais

Fonte: Autores, 2016.

Foram realizadas duas visitas técnicas aos canteiros de obra para compreensão de como
funcionam os procedimentos de montagem dos produtos. As duas visitas foram devidamente
autorizadas pela construtora responsável pelas obras. Através destas, foi possível entender como se
realiza a tarefa de assentamento de alvenaria. Foram realizadas entrevistas não estruturadas com
profissionais das áreas de arquitetura e engenharia, além de mestre de obras e pedreiros.
Figura 3 – Edifício em construção na cidade de <omitido para revisão cega>

Fonte: Autores, 2016.

O bloco cerâmico, é considerado um produto de consumo, pois pode ser adquirido por
qualquer pessoa, sem a devida instrução ou sem um acompanhamento técnico especializado,
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entretanto, deveria ser tratado como matéria prima para a construção do artefato – casa, ou seja, ser
necessária uma formação especializada para compra e uso do mesmo para as edificações.
4.2 Fase de análise
Diante dos dados obtidos nas pesquisas foram geradas as seguintes informações:
a)

A qualidade do produto final depende da qualidade da matéria prima empregada, ou

seja, é necessário respeitar o tempo de sazonamento, bem como controlar todas as fases do
beneficiamento da massa;
b)

O preparo da massa necessita de acompanhamento técnico, assim como,

manutenções sistemáticas nas máquinas, para garantir a qualidade do produto final;
c)

Os processos de extrusão, prensagem e corte são os métodos de fabricação mais

utilizados para fabricação dos blocos e telhas cerâmicos nas empresas locais;
d)

Os blocos cerâmicos de vedação possuem furos horizontais e variações tanto no

tamanho quanto nas quantidades de furos; já os blocos estruturais possuem furos na vertical ou
treliças.
e)

O bloco cerâmico pode ser adquirido por consumidor sem qualificação profissional

ou treinamento adequado para uso;
f)

A falta de mão de obra especializada para a tarefa de assentamento de alvenaria,

pode ocasionar problemas no desempenho do bloco cerâmico.
g)

Em construções com formatos arredondados foi observado a utilização excessiva de

argamassa para o preenchimento e acabamento dos espaços vazios. Figura 4.
Figura 4 - Exemplo de construção em formato arredondado.

Fonte: Autores, 2016.
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h)

Segundo dados da construtura visitada, a sensação térmica presente nos interiores

das habitações é decorrente do revestimento de parede (a argamassa usada para fixação dos
blocos).
Para melhor compreensão dos requisitos projetuais foi elaborado um quadro relacionando
os aspectos de uso x forma x significado para o redesign do bloco cerâmico. Quadro 02.
Quadro 02 - Partido Projetual para redesign do bloco cerâmico
USO

FORMA

SIGNIFICADO

Redução do peso

Possuir treliças mais eficientes

Diminuir no custo e aumentar a
qualidade do bloco cerâmico

Modularização das peças

Formas complementares
Possibilitar através do formato
da junção dos blocos a
propagação do som no sistema
construído.

Redução de desperdício por serragem
ou quebra e facilidade no transporte
Redução de argamassa

Interação com outros
sistemas construtivos

Espaços vazios no interior dos
blocos, para a passagem de
componentes elétricos e
hidráulicos;

Propiciar a construção racionalizada e
modularizada, evitando a quebra do
bloco cerâmico garantindo a eficácia
do bloco.

Reduzir o uso da
argamassa e do reboco

Possuir revestimentos vítreos e
tamanhos variados de acordo
com a necessidade do cliente;

Proporcionar uma estética que não
necessite de revestimento com
argamassa; e garantir a construção
racionalizada;

Auxiliar o pedreiro através
de um novo dispositivo
para a realização do
encaixe dos blocos
cerâmicos;

Sugerir um encaixe Poka-yoke dispositivo à prova de erros,
destinado a evitar a ocorrência
de defeitos na construção das
paredes;

Propiciar um melhor encaixe dos
blocos cerâmicos;

Fonte: Autores, 2016.

4.3 Fase de síntese
4.3.1 Geração de Alternativas
Nesta fase foram geradas alternativas de desenhos de blocos cerâmicos levando em
consideração os requisitos do partido projetual. O produto deveria ser modular, passível de ser
fabricado por extrusão e deveria atender a construção de espaços, por exemplo, estúdios, teatros,
salas de espetáculos, salas de concertos, cinemas e auditórios. Figura 5.
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4.3.2 Desenho de construção e modelagem digital e física da ideia

Os alunos foram orientados a elaborar desenhos de construção do produto para
materialização da ideia. A equipe propôs um bloco cerâmico com 10 cm de largura, 20 cm de
comprimento e 10 cm de altura. A espessura das treliças externas de 8 mm e internas de 6 mm. Tal
dimensão cumpre a montagem de uma parede com raio de 5 m. Figura 6.
Figura 5 - Geração de Alternativas

Fonte: Autores, 2016.
Figura 6 - Vistas lateral, frontal e superior do BC.

Fonte: Autores, 2016.
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As dimensões adotadas para desenho do produto tomaram como partido uma parede em
formato circular com raio de 5 m. Assim, cada módulo para montagem dessa parede deve ter a
seção de 20 centímetros. Alguns módulos em escala 1:1 foram confeccionados em polipropileno
expandido para percepção da forma e volume do produto. Figura 7.
Figura 7 - Modelos Volumétricos de Baixa fidelidade da alternativa selecionada.

Fonte: Autores, 2016.

Para facilitar o processo de montagem da alvenaria, foram propostas ranhuras diferentes
nas faces do produto que sinalizassem o lado correto de montagem da parede.
O cálculo estimado do peso final do produto foi elaborado a partir modelagem digital pelo
software Rhinoceros versão 5.0. Uma vez que o BC possui volume de 824,70 mm³, e a densidade
da massa cerâmica era de 1,4 mg/cm³, o peso estimado do BC (P = D . V), seria de 1,400 kg/m³.
Por fabricação aditiva, utilizando uma impressora 3D, foram confeccionados em polipropileno
(PP), modelos físicos na escala 1:3. Figura 8.
Figura 8 - Modelo em escala 1:3, fabricados por adição em PP.

Fonte: Autores, 2016.
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4.4 Simulação de Montagem
Foram realizados com o auxilio de computador rendering digitais para simular a
montagem da parede com o raio horizontal de 5 metros, a partir do software Rhinoceros versão
5.0. Figura 9.

Figura 9 - Simulação de montagem de parede com raio 5 metros

Fonte: Autores, 2016.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As especificações técnicas do projeto não foram concluídas, como também não foram
exploradas todas as possibilidades de fabricação do produto. Acredita-se que com a possibilidade
de fabricação aditiva em cerâmica novas possibilidades de forma seriam possíveis. Contudo, os
resultados dessa experiência pedagógica não podem ser analisados apenas pelo aspecto técnico. A
vivência dos alunos no acesso à realidade do mercado local; no desenvolvimento de projetos, sob
restrição de fabricação e; a tentativa de resolver problemas reais dentro do ambiente acadêmico,
foram os principais sucessos da disciplina.
Os Blocos Cerâmicos propostos ainda não foram testados em laboratório para comprovar
sua eficiência técnica e atendimento às normas de desempenho. No entanto, as repercussões desta
ação de ensino já foram percebidas tanto no âmbito industrial quanto no meio acadêmico. No
âmbito industrial, a presente proposta pedagógica atraiu o interesse de outros empresários para a
experimentação dos serviços de design em suas empresas buscando a melhoria dos produtos e
processos.
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No ambiente acadêmico, a aproximação com a realidade das indústrias foi um fator
estimulante para gerar pesquisas interdisciplinares e congregar técnicos, estudantes e professores.
No que diz respeito à sala de aula, os resultados têm motivado os alunos a aplicarem a teoria do
design na busca de soluções para problemas complexos. Por fim, a parceria entre o Setor Industrial
do Agreste tem favorecido a geração de conhecimento; a abertura de mercado para novos
designers e engenheiros, fortalecendo às pesquisas de inovação tecnológica oriundas das
instituições públicas de ensino superior.
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DESIGN E PRÁTICAS CULTURAIS: UM ESTUDO DOS MATERIAIS
UTILIZADOS NA MANUFATURA DE OBJETOS CRIADOS PARA O USO
DO CHÁ E CAFÉ NO SÉCULO XVIII
DESIGN AND CULTURAL PRACTICES: A STUDY OF THE MATERIALS USED IN THE MANUFACTURE OF
OBJECTS CREATED FOR THE USE OF TEA AND COFFEE IN THE EIGHTEENTH CENTURY

Sônia Maria Siqueira Gonçalves
Prof. Dr. Wellington de Oliveira
Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA
RESUMO
Este trabalho resulta do estudo da interrelação entre Design e História Cultural, no século XVIII, por meio do
inventário dos materiais utilizados para a confecção de objetos relacionados ao consumo do chá e café no Setecentos –
cerâmica, porcelana, ferro e prata – seguido da análise iconográfica dos referidos objetos como xícaras, pires, bules,
chaleiras, açucareiros e colheres, produzidas em prata ou porcelana para os nobres; e ferro, estanho ou cerâmica, para
as demais classes sociais. A criação de tais artefatos por designers do período em questão, muito contribuíram para as
transformações nas práticas culturais.
Palavras-chave: Design-Século XVIII; História Cultural; Materiais;

ABSTRACT
This work results from the study of the interrelationship between Design and Cultural History in the
eighteenth century, through an inventory of the materials used to make objects related to the consumption of tea and
coffee in the Seventies - ceramics, porcelain, iron and silver - followed by the analysis iconography of such objects as
cups, saucers, teapots, kettles, sugar bowls and spoons, produced in silver or porcelain for nobles; and iron, tin or
ceramics, for the other social classes. The creation of such artifacts by designers of the period in question greatly
contributed to the transformations in cultural practices.
Key-words: Design-XVIII Century; Cultural History; materials
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho ocupou-se da relação entre Design e Cultura no Século XVIII focalizando as
transformações ocorridas nos materiais utilizados na confecção dos objetos ligados ao hábito de se
beber chá e café no período supracitado, tais como: modos de beber, uso de colheres, xícaras e
pires, o gosto do café ou chá adoçado com açúcar, os materiais utilizados na confecção de tais
objetos, bem como da apropriação destes usos e objetos pelas demais classes sociais. Tais bebidas
transformaram os hábitos, primeiramente entre os mais abastados, os nobres; e, posteriormente, as
demais classes.
Para que as novas práticas se difundissem foi necessário que um grupo de designers se
dedicassem à pesquisa sobre matérias, como cerâmica, prata ou ferro, que permitissem a produção
de objetos adequados ao novo uso: beber café; beber chá, ou seja xícaras, pires, açucareiros,
colheres etc.
No decorrer dos séculos XVII e XVIII, centenas de artesãos, cientistas e designers, como
Johann Friedrich Böttger, John Dwwight, Louis Poterat, Johann Jacob Irminger, Josiah
Wedgwood, se debruçaram sobre o assunto com o intuito de projetarem a melhor forma que
respondesse a estes problemas.
Muito se escreveu do ponto de vista econômico, político, sobre a introdução das bebidas
quentes na França e na Inglaterra, nossa área de estudo. Entretanto, muito pouco sobre a influência
que elas exerceram nas transformações das práticas sociais e culturais ocorridas no período.
Como dito anteriormente, no decorrer do Setecentos, na França e Inglaterra, disseminou-se
entre a população o gosto pelas chamadas “bebidas quentes” o que levou a criação de novos
artefatos para uso cotidiano, ou seja, utensílios que permitiram o consumo das novas bebidas e que
se adequassem aos hábitos culturais dos europeus.
Eles não tinham, por exemplo, o hábito de segurar com as mãos um vasilhame com bebida
quente o que levou à criação de xícaras com asas que impedissem que elas entrassem em contato
com o calor do recipiente. Não se acostumaram, também, com o amargor das duas bebidas o que
obrigou ao uso do açúcar e, consequentemente, à criação de açucareiros, colheres e pires. Ainda
mais, a necessidade de uma série de artefatos para o consumo das bebidas teria cooperado para a
busca do segredo da fabricação da porcelana, até então monopólio chinês, o que libertou os
europeus da tirania da importação desses produtos permitindo o surgimento na de fábricas voltadas
à produção de cerâmica.
À medida que as classes menos favorecidas aderiram ao novo consumo forçaram as
manufaturas a buscarem objetos de menor preço. O que nos levou a afirmar que a produção de
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objetos de cerâmica compatíveis com o poder aquisitivo dos novos consumidores seria um dos
fatores do aumento de seu consumo, na etapa inicial da Revolução Industrial. Ainda mais, esta
disposição para o consumo teria gerado a busca de novas formas, novos modelos, que
impulsionassem a crescente demanda.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Quase todos os objetos que usamos, grande parte das roupas que vestimos e muitas de
nossas comidas e bebidas foram criadas por um designer. Tendo em vista que Design faz parte de
nosso dia a dia, justifica-se perguntar o que ele é, como e quando apareceu.
Gillo Dorfles em Introdução ao Desenho Industrial (1990), renunciou a conceituar Design,
limitando-se a assinalar quando surgiu e o que caracterizaria o objeto produzido pelo designer.
Qualquer definição corre o risco de ser incompleta e imprecisa, sobretudo quando se
refere a um setor vasto e complexo, como aquele que irei tratar: por isso, prefiro não dar
qualquer definição nítida e axiomática do desenho industrial [...]. (1990, p.09)

Anamaria de Moraes (2014) concordou com Dorfles e outros teóricos, no que diz respeito
ao seu aparecimento após a Revolução Industrial.
Segundo a professora, “[...] historicamente, o design relaciona-se a um determinado modo
de produção – o sistema fabril – responsável pelo fim das corporações de ofício e pela apropriação
dos saberes e do trabalho pelo capital. [...]” (2004, p.165)
O historiador brasileiro Rafael Cardoso também ponderou sobre a história do Design em
seu livro Uma introdução à história do design (2004). Segundo ele:
A origem imediata da palavra está na língua inglesa, na qual o substantivo design se refere
tanto à ideia de plano, desígnio, intenção, quanto à de configuração, arranjo, estrutura [...]
A origem mais remota da palavra está no latim designare, verbo que abrange ambos os
sentidos, o de designar e o de desenhar. (p. 14)

A maioria das definições parte da ideia de que o Design opera a junção entre o aspecto
abstrato: conceber, projetar, atribuir e o concreto: registrar, configurar, formar. Ou seja,
parafraseando Rafael Cardoso, conferir forma materiais a conceitos intelectuais tendo em vista, no
caso específico desta pesquisa, configurar formas a objetos que respondam a questões ligadas ao
desejo ou necessidade de se tomar café e ou chá.
No século XVIII, na região de Staffordshire, Inglaterra, a tradicional produção de cerâmica
foi abalada pelo surgimento da fábrica de Josiah Wedgwood (1730-1795), “[...] um dos casos mais
interessantes de evolução industrial do século 18. [...]” (Cardoso, 2004, p.22) que se distinguiu
principalmente pela produção de objetos domésticos nos quais a forma estética tinha que conciliar
com exigências de utilidade e durabilidade.
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Num período anterior às pesquisas para o barateamento e embelezamento da cerâmica
nasceu a preocupação em se descobrir o segredo da fabricação da porcelana – o que diminuirá as
importações da China; e a criação de formas que satisfizessem às necessidades surgidas com a
introdução das bebidas quentes na Europa, como ocorreu na Manufatura Real de Louças (França)
ou Meissen (Alemanha). Nas metalúrgicas, como nas inglesas à época da República de Oliver
Cromwell, a preocupação era com a produção de artefatos de metal, como colheres para chá, bules.
A forma do artefato estava diretamente relacionada com o uso desejado. A da colher de chá, por
exemplo, serve para integrar os diferentes tipos de açúcar ao liquido – açúcar em pó, em pedaços
ou em torrões – à infusão. A forma da xícara possibilitou que o consumidor tomasse o líquido sem
que suas mãos entrassem em contato com o calor da terrina.
A criação de um objeto deve responder às necessidades de seus usuários, levando em
consideração valores semânticos e simbólicos de sua cultura. Assim, no Setecentos, designers
ligados às várias Manufaturas e Fábricas de Cerâmica, se lançaram numa longa pesquisa para
criarem objetos que respondessem aos novos desejos, às novas teias de significados criados pelas
novas necessidades advindas do uso do chá e café.
No Design, a forma é fundamental, sendo mais impactante do que a função prática do
artefato. Um objeto que atenda às necessidades do usuário, mas que não tenha equilíbrio, clareza,
harmonia visual, não tenha “boa forma”, não será bem aceito pelo público.
Segundo João Gomes Filho (2006), os objetos criados pelos designers para satisfazer às
necessidades cotidianas do indivíduo devem preencher a função prática, estética e simbólica.
A função prática está ligada à adequação do produto às necessidades do usuário. A função
estética “[...] é o aspecto psicológico da percepção multissensorial que tem como atributo principal
a fruição da beleza, do prazer e do bem-estar contemplativo em relação a um dado objeto por parte
do usuário” [...]. (GOMES FILHO, 2006, p.43). Tal função se relaciona com os variados aspectos
socioculturais, sobretudo aqueles tocantes ao repertório de conhecimentos e experiências estéticas
do usuário.
A função simbólica tem como fundamento a função estético-formal. Manifesta-se
principalmente por meio do estilo, isto é, à qualidade intrínseca do produto, mas necessita agregar
algo que ajude a provocar atração, admiração, despertando o interesse do consumidor para sua
aparência. Segundo Gomes Filho, “[...] o estilo é subordinado, na sua significação, ao tipo de
público a que o produto é destinado (sobretudo em termos de prestígio e status social), e varia de
acordo com o contexto cultural da época. ”(2006, p.44)
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A preocupação com as funções prática, estética e simbólica aparece nos objetos criados,
pelos designers, para o uso do chá e café, no século XVIII. Como, por exemplo, na invenção do
pires para apoiar a xícara, com o intuito de facilitar o seu uso e servir de apoio à colher, ou, o pires
côncavo, que diminuiu a possibilidade do líquido derramar. Outro exemplo foi a adequação da
colher de chá à boca do usuário.
Observamos, no decorrer do século, uma disputa entre os designers pela xícara mais
esplêndida, o açucareiro mais elegante, o bule mais sofisticado. O gosto, como já pudemos
observar, se espalhou pela sociedade o que estimulou os designers a criarem bules, xícaras, pires,
que preenchessem a função prática – fossem adequadas ao uso a que se destinavam -, a função
estética – fossem belas -, e a simbólica – permitissem que os menos favorecidos se sentissem
próximos aos nobres, porque possuíam artefatos que lhes ofereciam a sensação de igualdade.
Entretanto, em certos casos, a forma foi rejeitada pelo grande público como as cerâmicas
vidradas a sal, criadas nas Manufaturas da região de Staffordshire, que não tiveram êxito porque os
consumidores consideraram suas formas desagradáveis. Ou certos bules que apresentavam o cabo
em ângulo reto, em relação ao bico, dificultando grandemente seu uso. Por outro lado, o uso de
muitos materiais foi repensado no decorrer do século XVIII, como foi o caso da prata – por ser boa
condutora de calor aquecia demasiadamente a xícara -, e a porcelana. Os serviços de chá e café, de
uso exclusivo dos reis e nobres, eram extremamente caros, necessitando de subvenção real para
que as Manufaturas Reais subsistissem. Assim, gradativamente surgiram a produção em série, a
prototipagem e a estampagem que tornaram o processo menos oneroso.
3. METODOLOGIA
Esta pesquisa inventariou e analisou os objetos criados pelos designers que contribuíram
para as mudanças nas práticas e costumes ligados ao uso do chá e café no século XVIII.
Para a consecução deste objetivo, utilizou-se a pesquisa exploratória, que, para autores
como Cervo, Silva, Bervian (2006) busca desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias.
Nas palavras de Gonçalves (2014), a pesquisa exploratória visa à descoberta, ao achado, à
elucidação de fenômenos ou à explicação daqueles que não eram aceitos, apesar de evidentes.
Por ser um tipo de pesquisa relativamente específica, em muitos casos, assume a forma de
estudo de casos (GIL, 2004), como aconteceu, neste trabalho, em que se inventariaram diversos
objetos criados por designers, no século XVIII, para se entender as inovações ocorridas em suas
formas, os novos desenhos, novos usos etc.
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Em seguida procedeu-se a análise iconográfica dos objetos investigados, visto que as
imagens nos revelam muito a respeito de ideias, atitudes e mentalidades em diversos períodos.
Segundo Burke (Cf. 2004), a História da Tecnologia ou do Design ficaria empobrecida se os
pesquisadores fossem obrigados a se basear apenas em textos. Para tanto se estabeleceu um
diálogo com cada utensílio para que se pudesse apreender o material utilizado em sua fabricação,
forma, uso, elementos decorativos e estilísticos. Tendo em vista que, independente da função a que
se destinavam, o designer responsável por sua produção se inseria num período artístico e
imprimiu características deste estilo no objeto criado.
3.1 Procedimentos de Coleta, Análise e Interpretação de Dados
Num primeiro momento, fez-se o inventário de alguns objetos que consideramos
representativos da criação dos designers do século XVIII como: xícaras, pires, colheres, bules,
açucareiros, chaleiras, caixas para chá etc. Sua escolha deveu-se à percepção das transformações
ocorridas em território europeu, quando da chegada do chá e café, no que tange às novas
necessidades de artefatos e novos materiais para produzí-los. Os objetos pesquisados foram
selecionados em livros sobre antiguidades, história da porcelana, história da prataria, entre outros,
a partir de dois critérios: o material utilizado na sua confecção e a classe social a que se
destinavam.
O inventário iniciou-se pela cerâmica, no intuito de distingui-los daqueles utilizados pelos
europeus. Assim, principiou-se pelas peças de porcelana e cerâmica refinada - “pasta mole” e
“pasta dura” -, criados para os nobres; num segundo momento, artefatos de prata, produzidos na
Inglaterra e França, para a mesma classe social. Finalmente, os utensílios populares, de cerâmica,
elaborados, sobretudo na Inglaterra, como a creamware e queensware.
Após a seleção, cada objeto foi descrito, como dito anteriormente, conforme à técnica de
fabricação, forma, cor, estilo e elementos decorativos.
Tendo em vista nossa proposta de estudo das relações entre Design e História Cultural, foi
indispensável, após o inventario, sua interpretação. Com esta finalidade, se fez, primeiramente, a
análise iconográfica segundo o processo estabelecido por Erwin Panofsky.
De acordo com o teórico alemão, iconografia é um método de abordagem que visa a
descobrir o tema secundário ou convencional de uma determinada obra ou objeto, por oposição ao
tema primário ou natural, ou seja, a substituição do conceito geral pela individualização de um
tema ou artefato. Por exemplo, quando após se reconhecer a forma de um objeto de cerâmica como
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sendo cilíndrica ou cônica - tema primário ou natural- apreende- se que ela representa uma xícara
de café ou um bule para chá – tema secundário ou convencional.
Os dados iconográficos dos artefatos descritos e analisados foram organizados para
discussão a partir de duas categorias. A primeira ocupou-se dos materiais e a constituição sócio
histórica dos objetos, ou seja, os artefatos foram organizados e discutidos tendo em vista os
materiais utilizados em sua fabricação, a argila em suas várias possibilidades: porcelana, faiança,
cerâmica; e a prata, no caso de objetos criados para os privilegiados. A segunda, do Design social
dos usos e costumes do café e do chá no século XVIII, isto é, da distribuição dos objetos acima
classificados tendo em vista a classe social a que se destinavam.
4. OS NOVOS OBJETOS
4.1 Materiais cerâmica
Cerâmica (grego kéramikós – feito de argila) é a arte da fabricação de objetos de argila
modelada a frio e endurecida no calor do fogo. É o material que acompanha o homem há mais
tempo. Conhecida desde a Pré-História, provavelmente não teve uma origem única, podendo ser
encontrada entre os restos arqueológicos de muitas culturas do período.
Durante milênios, o oleiro trabalhou com a técnica da cerâmica porosa em que as peças
eram submetidas à temperatura em torno de 500ºC, sofrendo certas alterações físicas que lhes
fixavam as formas, mas não eliminavam a porosidade, formando o que se denomina biscoito.
Devido a esta característica e por serem opacas, ásperas, houve, desde o princípio, o desejo de
decorá-las.

Primeiramente, por meio da ornamentação em relevo, depois surgiu o engobo – que

consistia em colocar, com pincel, argila colorida sobre a superfície seca do vaso, ou mergulhá-la
num banho de argila clara e, em seguida proceder à decoração. Como a cerâmicaporosa deixava
passar líquidos surgiu a técnica do esmaltado que oferecia uma cobertura protetora.
A cerâmica dura marcou nova etapa na história. Como a argila usada na produção de
cerâmica tem que ser plástica, é misturada à sílica ou alumínio (areia, quartzo pulverizado ou sílex
calcinado) para formar a “têmpera” o que aumenta tornando-a relativamente “refratária”. Para
torná-la resistente ao fogo é preciso agregar potássio ou óxido para torná-la fundível. Quando a
massa é cozida em fogo elevado (1200 a 1280ºC) a sílica e os elementos fundíveis se misturam, o
corpo dos objetos se vitrifica tornando-se impermeável, de superfície lisa, aspecto brilhoso e cor
variável (marrom, vermelho, cinza, branco, preto. É a chamada cerâmica dura (francês: grés;
inglês: stoneware).
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4.2 Cerâmica e Porcelana na China
A porcelana teve origem na China onde a arte da cerâmica dura havia comprovado suas
qualidades. Com mais alguns séculos e sucessivas experiências, os oleiros chineses encontraram a
fórmula da verdadeira porcelana. Ela é cozida à alta temperatura (acima de 1.200º centigrados) e
durante a queima a união do caulim com “pai-tun-t’zu” (petuntse), refinado e reduzido a pó
branco, confere à porcelana homogeneidade perfeita.
A partir do século VIII tornaram-se mais constantes, e quando o consumo do chá começou
a ser amplamente difundido ela passou a ser utilizado na criação de recipientes adequados a este
fim.
Na época Sung (960-1279) multiplicam-se os centros de fabricação e, talvez, a conquista
mais importante tenha sido a cobertura vitrificada de cores. Com a dinastia Yuan (1279-1368)
produziu-se a porcelana branca e translúcida que teve papel revolucionário com a introdução do
azul e branco. Na Ming (1368-1664), abriram-se três séculos de desenvolvimento artístico. Nesse
período, se iniciou a sua exportação para a Europa.
4.3 As tentativas europeias de se produzir porcelana
Uma primeira tentativa de imitá-la ocorreu em Veneza, “[...] tratava-se, no entanto, de um
vidro cuja textura apenas se aparentava à porcelana e que ficaria conhecido pela designação de
porcelana contrafatta. [...]” (COSTA, 2000, p.61). No século XVI, na mesma cidade, se tentou
adaptar à tradicional maiólica (um novo tipo de decoração denominada alla porcellana.
Segundo Costa (2000), em Delft, na Holanda, começou a expandir-se, por volta de 1550,
uma importante produção de faianças com decoração a azul sobre um fundo branco, que imitava as
porcelanas chinesas.
Somente no fim do século XVII outras experiências alcançaram melhores resultados como
a de Louis Poterat, em Rouen, que obteve uma pâte tendre, vitrificada, com propriedades idênticas
às da porcelana, embora obtidas à base de sódio e de areia, argila e cálcio, em semifusão e duas
cozeduras.
Em 1709, o segredo dos chineses foi descoberto em Meissen por Johann Friedrich Böttger,
que juntou caulim e o petentse. O conhecimento de que os dois elementos eram indispensáveis à
produção de porcelana se disseminou rapidamente pela Europa. Na Inglaterra, entretanto, poucas
fábricas produziam porcelana verdadeira, a maioria continuava a criar pastas artificiais, com
ingredientes variados como pedra-sabão, fosfato de cal, ossos calcinados, vidro.
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No século XVIII, os artistas e designers europeus após se esforçaram por descobrir a
fórmula da porcelana que permitisse livrá-los da necessidade de adquirirem o que os chineses
desejassem vender. Voltaram-se para o domínio de técnicas que permitissem ao Design expandir
suas formas, criar novos objetos, novos padrões, novos usos. Finalmente, às pesquisas que levaram
às cerâmicas populares desenvolvidas em Staffordshire e que introduziram a classe operária no
mundo do consumo devido ao preço baixo, qualidade, beleza, funcionalidade, além das técnicas
modernas de produção introduzidas, sobretudo, pelo já mencionado Josiah Wedgwood.
Por meio de correspondência entre Wedgwood e Thomas Bentley sabemos como o
empresário, nos primeiros estágios da industrialização, encontrou soluções para diversos
problemas. Segundo Forty (2007), o ceramista estava firmemente decidido a produzir objetos de
qualidade muito superior à dos outros ceramistas da região, como também se preocupou com a
estética, a beleza dos seus produtos.
Prataria: história, tipos, usos
Objetos de prata foram encontrados em tumbas datadas do IV milênio a.C. e “[...] embora o
ouro simbolizasse maior pompa e esplendor, pode-se ter ideia do valor da prata sabendo-se que o
código egípcio de Menés (c.3000 a.C) determinava que uma parte de ouro valia três partes e meia
de prata. [...]” (MOUTINHO; PRADO; LONDRES, 2011, p.355). No entanto, no decorrer da
história, seu valor diminuiu, pois tornou-se metal relativamente comum, primeiramente, devido à
exploração indiscriminada de novas minas na Europa; e após 1500, com a descoberta da América,
onde foram encontradas enormes jazidas.
Apesar de sua importância, a prata destinava-se ao uso ou à exibição. Na verdade, era vista
como investimento de capital feito de forma agradável e útil. Se alguém possuía um bom estoque
de prataria, também contava com uma boa reserva de capital. A prata ia para o cadinho se seu
dono precisasse de uma casa nova, uma nova carruagem, roupas novas ou se transformava em
moeda se o governo exigisse o pagamento de certos impostos ou obrigações. Ela também era
usada na mesa de jantar e, mais tarde, também do café ou chá, por todos os que se consideravam
de boa família e de gosto requintado, a partir do século XVII.
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4.4 Descrição de alguns objetos criados para os nobres, tendo em vista o consumo de chá e
café
4.4.1 Xícara e Pires de Porcelana (c. 1758 – Museu do Louvre)
Conjunto de patê tendre que mostra a qualidade alcançada pelos artífices de Sèvres durante
os primeiros anos de sua produção. Transferida para Sèvres em 1756, graças a Madame de
Pompadour, empregava muitos pintores, cada qual especializado num tipo específico de
decoração. Duplessis, o ourives do rei, fornecia os modelos para os moldes, e Luís XV em pessoa,
agora proprietário exclusivo, organizava exposições anuais nos apartamentos reais.
Figura 01– Xícara e pires de Porcelana (Patê tendre).

Fonte: Gonzalez Palacios, 1991. Fig. 53

A figura mostra xícara e pires com listas diagonais em branco e verde que lembra os
painéis filetados a ouro da decoração Rococó. Nos painéis verdes folhas e gavinhas em dourado,
nos painéis brancos pequenos e delicados motivos florais.
4.4.2 Cafeteiras Venezianas (prata italiana – séc. XVIII. Trieste e Milão, coleção particular)
No início do século XVIII, o uso da prata para confecção de louça doméstica difundiu- se
enormemente, sendo o material preferido para esse uso, não obstante o imenso sucesso obtido pela
porcelana.
Um exemplo admirável de objeto para uso doméstico é a cafeteira veneziana ao lado. Em
forma de pera, são intensamente modeladas e a esse elemento, já por si muito decorativo,
acrescentam-se o movimento em espiral e os três delgados pés em forma de casco que dão ao
objeto extraordinária leveza. Harmonizam-se com o todo tanto o bico como o cabo de nogueira
torneada em forma de golfinho.
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Figura 02– Cafeteira veneziana

Fonte: Boschian, 1991. Fig. 49

Solitaire (c.1764 – Berlim – Sothbey’s)
Foi por volta da terceira década do século XVIII que surgiram os primeiros aparelhos
completos para chá ou café, denominados na época “mesa de chá” e constituídos por bule para chá
e café, leiteira, açucareiro, xícaras e bandeja.
O que vemos ao lado, em porcelana de pasta dura e estilo Rococó, era para uma única
pessoa. Cada peça apresenta uma decoração dourada com gavinhas, festões, flores, típicas do estilo
além de um casal de namorados, na área central, entre festões, provavelmente inspirados em
Antoine Watteau (1684-1721). Observe-se que as alças da bandeja são em forma de conchas com
palmetas, outro elemento do repertório Rococó.
Figura 03 – Solitaire

Fonte: Battie, 1999. P.437.
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Exemplos de Objetos Para Os Menos Abastadas

Torrefadora De Café (Alsácia. Século XVIII. Musée Alsacien de Strasbourg)
No período surgiram muitas torrefadoras domésticas, como a que vemos na figura 04, na
forma de uma grande frigideira de ferro com tampa, em cujo centro havia uma haste com alça o
que possibilitava se mexer os grãos enquanto tostavam, na lateral da tampa observa-se uma
portinhola também com alça que permitia ao usuário acompanhar a torrefação do café.
Figura 04 – Torrefadora de café

Fonte: Perry, 2011, p.293.

Bule Para Chá Vidrado Em Cores (1757 - Victoria and Albert Museum – Londres).
Altura: 8,75cm.
Em 1759, o ceramista Josiah Wedgwood passou a trabalhar por conta própria com William
Greatbatch. Juntos, realizaram figuras e utensílios em forma de frutas, muitos decorados com ouro,
que influenciou fortemente o design europeu.
A figura ao lado nos mostra um destes exemplares: bule para chá vidrado em verde, sob a
forma de uma maçã com folhas tingidas com esmaltes castanho, amarelo, verde e cinzento.
Provavelmente modelado por Greatbatch para Thoms Whieldon durante o período em que
Wedgwood e Whieldon eram sócios.
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Figura 05 – Bule para chá vidrado em cores

Fonte: WORLD CERAMICS. 1990. fig.52

Materiais, os Novos Objetos e as Práticas Culturais

Este tópico ocupou-se da discussão dos dados produzidos a partir da compilação dos
artefatos descritos iconograficamente, a partir de duas categorias. A primeira, os materiais
utilizados na produção dos objetos; a segunda, o Design social dos usos e costumes do café e do
chá no século XVIII
No que diz respeito ao primeiro tópico começamos analisando a cerâmica. Os nobres
importaram, a partir do último quartel do século XVII, os objetos necessários ao consumo do café
e chá. Entretanto, as práticas do Oriente e do Ocidente eram diferentes, o que exigiu a adequação
dos objetos aos costumes europeus.
Na Europa, os primeiros bules de cerâmica foram produzidos em Delft e Meissen e
imitavam a forma globular chinesa, que fez, também, remissão, na tampa, às sombrinhas e
elementos decorativos dos pagodes da China.
Posteriormente, foi fabricado com forma ligeiramente cônica, bico e cabo formando ângulo
reto, ou com formas poligonais ou de pera, com alça e bicos opostos. Em meados do século XVIII
apareceram bules esféricos com a base fixada em pés. Surgiram, também, as leiteiras.
O açucareiro foi outro acréscimo, porque o europeu estranhou o gosto amargo de ambas as
“especiarias” e adicionou açúcar. Era uma vasilha produzida a partir de vários materiais, em que se
servia o açúcar. Bojudo, cônico, com tampa, foi o açucareiro para a mesa.
Suas diferentes formas, algumas muito decorativas, correspondiam ao tipo de açúcar
(mascavo, cristalizado, refinado, em pó ou cubos) a ser usado.
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A maior revolução, porém, ocorreu no recipiente em que se depositava o líquido quente
para ser bebido. Enquanto os chineses tomavam chá em tigelas - malgas -; os turcos e orientais
sorviam o café em pequenas taças; os europeus não suportaram o calor dos recipientes nas mãos,
exigindo a adição de alças. Consequentemente, as malgas chinesas e as taças turcas se
transformaram em xícaras que eram depositadas sobre pires formando um par, que, a princípio
pode ter servido para se despejar o café da xícara e, com isso, esfriá-lo.
Na segunda metade do século XVIII, observa-se a entrada, no mercado consumidor das
classes populares, com menor poder aquisitivo, que exigiram dos designers a criação de objetos
que atendessem suas necessidades. O gosto recente pelo café e chá dessas classes ampliou o uso da
cerâmica, e provocou uma mudança de ênfase no design, da exclusividade artística para a
aceitação comercial.
A melhor resposta veio da região de Staffordshire, na Inglaterra, onde ceramistasdesigners, liderados por Thomas Whieldon, William Greatbatch, Ralph Wood e Josiah Wedgwood
empreenderam uma série de pesquisas que levaram à criação de serviços de chá ecafé, em
cerâmica, leves, duráveis, modernos e a preços módicos, como é o caso do bule com couve-flor
moldada da
Dentre os nomes citados acima possivelmente o mais emblemático é o de Josiah
Wedgwood por sua contribuição na criação de uma indústria regional dinâmica, pioneirismo na
busca de novos mercados para exportação e a criação de vínculo entre a comunidade científica e
artística por meio de uma abordagem inteiramente nova do Design. O trabalho de Wedgwood pode
ser considerado como união e continuação dessas duas tendências. Contudo, suas experiências
para melhorar os materiais não visavam à imitação da porcelana, mas ao refinamento das
características dos materiais já existentes. Uma das primeiras consequências de seu método foi a
louça de argila creme conhecida como "Queensware" descrita pelo designer e ceramista como uma
"[...] cerâmica para a mesa, de aspecto bastante novo [...] fabricada com facilidade e rapidez e
consequentemente barata. [...]" (HESKETT, 1995, p.17). Muito mais do que isso, a Queensware
foi revolucionária por sua qualidade e facilidade de fundição.

Metais
No reinado de Luís XIV, o ferro, o cobre e o estanho dividiam entre si os utensílios de
mesa e de cozinha. Entretanto, o estanho conferia um sabor desagradável ao chá, o que levou sua
substituição por bules de faiança, porcelana ou prata que foi o metal utilizado para a confecção de
muitos objetos para a nobreza como bules ou espiriteiras.
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Outro artefato indispensável para o consumo do café ou chá foi a chaleira objeto que surgiu
no Oriente, sendo introduzido na Europa no terceiro quartel do século XVII, podendo ser
fabricadas em prata, ferro fundido ou cobre.
Quanto às colheres – que ao lado de seus companheiros e rivais, a faca e o garfo, são
símbolos de tecnologia – passaram por uma revolução no período. Por volta de 1660, com a
ascensão de Carlos II ao trono inglês, a colher puritana foi substituída pela colher trífida que é a
primeira de forma moderna. Quase todas as atuais, por mais baratas que sejam, ainda devem algo
ela.
Uma especialização importante da colher, entre os britânicos, foi a de chá que surgiu
quando começaram a acrescentar leite à infusão, tornando-se indispensáveis para misturar o leite, o
açúcar e o chá na xícara. Era utensílio de ricos, separado dos aparelhos de jantar e talheres
principais e que era verdadeiramente uma colher para açúcar. No caso da França observou-se a
disseminação da colher de café, menor do que a de chá, que também servia para mesclar o açúcar
ao café.
Outro artefato importe neste ritual era a caixa para chá (tea caddy), importada da China,
lembrava pequenas garrafas, cuja tampa abaulada servia como medidor para a quantidade de
folhas. De cerâmica, mas sobretudo de prata, profusamente decorada, a caixa de chá era guardada
juntamente com os demais artefatos numa grande caixa, aberta exclusivamente na hora de se
depositar as folhas no bule que, só então, recebia a água.
Os menos favorecidos, que não tinham acesso aos artefatos de prata, utilizavam chaleiras,
torrefadoras e espiriteiras de ferro forjado, enquanto os bules eram de folhas de flandres, forma
cilíndrica, estampados com decalques. Para a torrefação do café existiam torrefadoras domésticas.

5. CONCLUSÃO
Este artigo tratou da interrelação entre História Cultura e Design, cuja gênese ocorreu
exatamente naquele momento em que a Revolução Industrial se delineava e o desenvolvimento
tecnológico do período permitiu a criação de um vasto número de artefatos.
Primeiramente, aqueles que substituíram as custosas importações chinesas de aparelhos de
chá e café para a nobreza. Assim, no decorrer da centúria, designers criaram uma série de objetos
que atendessem aos novos padrões culturais do Velho Continente como: o gosto peloaçúcar o que
obrigou à criação do açucareiro, das colheres para misturá-lo ao chá ou café; o calor da bebida nas
paredes da malga levou à transformação do recipiente chinês em xícaras às quais foi adicionada a
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asa, dos pires para seu descanso, assim como das colheres; além disso vieram as mesinhas para o
chá, os diversos tipos de bules e leiteiras.
Se, a princípio, consumir diferenciava os nobres dos demais estamentos sociais, o
crescimento vertiginoso da importação de grãos e folhas demonstra a intensidade com que os
novos hábitos foram incorporados em todos os níveis, difundindo-se por toda a sociedade, o que
obrigou os designers a atenderem os desejos dos demais estamentos sociais de tomarem as bebidas
quentes. Para estas classes foi necessário que designers como Thomas Bentley, William
Greatbatch ou Wedgwood, criassem, com outros materiais como a cerâmica, formas belas, úteis e
de menor custo – exatamente questões discutidas pelos designers até os dias de hoje.
O racionalismo e a busca de novas soluções exigiam a especialização da atividade, maior
remuneração, racionalização dos métodos de produção, ocorreu, por exemplo, na fábrica de Josiah
Wedgwood que, desde 1750, contratava modeladores responsáveis exclusivamente pela
configuração formal das peças que seriam produzidas. Outra questão foi a busca de soluções que
facilitassem o processo criativo e mantivessem o padrão de beleza e durabilidade, como técnicas
de estampagem, ou inovações que driblassem a concorrência, como a própria configuração da
fábrica. Portanto, ao longo do século XVIII algumas transformações permitiram o delineamento de
uma nova ciência, de um novo profissional, uma produção mais seriada através do uso de recursos
técnicos como moldes, tornos e até a mecanização de alguns processos, o que contribuiu para
reduzir a variação individual entre os produtos. Além da crescente divisão de tarefas com uma
especialização cada vez maior de funções, inclusive na separação entre as fases de planejamento e
execução.
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RESTAURO E ACESSIBILIDADE ÀS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS DE
UM BEM PATRIMONIAL. ESTUDO DE CASO DO VITRAL DA
CATEDRAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LORENA, SP
RESTORATION AND ACCESSIBILITY TO THE HISTORICAL INFORMATION OF A PATRIMONIAL PROPERTY.
CASE STUDY OF THE STAINED GLASS OF THE NOSSA SENHORA DA PIEDADE CATHEDRAL, LORENA, SP

Tatyana Barros
Pâmela Sabrina Barbosa Bento
Paulo Sergio de Sena
Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNFATEA
RESUMO
O presente artigo aborda o estudo de caso do restauro de um dos vinte e seis vitrais da Catedral Nossa
Senhora da Piedade no município de Lorena, interior do estado de São Paulo. A revisão das referências permitiu um
avanço na historicidade da construção da citada Catedral, um bem patrimonial do município. Além do movimento de
restauro, foi agregada a metodologia do design com o objetivo de propor uma integração entre a divulgação de
informações significativas aos usuários do templo e a acessibilidade e inclusão de pessoas portadoras de deficiências
visuais, fator essencial para propagar a cultura, de forma ampla, completa e homogênea. Para tanto, foram utilizadas
ferramentas para resolução dos problemas de comunicação enfrentados pela gestão da Catedral, a fim de melhorar a
propagação dos saberes locais de forma prática e objetiva, como por exemplo, a inclusão de QR Code e impressões em
3D.
Palavras Chave: restauro de vitrais; acessibilidade; qr code.

ABSTRACT
The present article deals with the study case of the restoration of one of the twenty - six stained glass
windows of the Nossa Senhora da Piedade Cathedral in the Lorena County, in the State of São Paulo. The
bibliographic review allowed an advance in the discovery of historical facts of the construction of this patrimonial
property of the County. In addition, design methodologies can be used to propose an integration between the
disclosure of relevant information to Temple users and the accessibility and inclusion of people with visual
impairments that is an essential factor for propagating our culture in a comprehensive, complete and homogeneous
way. For this purpose, innovation was used to solve the problems faced in order to improve the propagation of
knowledge in a practical and objective way, for example, the inclusion of QR Code and 3D prints.
Keywords: restoration of stained glass; accessibility; QR code.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo se refere ao restauro de um dos vitrais da Catedral Nossa Senhora da Piedade
(conhecida como Igreja Matriz) de Lorena, interior do Estado de São Paulo. O caso de estudo se
deu a partir do vitral com a imagem de São José. O incentivo para esta pesquisa surgiu com a
parceria da coordenação dos trabalhos de restauro desse vitral por meio do Conselho de
Conservação e Construção (CCC) da Paróquia Nossa Senhora da Piedade (PNSP) e o Mestrado em
Design, Tecnologia e Inovação UNIFATEA, no intuito de atualizar os elementos arquitetônicos e
sacros da Catedral.
Considerando que a Igreja Matriz é um edifício construído no final do século XIX e por
suas características arquitetônicas, não há dúvidas sobre a importância da preservação deste
templo, um símbolo emblemático da história local e regional. Porém, há de se lembrar que o custo
de obras de restauro é comumente elevado comparado a uma obra comum. Por isso, o CCC vem
fazendo um trabalho interdisciplinar entre os membros do conselho no intuito de priorizar os
serviços mais urgentes e administrar com maturidade os recursos disponíveis.
Neste primeiro momento, as obras de restauro estão focadas no telhado e forro, gerando um
grande investimento, postergando outros elementos que necessitam de cuidados semelhantes de
restauro. Por esse motivo, daí, decidiu-se prover o restauro de apenas 1 (um) dos 26 (vinte e seis)
vitrais da Igreja Matriz como ensaio para os outros vinte e cinco.
Atualmente existe uma urgência na iniciativa em preservar e restaurar esses vitrais, pois
representam parte da memória local e regional, por estarem apresentando variados problemas,
dentre eles, peças faltantes, que foram substituídas por vidros simples, alterando assim, a
originalidade do vitral.
Inicialmente o principal entrave ocorreu durante a pesquisa histórica de Lorena e a
construção da Igreja Matriz. Poucas referências foram encontradas além das informações relatadas
por moradores simpatizantes e amantes do município, muitas vezes romantizadas e pouco
confiáveis. Desse modo, aderiu-se a investigação histórica baseada em registros oficiais, incluindo
visitas à Cura Diocesana, Instituto de Estudos Valeparaibanos – IEV, Casa da Cultura, Biblioteca
Municipal e Arquivo Municipal na tentativa de esclarecer de forma concludente, todos os fatores
referentes à construção da Igreja Matriz e de seus vitrais. Não obstante, é de grande apreço citar os
relatos dos autores Angela Maria Barreto, Antonio Gama Rodrigues, José Geraldo Evangelista e
Teodoro Sampaio, que retrataram de forma sistemática parte dessa história.
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Alinhando esses fatos a importância da participação popular na propagação da cultura
local e regional, uma inquietação surgiu no sentido de ir além ao processo da restauração e
apresentar ao usuário final, ou seja, a população lorenense, uma oportunidade de acesso a tais
informações históricas atualizando os ambientes com recursos para realidade aumentada (RA).
Esta inovação consiste basicamente na interação entre o usuário e o objeto, também de forma
virtual, em tempo real, normalmente utilizando-se de um dispositivo móvel como celular ou tablet.
Este processo favorece a propagação da informação, bem como, a disseminação e
compartilhamento da história.
A idéia central desta pesquisa objetiva a implantação da realidade aumentada com a
inserção de QR Code1, que consiste numa imagem rastreável por meio de dispositivos moveis de
comunicação equipados com câmeras, com a finalidade de converter a imagem apresentada em
textos, hiperlinks, localização georreferenciada, e outras tantas possibilidades.
Com a criação do QR code, considerando o objeto em estudo, o usuário poderá
virtualmente obter todas as informações a respeito da história de cada figura representada novitral,
incluindo a biografia do Santo/Santa, oração vinculada a ele/a, ficha técnica, além de curiosidades;
dentre outras possibilidades que se tornarem relevantes. Essa ação certamente facilitará a
compreensão e vínculo com este patrimônio. Além disso, há possibilidade de criar o acesso à
mesma informação de forma audível, facilitando o acesso aos deficientes visuais.
Porém, a pesquisa não se satisfez apenas com essa contribuição. Outra grande preocupação
foi em relação à acessibilidade. Acrescentou-se à pesquisa mais um aspecto: uma arte que
transforma os sentidos, não pode ter limites. Mas, como fazer para que todos tenham acesso?
Sendo o vitral uma arte essencialmente visual, como proceder para que as pessoas com pouca, ou
nenhuma visão, possam ter acesso à arte e a informação? Para solucionar esse problema pretendese utilizar a impressão em 3D. A partir de uma fotografia do vitral, pode-se criar uma modelagem
em 3 (três) dimensões do vitral para que os deficientes visuais tenham acesso a uma experiência
mais profunda desse contato com o sagrado.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
A forma de expressar e registrar fatos, acontecimentos, processos de forma linguística
referencia-se desde a representação em hieróglifos. Especificamente a arte da manufatura dos
vitrais remete desde o século XII, e eram repassadas oralmente entre os artesãos, principalmente
entre membros das famílias. Segundo Raquena (2000, p. 20), os vitrais tinham como objetivo
narrar aos fiéis iletrados fatos e elementos dos textos sagrados, através de imagens. E ainda, o
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autor lembra palavras do Papa Gregório a respeito dessa arte, elegendo os vitrais como melhor
forma evangelizadora, possibilitando as pessoas ignorantes uma leitura dos fatos e personagens
importantes da religião católica, ainda que não conseguissem ler de fato. Portanto, o vitral se
tornou um meio de comunicação através da arte, principalmente religioso. Além disso, os vitrais
exercem um grande fascínio por que propiciam um espaço de encontro com o sagrado, criando
uma atmosfera de sensibilidade, oração, reflexão, interiorização e contemplação.
No Brasil o primeiro artesão da arte do vitral foi Conrado Sorgenicht, um alemão católico
que segundo Mello (2010, p. 2) rumou ao Brasil para se distanciar da guerra francoprussiana e por
problemas de saúde. Chegando aos trópicos, por volta de 1889, deparou-se com a vasta
luminosidade dessas terras e aproveitou-se do efeito que a luminosidade poderia causar na
utilização de vitrais e criou um ateliê para manufatura de vitrais na cidade de São Paulo, chamado
Casa Conrado.
Em muitas pesquisas históricas realizadas, revelou-se que os vitrais da Catedral Nossa
Senhora da Piedade, Igreja Matriz de Lorena, foram produzidos por este mesmo ateliê.
Diferentemente do saber popular, que muitas vezes atribui a eles (vitrais) origem estrangeira.
É fato que muitos itens da Igreja Matriz, tanto da sua construção quanto da ornamentação,
têm origem européia. As telhas, por exemplo, vieram de Marselha, o travejamento de aço da
Bélgica, o piso de Paris, este especialmente criado com desenhos remetidos de Lorena, o órgão de
tubos foi fabricado pelo mais famoso organista da época, Aristide Cavaillé-Coll, construtor de
órgão francês. Mas os vitrais, não. De acordo com a pesquisa histórica dos documentos do
Arquivo Municipal, apurou-se que a Igreja Matriz havia sido inaugurada sem a instalação das
peças, apenas com o gradil, em 01 de janeiro de 1890. Esse fato se tornou intrigante, contribuindo
para a grande questão: quem produziu os vitrais da Igreja Matriz de Lorena?
Com base nas pesquisas em artigos científicos na internet, foi com grande entusiasmo que
se constatou que os vitrais eram criações da Casa Conrado. Na dissertação de Mello (1996, p.127),
onde a autora faz um resgate histórico do famoso ateliê, pode-se encontrar a resposta para a
importante questão anterior:
[...] Aparecida do Norte – Basílica de Nossa Senhora; Caçapava – Igreja Matriz;
Caraguatatuba – Igreja Matriz; Campos do Jordão – igreja; Guaratinguetá – Igreja Matriz /
Igreja de São Paulo Apóstolo; Lorena – Catedral; Pindamonhangaba - Igreja Matriz de
Nossa Senhora do Bom Sucesso; São José do Barreiro – Igreja Matriz; São José dos
Campos – Igreja Matriz de Sant´Ana e Capela do antigo Sanatório Vicentino Arantes; São
Sebastião – Igreja (MELLO, 1996, p.127).

Ainda aproveitando as informações desse referencial bibliográfico, notou-se uma grande
quantidade de vitrais da Casa Conrado em obras de Ramos de Azevedo. A própria Igreja Matriz
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(como a conhecemos hoje), foi projetada por ele, célebre arquiteto paulista, tendo em seu currículo
nada menos do que o Teatro Municipal de São Paulo, Pinacoteca do Estado, Escola Politécnica,
dentre outras. Inclusive, os vitrais do Teatro Municipal também são da Casa Conrado. Essa
parceria pode ser verificada a seguir:
Conrado Sorgenicht II estabeleceu relações profissionais com diversos arquitetos,
engenheiros e companhias construtoras que pudessem lhe oferecer serviço e lhe
possibilitassem ampliar a clientela [...]. Entre eles está o engenheiro-arquiteto Ramos de
Azevedo, que estudou em Gand na Bélgica, formando-se em 1878. [...]. E a Casa Conrado
foi favorecida por esta situação, além disso, ao que parece, Ramos de Azevedo, apreciava
especialmente o vitral. No arquivo de seu escritório é possível encontrar diversos
desenhos e aquarelas onde aparecem vitrais, encaixados em janelas projetadas ou
ampliadas isoladamente. Surgiu então uma parceria entre Conrado Sorgenicht II e Ramos
de Azevedo, que encomendou muitos vitrais para obras realizadas por seu escritório
(MELLO, 1996, p. 36 e 39).

Portanto, ao contrário do que o conhecimento popular dizia, os vitrais da Igreja Matriz são
nacionais, produzidos em São Paulo pela Casa Conrado, o maior ateliê de vitrais do Brasil. Toda
essa investigação contribui ao município com informações relevantes para seu resgate histórico.
Não se pode falar dos vitrais da Catedral Nossa Senhora da Piedade, a Igreja Matriz de
Lorena, sem falar da construção do bem arquitetônico, bem como da origem da cidade de Lorena.
Como o próprio nome diz – Matriz, refere-se à igreja mãe de uma cidade.
Portanto a história parte do desbravamento dos bandeirantes durante o século XVII, na
ânsia da descoberta do ouro em Minas Gerais estimulando as expedições a se fixarem nas margens
do rio Paraíba. Nessa época, muitos índios foram aprisionados e designados ao trabalho servil. No
final desse século, como informa Barreto (1998, p. 76) a região estava constituída por 3 (três)
vilas, Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá; 2 (dois) povoados, Pindamonhangaba e Tremembé; e 2
(duas) aldeias indígenas, Nossa Senhora da Escada (Guararema) e São José dos Campos.
Lorena, até então pertencente à Vila de Guaratinguetá, era chamada de região do Porto de
Guaypacaré2.
A expansão desse povoamento se deu principalmente pela característica geográfica,
tornando-se o centro de convergência entre importantes regiões: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Naquele momento, por volta de 1695, uma família de mais ou menos 100 (cem) pessoas
habitava o local onde hoje é Lorena. O responsável por essa ocupação foi o chefe dessa família,
Bento Rodrigues Caldeira, como descreve Barreto (1998, p. 78). A partir desse fato, em 1705,
Bento Rodrigues Caldeira se une a alguns moradores dessa região, dentre eles citados em fontes –
João de Almeida Pereira e Pedro da CostaColaço – com intuito de construir uma capela, sob
invocação de Nossa Senhora da Piedade, revelando a tradição católica advinda de nossos
colonizadores conforme o Livro do Tombo, sendo:
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No anno de mil sete sentos e sinco pouco mais ou menos os moradores deste porto de
Hepacarê, Bento Roiz Caldeira, João de Almeida Pereira, Pedro da Costa Collaço, e
outros, fizerão neste mesmo anno uma Capella de N. Senhora da Piedade, filial a Igreja
Matriz de Santo Antonio da Villa de Goratinguetâ, de onde erão freguezes os ditos
moradores (CÚRIA DIOCESANA, Nº 1, p. 2 e3) 3.

Dois anos depois, em 1707, Bento Rodrigues Caldeira recebe a concessão de sesmaria das
terras de Guaypacaré. Seguindo adiante, devido à grande movimentação advinda dos bandeiristas,
os quais tinham a Capela de N. S. Piedade como parada obrigatória antes da travessia do Rio
Paraíba rumo às Minas Gerais, a população da região cresceu necessitando mais autonomia. Por
esse motivo, em 1718 o então bispo do Rio de Janeiro, eleva a região a Freguesia e sua capela, em
Igreja Matriz:
E no anno de mil e sete sentos e dezoito, por provizão do Exmo. eRmo. Sr. Dom
Francisco de S. Gerônimo, Bispo do Rio de Janeiro, a cujo Bispado pertencia
estafreguezianaquelle tempo se desmembrou dita Capella da Matriz de Sto. Antº da
Villa de Guaratinguetâ e se curou por Igrª Matriz sem anexação alguma, e logo os
moradores desta fregueziafizerão Igreja nova demullirão dita Capella, ficando o lugar
della junto à Cruz (CÚRIA DIOCESANA Nº1,p.3)4.

Portanto nota-se que a partir do momento em que a população tem maior independência,
resolvem demolir aquela rústica e simples construção, para então, erguer uma nova igreja. A
segunda constução da Igreja Matriz era de taipa, com forro apenas sobre a capela mor e tribuna.
Possuía 3 (três) alqueires de área construída, com sacristia, púlpito, coro, dois sinos, pia batismal
de madeira fechada com chave e um armário onde se guardava os santos óleos e três âmbulas de
estanho CÚRIA DIOCESANA (Nº 1, p.4).
Figura 1 – Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade em 1817-1818.

Fonte: WAGNER (2000).

O desenvolvimento desta pesquisa apresentou a partir daí um forte desenvolvimento
urbano da região, bem como um crescimento populacional. A diversificação das atividades
econômicas e a agricultura, no caso milho, arroz, feijão, mandioca e também a cana de açúcar,
são fatores que contribuíram para esse acontecimento.
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Sendo assim, segundo Barreto (1998, p. 82), em 1788 os moradores da Freguesia de
Nossa Senhora da Piedade solicitam junto ao governador de São Paulo, o capitão Bernardo José
de Lorena, a emancipação política de Guaratinguetá, sendo lavrado o Auto de Ereção da Vila de
Lorena no dia 14 de novembro daquele ano.
Com novo nome em homenagem ao governador, a Vila de Lorena estabelece-se como
região independente politicamente e por isso houve a necessidade de constituir-se a Câmara e
Cadeia, além de eleições dos governantes regionais. O Capitão Manoel Domingues Salgueiro5 é
eleito Juiz Ordinário iniciando uma história política e administrativa da cidade a qual segue
através de seus descendentes.
Na virada do século, por volta de 1801, o fluxo de pessoas na cidade era intenso, porém a
população residente era pequena e se concentrava ao redor da Igreja Matriz. Depois de cerca de
mais de um século de uso, a este templo (figura 1) apresentava-se muito deteriorada
principalmente pela ação do tempo neste edifício de taipa de pilão, uso intenso, e em parte por
vandalismos.
Por isso, em 1856, quando Lorena ganha o título de cidade como afirma Barreto (1998,
p.101), a população decide demolir mais uma vez o templo e iniciar a terceira construção:
Angariados os primeiros recursos através de esmolas, concorrendo as senhoras de
piedade e recursos com as telhas necessárias à cobertura, tratou-se de levantar as
velhas paredes à altura julgada conveniente pelos incumbidos dos serviços,
independente de qualquer planta ou projeto, foi colocado o telhado, e rapidamente
acabado o templo, internamente, com o absolutamente indispensável apenas
(RODRIGUES, 1947, p. 67).

O responsável pelas obras da construção da terceira Igreja Matriz foi o Capitão Manoel
Pereira de Castro (neste período em idade avançada), filho do já citado Capitão-Mor Manoel
Domingues Salgueiro, o qual veio a falecer antes da obra concluída. E não a veria de qualquer
forma, pois de fato nunca foi finalizada. A população e os vereadores já estavam frustrados:
[...] e não faltavam críticas para o descaso da Província. A mais contundente delas foi a
do viajante Zaluar, que tantos elogios deixou a Lorena. O seu diário fala de um ‘templo
grandioso’, ainda por terminar e que ‘acusa talvez a negligência do governo, que não
auxilia, eficazmente, uma obra, que já custou tantos contos de réis ao povo (BARRETO,
1998, p.131).

Enquanto a terceira Igreja Matriz não ficava pronta, os ofícios divinos foram transferidos
para a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, pequena igreja construída em 1803, distante cerca
de 100 metros da Igreja Mariz. Esta situação perdurou por cerca de 3décadas.
Neste período Lorena estava num período político, econômico e cultural intenso.
Ferrovias, pontes, estradas iniciaram grande expansão. A cidade recebeu iluminação a gás de
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hulha para receber o imperador Dom Pedro II, sua filha a Princesa Isabel e Conde D´Eu,
mostrando como era estreita a relação política da cidade com a corte. Aliás, a relação da coroa
com a família do supracitado Capitão-Mor Manoel Domingues Salgueiro era ampla. Sua filha,
Dona Carlota Leopoldina de Castro Lima, em 1879, foi honrada pelo imperador com o título de
Viscondessa de Castro Lima, figura importante para o tema desta pesquisa, conforme cita
Rodrigues (1956, p. 82).
Diante então da terceira Igreja Matriz inacabada, a população se une para erguer um novo
templo. As doações surgiram por vários meios: doações dos fiéis, do governo e principalmente
da Família Moreira Lima. Os principais doadores foram a Viscondessa de Castro Lima, seus
filhos o Conde Moreira Lima e Baronesa de Santa Eulália. Sendo então em 1880 autorizada a
demolição do templo inacabado para mais uma vez construí-lo.
O custo para erguer a nova Igreja Matriz na época refere-se a 172 milhões de réis. Uma
fortuna para os dias de hoje. Na somatória das doações dessa família verificou-se que o valor
chegou a atingir 130 milhões de réis.6
Contratou-se então o arquiteto Dr. Francisco de Paula Ramos de Azevedo que projetou a
quarta versão da Igreja Matriz de Lorena, dando a ela “[...] puro estilo romano, todo ele
incombustível, solidamente construído, em condições de atravessar séculos, e não demandar
senão poucos trabalhos de conservação” (RODRIGUES, 1956, p.84).
O responsável pelas obras era nada menos do que o Conde Moreira Lima, político e
pessoa muito influente na cidade, que foram iniciadas em 1886. Este ícone lorenense, por muitos
anos foi o responsável, juntamente com sua mãe a Viscondessa de Castro Lima, por várias
construções na cidade, dentre elas a Santa Casa de Lorena inaugurada em 1867. Para compor a
história deste edifício foi coletado um fragmento de sua construção, um tijolo cerâmico do
período colonial, sendo mais exato do final do século XIX. A análise dimensional pode verificar
as medidas que são bem significativas e habituais da época, com altura de 120 mm, largura de 60
mm e comprimento de 260mm.
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Figura 2: Amostra de Tijolo Colonial.

Fonte: Os autores (2019).

Analisando a amostra são observadas em seu centro as iniciais do nome do provedor
Conde de Moreira Lima (CML), que eram feitas com uma espécie de carimbo na época. Se
utilizou da tecnologia 3D para facilitar o estudo do material e como ferramenta de preservação do
achado arqueológico. Acredita-se que este mesmo tijolo tenha sido utilizado na contrução da
Igreja Matriz.

Figura 3- Tijolo Colonial criado em 3D utilizando o software Sketchup.

Fonte: Os autores (2019).

A inauguração da quarta Igreja Matriz aconteceu em 01 de janeiro de 1890. A nova igreja
era maior que a sua antecessora, com cerca de 1500 m² construídos. Porém ao final da construção,
por algum motivo ainda não identificado, a edificação permaneceu sem a instalação dos vitrais.
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Figura 4 – Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade em1905

Fonte: Biblioteca Municipal de Lorena (Arquivo Municipal) ([s.d.])

Durante uma viagem de reconhecimento da Serra da Mantiqueira em 1893, o engenheiro
Teodoro Sampaio descreve a localização de Lorena:
Lorena, apesar dos seus dois séculos de existência, é ainda uma cidade pequena.
Assentada à margem direita do Paraíba que lhe cavou em frente dois largos braços
pouco profundos e a 526 metros de altitude, a cidade, não obstante as suas ruas estreitas
e um tanto irregulares, não é destituída de interesse, tem excelente Igreja que vale por
uma catedral, obra do nosso melhor arquiteto, o paulista Ramos de Azevedo, a Igreja de
S. Benedito, pequeno templo de gosto muito moderno, o edifício do Engenho Central, a
casa de Câmara e alguns prédios particulares de largas proporções (SAMPAIO, 1978, p.
12).

Toda essa pesquisa foi importante como forma de imersão na história da criação da
cidade, bem como de seu principal edifício, a Igreja Matriz, e consequentemente seus belos
vitrais. A partir dessas informações, agregou à intenção de restaurar essa arte um grande esforço
da comunidade em executá-la. Ela faz parte da Paróquia Nossa Senhora da Piedade (PNSP),
tendo como pároco o Padre Rodrigo Fernandes Alves. Diante da necessidade de manutenção dos
edifícios pertencentes à PNSP, criou-se o Conselho de Conservação e Construção (CCC) da
PNSP, que tem como principal objetivo zelar pelo seu patrimônio. O CCC é composto de oito
voluntários: Padre Rodrigo Fernandes Alves, Arq. José Ricardo Flores Faria, Arq. Natasha
Ferreira Penque Scapini, Arq. Tatyana Bellini de Barros, Adv. Cristiano Quintana Bittencourt,
Tania de Almeida Denis Nogueira Barbosa (finanças), Adriano Faustino Marques (comerciante)
e Marcio José Leão Bueno (comerciante).
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Abordando especificamente a Igreja Matriz7, há tempos que observamos a urgência em
restaurar este ilustre edifício. Muitas são as marcas que esses quase 130 anos de vida
trouxeram, portanto, um levantamento visual de danos foi realizado pelos arquitetos voluntários
do CCC, com a intenção de priorizar os esforços de restauro nos elementos mais necessitados.
Vale ressaltar que boa parte dos recursos financeiros que o CCC utiliza para as obras de
restauro e reformas vem da contribuição dos fiéis, nada mudando na forma de captação desde
300 (trezentos) anos atrás. Por isso o CCC realiza seu trabalho de forma justa e interdisciplinar
todas as decisões, obtendo então expressivos resultados.
Desde o ano de 2018 obras de restauração da Igreja Matriz já estão em andamento. O
forro das duas naves laterais já foi restaurado e descupinizado. Atualmente a empresa Claudia
Rangel Conservação e Restauração de Bens Culturais Ltda está realizando uma intervenção de
restauro no estuque do forro sobre o coro, muito deteriorado com desprendimentos e rupturas
de uma parte do friso ogival localizado sobre o coro da igreja, conforme a figura 5.
Figura 5 – Reforma do estuque sobre o coro da Igreja Matriz

Fonte: dos autores (2019)

Além disso, houve uma necessidade de iniciarmos uma prospecção dos vitrais da Igreja
Matriz, muito danificados pela ação do tempo, vandalismos, dentre outras causas. A partir desse
ponto, iniciou-se contato com empresas especialistas em restauro de vitrais para levantamento de
custos para o restauro dessa arte. Em reunião do CCC, após análise e negociação dos orçamentos
recebidos, decidiu-se restaurar apenas 1 (um) dos 26 (vinte e seis) vitrais.
Escolhemos então o vitral que, visualmente e estruturalmente apresentava maior dano e por
conseguinte, o eleito foi o da imagem de São José como mostra a figura 6.
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Figura 6: Vitral São José da Igreja Matriz

Fonte: dos autores (2019)

Como pode-se notar, duas peças do vitral foram trocados por vidros simples, muito
provavelmente por terem sido quebrados. Além disso, o basculante (vidro destacado em amarelo
na figura 6) perdeu a alavanca que promovia o seu fechamento, dano identificado em quase todos
os vitrais e certamente, a causa da quebra de boa parte dos vitrais dos basculantes. Os perfis de
chumbo utilizado na junção das peças de vidro encontram-se muito desgastadas causando
abaulamento. Outro fato comum em todos os vitrais é a falta de cuidado com a pintura das
esquadrias de ferro (estrutura do vitral), manchando os vidros com tinta, ocorrida certamente por
manutenção em anos anteriores.
Foi então que a empresa contratada pelo CCC para restaurar o vitral São José veio até
Lorena e fez, com muita prudência, a retirada do vitral. Essa fase é muito importante pois como as
peças estão deterioradas, é necessário um trabalho de cautela e perícia para que nenhuma peça se
quebre. Primeiro a equipe retira a massa que sustenta o vitral na estrutura.
Depois, cada peça é catalogada e numerada e delicadamente acomodada em caixas de
transporte e levada até o ateliê onde será desmontada. A partir desse momento a empresa identifica
e reintegra as peças faltantes e realiza a limpeza daquelas que estão em bom estado. A partir daí,
inicia a fase de remontagem conforme levantamento inicial, adicionando novo perfil de chumbo.
Esta etapa ainda está em execução, portanto não finalizada.
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Paralelamente à esta fase, houve a necessidade de realizar a manutenção da esquadria de
ferro, fixada a estrutura do edifício, para que receba o vitral restaurado.
Contratou-se então, um serralheiro para reparar alguns pontos da estrutura como por
exemplo a alavanca de fechamento do basculante e também o desbaste de alguns rebites que
haviam sobressaído da estrutura. Este último dano foi necessário para não comprometer instalação
as peças restauradas e manter a melhor vedação da estrutura. Na sequência, um pintor realizou a
retirada da tinta antiga e pintou novamente, trazendo à estrutura um novo acabamento.
Atualmente estamos aguardando ansiosamente pela vinda do vitral São José para que
possamos entregar essa ‘preciosidade’ devolta a comunidade.
Figura 7: Processo de retirada do vitral São José para restauração

Fonte: dos autores (2019)

3. METODOLOGIA
Durante o desenvolvimento do pré-projeto identificou-se a necessidade de uma imersão na
história do município de Lorena a fim de desmistificar algumas informações presentes na memória
popular. Pergutando informalmente às pessoas que frequentam a Igreja Matriz, observou-se que a
história contada nem sempre é aquela que realmente aconteceu.
Por isso, partindo dessa premissa abordou-se o método de pesquisa exploratória através de
uma pesquisa bibliográfica com o estudo de caso do restauro do vitral São José.
Para tanto, necessitou-se uma investigação histórica realizada a partir de visitas na
Biblioteca Municipal de Lorena (Arquivo Municipal), Mitra Diocesana de Lorena e Biblioteca da
Unifatea – Centro Univesitário Teresa D´Ávila. Além disso, visitas à base de dados da Escola de
Engenharia de Lorena - EEL USP com a intenção de pesquisar artigos referentes à restauro de
vitrais, onde convergiu a informação sobre a autoria dos vitrais.
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Avançando ainda mais na coleta de dados, a participação de pessoas-chave foi
imprescindível para a realização dessa pesquisa, contando então com a ajuda da Arq. Pâmela
Sabrina Barbosa Bento, integrante do Instituto de Estudos Valeparaibanos – IEV; Rosângela
Malerba, bibliotecária responsável pela Biblioteca Municipal de Lorena e dos membros do CCC.
Tem sido de grande importância realizar o restauro de apenas um vitral, pois pode-se
acompanhar o processo mais de perto e analisar todas as situações e problemas que surgem numa
proporção menor, para que nas próximas etapas de restauro dos outros 25 (vinte e cinco) vitrais
esses percalços sejam minimizados.
Esse processo faz parte do aprendizado da metodologia do design que busca solucionar
problemas em processos. No caso do objeto em estudo notou-se que esse tipo de serviço (resturo
do vitral) envolve muitos contratempos. O primeiro precebido foi a insatisfação dos fiéis referente
ao grande barulho, resultado da retirada do vitral. Na época em que esse serviço foi realizado, era
um momento de quaresma, portanto houve um aumento na movimentação dos fiéis dentro da
Igreja Matriz com intuito de manter contato com o sagrado através de suas orações. Como
consequência, muitos fiéis se manisfestaram negativamente, pois o inevitável barulho feito pela
empresa de restauro atrapalhava esse momento de oração.
Como o processo ainda se seguiria com os serviços de serralheria e pintura, o CCC decidiu
interromper por alguns dias esse trabalho para que não incomodasse os usuários. A decisão foi
bem-vinda, pois na semana após a Páscoa a Igreja Matriz esteve fechada e asmissas foram
transferidas momentaneamente para a Igreja do Rosário. Essa decisão permitiu que o serviço de
pintura e serralheria, o qual gera um ruído ainda maior, fosse executado de forma cautelosa e
tranquila, sem incomodar os usuários.
Após essa etapa um novo obstáculo sugiu em relação à segurança deste templo. Houve a
necessidade de vedar o vão do vitral São José, pois além de possíveis vandalismos, as interpéries
também se tornaram um problema. Com a finalidade de evitar mais gastos com essa fase,
consegui-se reutilizar sobras de divisórias disponíveis na paróquia para o fechamento completo do
vão, sem custo algum conforme figura 8. Essa vedação será retirada no momento em que o vitral
restaurado retornar, no início do mês de junho.
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Figura 8: Vedação do vão do vitral São José

Fonte: dos autores (2019)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao adentrar no curso de Mestrado de Design, Tecnologia e Inovação pela Unifatea,
despertou-se a necessidade de alinhar os conhecimentos obtidos neste primeiro semestre, com o
projeto em andamento do restauro do vitral. Muitas dúvidas surgiram e muitas possibilidades
identificadas durante a pesquisa, em como realizar tal abordagem.
Sentiu-se então, a necessidade de propagar a toda a comunidade as informações históricas
desse bem patrimonial de forma ampla e acessível a todos. Porém, esse processo deveria
abranger opções inovadoras as quais foram pesquisadas para obter a melhor solução sem agredir
o patrimônio histórico.
O QR Code foi a tecnologia que melhor se adaptou a necessidades desse projeto.
Atualmente muitos lugares já se utilizam dessa tecnologia para propagar informações relevantes,
como por exemplo, no Metrô do Rio de Janeiro e no Museu Imperial, na mesma cidade. Esta
tecnologia refere-se a uma Realidade Aumentada (RA), que nada mais é que a possibilidade de
interação virtual num espaço físico disponível. Ou seja, o indivíduo compreendido dentro de um
edifício, através da RA pode ter acesso virtualmente a diversos tipos de informações sobre este
mesmo edifício. Segundo Araújo (2017, p. 10) “a realidade aumentada [...] e permite o
enriquecimento do ambiente real com a sobreposição de informações textuais, de imagens, de
objetos e de ambientes virtuais. A sobreposição dovirtual ao real sem o uso de equipamentos
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específicos por meio de aplicações multimídias sem a necessidade de treinamento a torna mais
abrangente e acessível”.
Esse processo é possível quando utilizamos o QR Code, um código bidimensional que
pode ser escaneado por um celular ou tablet que possua câmera, produzindo então o acesso a
textos, imagens, localização georreferenciada, dentre muitas outras possibilidades.
Pensando nesta pesquisa, decidiu-se desenvolver um QR Code para o vitral São José
como protótipo. Neste código definiu-se que serão disponibilizadas várias informações, como por
exemplo: a biografia de São José, bem como a oração a ele vinculada e a ficha técnica do vitral,
incluindo dimensões, informações históricas e fotografias.
Desta forma o usuário, no caso a população como um todo, pode interagir com os fatos
históricos propagando a mensagem de forma correta.
Pensou-se, então na característica principal da arte dos vitrais. Segundo Raquena (2000,
p. 20) “[...] a epistemologia propôs que o conhecimento depende das impressões sensoriais,
especificamente dos visuais, e isso os autores dos metatextos vitrais souberam tão bem
aproveitar” 8. Partindo deste princípio, notamos que as pessoas com deficiência visual
certamente ficariam de fora desse contexto. Para sanar tal problema, identificou-se a
possibilidade de criar um modelo tridimensional via impressora 3D da imagem do vitral São José
capaz de minimizar a exclusão dessa parte da população. Assim, as pessoas com baixa ou
nenhuma visão poderão através da sensibilidade do toque, realizar a leitura da imagem.
Concomitantemente, se utilizarem também do QR Code na intenção de obter as mesmas
informações disponíveis via áudio.
Mais uma demanda surgiu em uma das reuniões do CCC, quando informou-se a respeito
deste projeto. Durante a discussão chegou-se à conclusão que cerca de 30% das pessoas que
frequentam a Igreja Matriz são pessoas que provavelmente não possuem, ou não têm habilidade
com aparelhos celulares, objeto essencial para o acesso a essas informações. Por exemplo,
pessoas com idade avançada e pessoas com escassos recursos financeiros. Para este entrave, há a
possibilidade de manter uma cópia física impressa de todas as informações sugeridas, inclusive
em linguagem braile, e disponibilizá-las na secretaria paroquial, ao lado da Igreja Matriz,
tornando assim, acessível a todos.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ampliação dos conhecimentos na área de Design foi essencial no desenvolvimento
deste artigo, base da dissertação deste mestrado. A aplicação da interdisciplinaridade tanto no
desenvolvimento do referencial teórico quanto na tomada de decisões e projeto, foi de extrema
importância para definir a linha de pesquisa. O artigo desenvolveu-se de forma linear,
abrangendo conhecimento de várias áreas para compreensão do objeto.
Tendo como foco principal o usuário final, podemos assim contribuir com a propagação
da história de um povo e também com a preservação dos bens patrimoniais. Fato descrito por
Choay (2017, p. 139 apud Ruskin), “[...] a arquitetura é o único meio de que dispomos para nossa
identidade, e que é parte do nosso ser”.
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PSEUDOCAULE DA BANANEIRA: POSSIBILIDADES PARA O DESIGN
BANANA PSEUDOSTEM: POSSIBILITIES FOR THE DESIGN

Prof. Dr. Danilo Corrêa Silva
Prof. Dr. João Eduardo Chagas Sobral
Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE

RESUMO
O Brasil é um país com clima favorável à bananicultura. A produção da banana apresenta dois produtos
principais: a fruta, que é comercializada e consumida; e o pseudocaule, que é cortado e deixado em campo para se
decompor. O pseudocaule constitui o suporte da planta, sendo composto por camadas que podem ser separadas e
secadas para diversos usos posteriores. Atualmente, embora existam diversas iniciativas voltadas ao uso da fibra
de bananeira, prevalece a sua aplicação no artesanato. O objetivo desse artigo é discutir as iniciativas voltadas ao
reaproveitamento dessa fibra no design de produtos. Foram levantadas referências e iniciativas em diversos meios,
permitindo construir um panorama das possibilidades e da viabilidade das aplicações selecionadas. Os resultados
apontam que há muitas possibilidades de uso das fibras, tanto como material de reforço em matrizes poliméricas
quanto no revestimento de móveis.
Palavras Chave: fibra da bananeira; pseudocaule; materiais.

ABSTRACT
Brazil is a country with a proper climate for growing bananas. Banana production has two main products:
the fruit, which is marketed and consumed; and the pseudostem, which is cut and left in the field to decompose.
The pseudostem constitutes the support of the plant, being composed of layers that can be separated and dried for
various later uses. Currently, although there are several initiatives aimed at the use of banana fiber, its application
in handicrafts prevails. The objective of this article is to discuss the initiatives aimed at the reuse of this fiber in
product design. References and initiatives have been raised in various media, allowing for an overview of the
possibilities and viability of the selected applications. The results indicate that there are many possibilities for the
use of fibers, both as a reinforcing material in polymer composite matrices and in the coating of furniture.
Keywords: banana; pseudostem; materials.
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1. INTRODUÇÃO
Recentemente a busca por fontes renováveis de energia e materiais tem se intensificado.
A queima de combustíveis fósseis é extremamente nociva, bem como a destruição da cobertura
vegetal em prol da agricultura, pecuária ou mesmo a extração de recursos, como a madeira.
Muitas iniciativas surgiram para tentar reverter esse quadro, mas poucas ainda se apresentam
como fontes viáveis tecnológica ou economicamente.
O desenvolvimento de materiais é essencial para que esse cenário mude, tanto no que se
refere à redução do consumo de fontes não renováveis quanto do uso de madeiras não
certificadas. Nesse sentido, a utilização de fibras de origem natural pode ser vantajosa, uma vez
que são encontradas na natureza em sua forma natural ou obtidas após um beneficiamento
(MARINELLI et al., 2008).
Tais fibras são classificadas segundo a sua origem: animal, vegetal ou mineral. Os
vegetais, também designadas por materiais lignocelulósicos, se destacam pela grande
diversidade, em especial em países de clima tropical, como o Brasil. Aqui também se destacam
as oriundas da produção agroindustrial, que muitas vezes são subprodutos ou rejeitos. Isso vale
para a bananicultura, cuja produção brasileira tem destaque internacional.
A produção de banana é uma importante atividade econômica para diversas regiões do
Brasil. Foram colhidas 15500 ton. de banana em uma área plantada de 620 ha (IBGE, 2017). É
também o segundo fruto mais produzido e consumido no Brasil, sendo comum na alimentação
dos brasileiros, fornecendo fibras, potássio, vitaminas A e C (FREITAS; TAVARES;
CACELLI, 2010). Embora a banana seja uma fruta comum na dieta dos brasileiros, pouco se
discute o destino da planta de onde a fruta se originou.
Comumente, o pseudocaule da planta (que visualmente corresponde ao seu tronco) e as
folhas são deixados no campo para se decompor após a colheita do cacho. Esse procedimento
pode facilitar a proliferação de pragas (DEMARCHI, 2010) ou mesmo causar emissões de
gases oriundos do processo de decomposição. Algumas iniciativas têm investigado como
aproveitar essa biomassa, gerando materiais ou produtos com valor agregado.
Nesse sentido, o objetivo desse artigo é discutir as iniciativas voltadas ao
reaproveitamento dessa fibra no design de produtos. Para isso, foi realizada uma revisão
bibliográfica em bases de dados nacionais (Periódicos Capes, Domínio Público, Scielo,
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Embrapa, INPI e Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas), bem como em internacionais
(Scopus e Ebsco), além de anais de eventos, como o Design & Materiais e o P&D Design.
Como palavras-chave (strings) em bases nacionais foram utilizadas a variantes do
radical “banan (a, eira) ” e o termo “materiais”. Já para as bases internacionais foram utilizados
“banana” e “materials”. Inicialmente optou-se por filtrar os resultados com a adição do termo
“design”. Porém, como os resultados foram quase que totalmente eliminados, decidiu-se filtrar
por exclusão, eliminando os resultados relativos a campos de estudo como nutrição ou áreas
não ligadas ao desenvolvimento de materiais.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Bananeira e Extração da Fibra
A bananeira é uma planta de origem tropical, cujas raízes são curtas e estão fixadas em um
caule curto e subterrâneo (rizoma). O pseudocaule aparece logo em seguida, acima do solo e é
dele que se ramificam folhas grandes e alongadas. A inflorescência acontece no centro da copa,
com a conjunção de flores que formarão o cacho de banana. Após a frutificação, a planta morre e,
portanto, após a colheita do cacho a planta é comumentecortada pelos agricultores. Sua
reprodução ocorre com o brotamento de filhos em suas bases (DEMARCHI, 2010;
PAPADOULOS, 2018). A figura 1 apresenta a estrutura de uma bananeira.
Figura 1 - Estrutura de uma bananeira

Fonte: Adaptado de Demarchi (2010, p. 37)
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Papadoulos (2018) afirma que a plantação de bananas pode se manter por cerca de 25
anos apenas com esse processo de brotamento lateral da planta. Esse processo também garante
um ciclo produtivo relativamente curto, em especial nas regiões tropicais. Com isso, é esperado
que sejam geradas algumas toneladas de pseudocaules por hectare a cada colheita.
O pseudocaule da bananeira é cortado pouco acima do solo. Em sua estrutura, constam
as bainhas foliares, que correspondem a camadas ocas, que se soltam facilmente. Comumente,
essas camadas são retiradas manualmente, e então cortadas em tiras e diferenciadas em cinco
tipos de fibras (FERREIRA, 2017). As camadas mais externas são mais escuras e mais
resistentes e, ao passo que as mais próximas ao centro são mais claras e mais frágeis (ROCHA,
2010).
Após a secagem, que é comumente realizada ao sol, as fibras obtêm sua coloração bege
clara, devendo ser umedecidas para que sejam trabalhadas manualmente (ROCHA, 2010). É
comum que as fibras obtidas por esse processo sejam utilizadas em artesanato, como na
confecção de bolsas, cestos, enfeites e tapetes (RAZERA, 2006).
2.2 Desenvolvimentos com fibras de bananeira
Após busca em diversas bases de dados, foi possível constatar que a utilização das fibras
do pseudocaule na produção de artefatos pelo design é um tema pouco explorado. Não foram
encontrados registros de patentes referentes à materiais provindos da utilização dessa fibra, apenas
de alguns equipamentos de transporte utilizados na colheita das frutas.
Foi possível localizar também uma empresa paulista especializada na produção de
materiais com resíduos, a Tamoios Tecnologia. A empresa apresenta em seu sítio o IVAT, que é
um revestimento obtido a partir da palha do pseudocaule. Esse revestimento pode ser aplicado em
diversos artefatos, e até mesmo em paredes (TAMOIOS TECNOLOGIA, 2019).
Figura 2 - Padrões e revestimento IVAT aplicado à uma parede

Fonte: Adaptado de Tamoios Tecnologia (2019)
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Já quanto aos desenvolvimentos relacionados aos desenvolvimentos de materiais, tem se o
estudo de Amaral, Nunes Filho e Teixeira (2016), que realizaram um estudo sobre a utilização das
fibras do pseudocaule como material de reforço na produção de compósitos. Os autores afirmam
que além de uma destinação mais ambientalmente correta, essa prática pode oferecer uma fonte de
renda aos produtores.
Pickering, Efendy e Le (2016) afirmam que os compósitos com fibras naturais estão cada
vez mais próximos de nivelar suas propriedades àquelas dos convencionais. Os autores afirmam
que os menores diâmetros da fibra de bananeira são melhores para transferir as solicitações pela
área dos compósitos.
Guimarães et al. (2015) utilizaram a fibra juntamente com a madeira de eucalipto para
desenvolver um painel de material particulado (MDP). Os resultados dos ensaios realizados
demonstraram que a proporção da fibra no painel contribuiu com as qualidades do painel. Os
autores concluem que esse material, que constitui um resíduo da agricultura, pode ser adicionado
aos painéis convencionais sem afetar sua qualidade.
Papadoulos (2018) desenvolveu um painel MDP de camada única, produzido com lascas
(chips) de banana de dimensões similares àquelas de madeira comumente utilizadas na indústria.
O autor utilizou uma resina de uréia formaldeído como aglutinante. O estudo revelou que é
possível produzir painéis dessa natureza, mas que alguns ajustes ainda precisam ser realizados.
Um deles se refere ao ensaio com imersão do material em água, no qual ainda houve um
inchamento devido à absorção de água.
Sharma e Kumar (2003) criaram um compósito multicamadas alternando fibras com uma
película de poliuretano. As características estruturais do material obtido possibilitam sua aplicação
como material de construção, como em telhados, por exemplo. Os autores afirmam que a
composição alternada melhorou a interface da fibra com o polímero, aumentando seu módulo de
elasticidade em relação aos que não utilizam essa técnica.
Monzón et al. (2019) apresentam um tecido feito com uma matriz de polipropileno e fibras
de bananeira tratadas por enzimas. Seus resultados demonstraram que o novo tecido apresentou
resultados inferiores ao linho convencional. Segundo os autores, o processo de fiação prejudica as
propriedades mecânicas da fibra. Os tecidos criados e avaliados podem ser visualizados na Figura
2.
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Figura 2 - Amostras de tecidos com fibras de bananeira

Fonte: Monzón et al. (2019, p.4)

Por outro lado, Shuying, Wei e Yucang (2015) descrevem três processos de tratamento
químico das fibras de pseudocaule: pré-acido, pré-oxigênio e alcalino. Os autores apontam que
após os tratamentos, as fibras ficaram mais macias e tiveram um aumento de 13% na resistência à
tração e 6,5% na taxa de alongamento, além de um decréscimo no módulo de elasticidade na
ordem de 14%. Por fim, destacam que as fibras de pseudocaule tratadas têm potencial como
material têxtil.
Sapuan, Harun e Abbas (2007) utilizaram as fibras do pseudocaule de uma variedade de
banana comum na Malásia para criar um compósito à base de epóxi. O processo de confecção do
produto seguiu um processo de laminação em molde de silicone, no qual as camadas de fibras
obtidas do pseudocaule foram cobertas com resina epóxi comercialmente disponível. Um processo
de montagem final com parafusos e alguns dispositivos adicionais foi utilizado para montar a
mesa. O produto final pode ser visualizado na Figura 3.

Figura 3 - Mesa em compósito de epóxi com fibra de bananeira

Fonte: Sapuan, Harun e Abbas (2007, p. 68)
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Razera (2006) apresentou um compósito de matriz fenólica reforçado com fibras de
bananeira. Em ensaios realizados, o autor afirma que maiores proporções de fibra no compósito
aumentaram a resistência ao impacto, até o limite de 90%. Nesse limite, pode-se considerar que a
resina fenólica atuou apenas como adesivo para um aglomerado de fibras. O autor também obteve
bons resultados com matrizes de lignina, indicando a possibilidade de utilização desse material.
3. CONCLUSÕES
A utilização das fibras do pseudocaule da bananeira ainda é um tema pouco explorado pelo
design. Grande parte da utilização ainda é reservada ao artesanato, realizado com as variedades da
fibra para produzir bolsas e enfeites. Iniciativas como a da Tamoios Tecnologia são promissoras e
podem atender a um mercado cada vez mais conscientes dos impactos ao meio ambiente.
Os estudos levantados permitem concluir que a utilização das fibras do pseudocaule da
bananeira é tecnicamente factível, e comumente apresenta resultados satisfatórios. No entanto, a
maioria das iniciativas lida apenas com o desenvolvimento e ensaios do material, e não com a sua
aplicação. A maioria desses desenvolvimentos está relacionada à produção de compósitos com
matriz polimérica, que utilizam as fibras como material de reforço.
As fibras de pseudocaule têm boas propriedades mecânicas, comparáveis às de outras
fibras mais comuns, como o sisal. Além disso, desenvolvimentos no tratamento aproximam as
propriedades dos materiais reforçados com fibras naturais daquelas dos compósitos tradicionais,
reforçados com fibras sintéticas ou minerais.
Iniciativas como a de Sapuan, Harun e Abbas (2007) também são valiosas. Essas apontam
na direção da aplicação efetiva das fibras em produtos finais, mostrando que é possível obter
resultados satisfatórios, tanto em termos estéticos quanto funcionais. No entanto, após buscas em
anais de eventos nacionais relacionados ao design, poucas foram as iniciativas relacionadas ao uso
de materiais provenientes de fibras naturais e, mais raras ainda as relacionadas ao uso das fibras de
bananeiras.
Por fim, ressalta-se que é preciso incentivar cada vez mais a produção e uso desse tipo de
material. Não somente pela redução dos impactos causados por aqueles que foram substituídos,
mas também por atividades que terão um melhor aproveitamento de seus subprodutos (como a
bananicultura).
Para o campo do design, são diversas as possibilidades de aplicação dessas fibras, como o
revestimento de materiais tradicionais, que caracterizam um apelo estético diferenciado. No
entanto, dadas as suas características mecânicas, principalmente quando combinadas a outros
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elementos, podem ser utilizadas até mesmo como material estrutural do produto, conferindo
qualidade além de beleza.
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AVALIAÇÃO DO ACABAMENTO SUPERFICIAL DE MÁRMORES
USINADOS A SECO POR FERRAMENTA DE AÇO RÁPIDO E
FERRAMENTA DIAMANTADA
SURFACE FINISH EVALUATION OF DRY MACHINED MARBLES BY HIGH-SPEED STEEL TOOLS AND
DIAMOND TOOLS
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RESUMO
Os mármores são rochas ornamentais amplamente utilizadas em projetos para áreas internas ou externas.
Devido a crescente demanda, as tecnologias para o corte desses materiais sãocada vez mais aprimoradas, como, por
exemplo, a usinagem por comando numérico computadorizado (CNC). Essa pesquisa compreende a análise
comparativa do acabamento superficial obtido por usinagem CNC a seco, para duas amostras de mármores brancos
comerciais (Carrara e Branco Bahia) utilizando dois tipos de ferramentas: de aço rápido com geometria definida, e
com insertos de diamantes em matriz metálica sem geometria definida.
Após a usinagem dos blocos de mármore, as superfícies usinadas e o cavaco oriundo do processo foram analisados.
Foram obtidas as médias de rugosidade e imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para avaliar a
qualidade de superfície. Os resultados indicam que a ferramenta de diamante proporciona um acabamento superior
para os dois tipos de mármore, visto que essa ferramenta rompe o material preferencialmente em planos de clivagem
da calcita, principal constituinte dessas rochas ornamentais.
Palavras-chave: Usinagem CNC, mármores, ferramentas de corte, acabamento superficial.

ABSTRACT
Marbles are ornamental rocks widely used in projects for indoor or outdoor areas. Due to the increasing
demand, technologies for cutting these materials are continuously improving, such as CNC machining. This research
comprises the comparative analysis of the surface finish obtained by dry CNC machining for two commercial white
marble samples (Carrara and Branco Bahia) using two types of cutting tools: a high-speed steel tool with defined
geometry and a diamond tool with undefined geometry. After machining the marble blocks, the machined surfaces
and the chips resulting from the process were analyzed. Roughness averages and scanning electron microscopy (SEM)
images were obtained to evaluate the surface quality. The results suggest that the diamond tool may provide a better
finish for the two types of marble, given that this tool breaks the material preferably into cleavage planes of calcite, a
main component of these ornamental rocks.
Keywords: CNC machining, marbles, cutting tools, surface finishing.
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1. INTRODUÇÃO
A indústria brasileira de rochas ornamentais é considerada a maior indústria das Américas
e uma das maiores mundialmente no abastecimento do mercado (MONTANI, 2017). Tendo em
vista o crescimento desse setor na economia brasileira e investimentos em tecnologias que
otimizam o processo produtivo de peças em mármores, a utilização de usinagem por comando
numérico computadorizado (CNC) para desenvolvimento de relevos e geometrias será um método
diferencial no desenvolvimento de produtos para o setor de revestimentos. Observou-se que os
trabalhos científicos relacionados com essa matéria prima ainda são escassos. As variáveis do
processo, tal como o tipo de ferramenta utilizado e a influência das características intrínsecas do
material, serão consideradas nesse trabalho.
A usinagem consiste em todo e qualquer processo no qual haja remoção, seja ela mecânica
ou não, de uma determinada quantidade de material de uma peça, com o objetivo de adequar seu
formato ao seu uso (DINIZ, 1998). Especificamente em rochas, a usinagem é influenciada pelas
propriedades físico mecânicas do material, como tamanho do grão e força de ligação dos
diferentes minerais constituintes. Além disso, outro fator que influencia o processo é a temperatura
e força entre ferramenta e peça de trabalho (TURCHETTA, 2012).
Os mármores são rochas metamórficas, constituídas predominantemente por calcita
(CaCO3) e dolomita (CaMg(CO3)2), porém, possuem impurezas como quartzo, mica, grafita,
óxido de ferro, pirita, entre outros (DULIO et al., 2009), o que lhes confere uma gama de cores e
texturas que é atrativa para o setor de revestimentos. Como a maioria dos constituintes são
carbonatos, a dureza da rocha reflete a dureza destes minerais, que está em torno de 3 e 4 na escala
Mohs (KARACA et al., 2015). Alguns cristais ou rochas possuem maior facilidade de clivagem,
ou seja, tendem a de dividir ou criar novas faces, quando expostos a determinadas direções e de
acordo com sua estrutura molecular. Clivagens são superfícies planares definidas e paralelas entre
si, produzidas pela ruptura de um mineral após aplicação de uma força (DANA e HURLBUT
1969). Em parâmetros de engenharia, a dureza para estas rochas está entre 180 e 200 HK na escala
de dureza Knoop. Então elas são definidas como materiais de baixa dureza, quando comparadas a
outras rochas ornamentais, como, por exemplo, granitos, os quais são constituídos de minerais
mais duros, como feldspato e quartzo (e.g. dureza 6 e 7 na escala relativa de Mohs,
respectivamente, o que corresponde a valores entre 500 e 800 HK).
Alguns estudos apontam que a qualidade da superfície é um fator determinante para o
desempenho do material; esses dados podem ser observados em estudos com materiais metálicos
(DAS et al., 2015; DAVIN et al., 2008), em rochas (LOPES-ARCE et al.,2010) e em construções
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históricas (KORKANÇ et al., 2015). Para os materiais naturais, como o mármore, a rugosidade é
uma propriedade que interfere na durabilidade e nas características ópticas e mecânicas (ALONSO
RODRÍGUEZ et al., 2007). Além disso, demais estudos envolvem: a aplicação de técnicas de
usinagem em basalto (ETCHEPARE e JÚNIOR, 2013), usinagem e análise do cavaco em
mármore e arenito (UHLMANN e MANTHEI, 2015), bem como projetos em design de produto a
partir do reaproveitamento de rejeito de rochas ornamentais (DOS SANTOS et al., 2009). Assim,
a usinagem CNC, que é um processo de remoção de material, também pode ser utilizada para
rochas ornamentais. A maioria dos processos é desenvolvida para a produção de esculturas,
monumentos, elementos arquitetônicos e de design de interiores. Normalmente, as rochas
ornamentais são comercializadas em formas de chapas, obtidas por máquinas de corte de serra
diamantadas ou fio diamantado (PALANIKUMAR e KARTHIKEYAN, 2007; OZCELIK e
YILMAZKAYA 2011). Geometrias mais complexas são normalmente obtidas por usinagem por
jato de água (GUPTA et al., 2014), por meio do qual também são obtidos furos passantes. O
fresamento é um processo que permite agregar valor ao mármore, devido à possibilidade de
produção de formas mais complexas.
Neste contexto, o objetivo do estudo é analisar o acabamento superficial de dois mármores
brancos após o processo de fresamento com uma ferramenta de aço rápido e uma ferramenta
diamantada.

2. METODOLOGIA
Foram selecionadas duas amostras de mármore branco de nomes comerciais Carrara e
Branco Bahia (Figura 1-A e 1-B), e duas ferramentas de tipos distintos, uma ferramenta com
insertos de diamante em matriz metálica (Diamax 2231), sem geometria definida (Figura 1-C) e
uma de aço rápido (AISI M2) com revestimento de nitreto de titânio (TiN) evidenciado pela
cobertura dourada (New Century E8574) e com geometria definida (Figura 1-D).
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Figura 1. A) amostra de mármore Carrara; B) Amostra de mármore Branco Bahia; C) Ferramenta diamantada;
D) Ferramenta de aço rápido

O processo metodológico (figura 2) foi dividido nas etapas de seleção e caracterizaçãode
amostras de mármores, seleção de ferramentas de usinagem, escolha do equipamento
defresamento e definição de parâmetros para o processo. Posteriormente, foram realizadas análises
de rugosidade e de microscopia. Os dados foram cruzados a fim de comparar o acabamento
superficial após usinagem do mármore.

Figura 2. Procedimento experimental

Com o objetivo de caracterizar quantitativamente a composição química das amostras, os
dois mármores selecionados foram analisados por fluorescência de raios X. Para tanto, utilizou-se
o equipamento XRF-1800 Sequential X-ray Fluorescence Spectometer – Shimadzu.
Para o processo de usinagem, as amostras foram cortadas em corpos de prova com
dimensões de 25 x 20 x 15 mm no equipamento Multimachine Lapidart. Ao total, foram usinadas
oito amostras, quatro de mármore de Carrara (duas com ferramenta de aço rápido e duas com
ferramenta diamantada) e quatro do mármore Branco Bahia (duas com cada ferramenta).
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Os parâmetros de corte referentes à usinagem em mármore foram baseados na velocidade
de corte (Vc), no avanço (f) e na profundidade de corte (ap) utilizados por Turchetta (2012). Dessa
forma, foram realizados dois passes de desbaste em cada amostra com 1 mm cada e um passe de
acabamento de 0,2 mm. Todas as amostras foram usinadas de acordo com os parâmetros listados
na tabela 1. Tais parâmetros resultaram em uma velocidade de corte de 188,4 mm/min e o sentido
de usinagem adotado foi discordante. Para verificar o desgaste das ferramentas, essas foram
observadas antes e após os ensaios na lupa estereoscópica (Olympus SZX16).
Tabela 1. Parâmetros de usinagem para o mármore Carrara e Branco Bahia.
Parâmetros de usinagem
Valores
Profundidade de corte (ap)

0,2 mm

Velocidade de avanço (Vf)

210 mm/min

Penetração de trabalho (ae)

10 mm

Rotação (n)

6000 RPM

Diâmetro da ferramenta(d)

10mm

Para quantificar a rugosidade após a usinagem, as amostras foram submetidas a ensaio com
o rugosímetro Mitutoyo Surftest 401, no qual então se obtiveram os parâmetros Ra e Rq. O
parâmetro Ra corresponde à média aritmética dos picos e vales da superfície em um dado
comprimento da amostra. O parâmetro Rq corresponde à média do desvio quadrático do perfil de
rugosidade, que é influenciada por picos isolados ou vales isolados, em um dado comprimento da
amostra (KORKANÇ e SAVRAN, 2015). Foi definido um comprimento de amostragem (cut-off)
de 0,25 mm, e em cada amostra foram realizadas 18 medições longitudinais (no sentido de corte
da usinagem) e 18 transversais (no sentido transversal aocorte da usinagem) em partes distintas
(ABNT NBR ISO 4287/2002). Esses dados obtidos foram tabelados e, então, calculadas as médias
de rugosidade Ra e Rq.
Foram realizadas análises via microscópio eletrônico de varredura (MEV), modelo Hitachi
TM3000, para observação das características do cavaco gerado pelo processo de usinagem para
cada tipo diferente de ferramenta. Também, observaram-se as superfícies usinadas dos mármores.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O mármore de Carrara analisado é do tipo calcítico, que é constituído por aproximadamente
98% de CaCO3, que corresponde a soma de CaO + CO2 dos elementos presentes no material
(Tabela 2). O mármore Branco Bahia analisado possui aproximadamente 80% de CaCO3 e é mais
impuro em comparação ao Carrara, pois possui MgO, SiO2, Al2O3 em sua composição, porém,
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ainda é considerado um mármorecalcítico.

Tabela 2. Análise de fluorescência de raios-X dos mármores Carrara e Branco Bahia.
RESULTADO % EM PESO
COMPOSTOS

CARRARA

BRANCO BAHIA

CaO

61.3937%

39.7762 %

MgO

0.8574 %

10.6908 %

SiO2

0.2845 %

5.7345 %

Fe2O3

0.1528 %

0.7676 %

Al2O3

0.1075 %

1.6916 %

SO3

0.0476 %

0.0605 %

SrO

0.0338 %

0.0355 %

CO2

37.1228 %

40.5071 %

KO2

---

0.6662 %

P2O5

---

0.0699%

Após a caracterização dos mármores, realizaram-se os ensaios de usinagem. A Figura 3
mostra o desgaste na ferramenta de aço rápido após usinar amostras de mármore Banco Bahia.
Observou-se um desgaste excessivo (Figura 3-B) que condiciona a exclusão dessa ferramenta para
o uso em materiais rochosos. Esse desgaste é evidenciado quando comparando com a ferramenta
nova (Figura 3-A). Notou-se, também, que a ferramenta de aço rápido apresentou desgaste da
cobertura de nitreto de titânio, devido ao atrito com a amostra. Nos parâmetros propostos, foi
possível usinar no máximo 2 metros lineares sem que a ferramenta se desgastasse. Já, ao utilizar
ferramenta diamantada, o desgaste foi menor, imperceptível a olho nu. Observou-se, ao término da
usinagem, que os grãos de diamante continuaram em grande parte inseridos na matriz (Figura 3D), em comparação com a ferramenta nova (Figura 3-C).

Figura 3. Comparativo do desgaste das ferramentas

(a) Ferramenta aço rápido sem uso; (B) Ferramenta aço rápido após uso, a seta indica a área desgastada; (C)
Ferramenta diamantada sem uso; (D) Ferramenta diamantada após uso de 2 m lineares.

Os resultados obtidos por meio das análises nos blocos usinados de mármores, com o uso
do rugosímetro, mostraram pequenas variações nas superfícies devido ao tipo de ferramenta
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utilizada. Tanto nas amostras do Carrara quanto do Branco Bahia, a usinagem com a ferramenta
diamantada pode ser considerada ligeiramente melhor quando comparada com a ferramenta de aço
rápido, considerando a utilização dos mesmos parâmetros de usinagem. O comportamento das
análises de rugosidade (Ra e Rq) foi similar para todos os casos analisados, tanto para as medidas
na longitudinal quanto transversal. Dessa forma, optou-se por representar o gráfico Ra apenas no
sentido transversal, como mostra a figura 4.

Figura 4. Rugosidade nas amostras de Carrara e Branco Bahia para os dois tipos de ferramentas utilizados.

Para complementar a análise de rugosidade, as amostras foram observadas em MEV. Os
resultados obtidos confirmaram o que foi observado nos ensaios de rugosidade. A Figura 5
consiste no mármore de Carrara após a usinagem, na qual podem ser comparados os resultados das
duas ferramentas utilizadas e o respectivo cavaco gerado. Ao utilizar a ferramenta de aço rápido
(Figura 5-A) observa-se um maior arrancamento de grão da amostra (indicado pelas setas
presentes na imagem) quando comparado com a ferramenta diamantada (Figura 5-B). Atribui-se
essa característica à geometria da ferramenta, visto que ao utilizar a ferramenta de geometria
definida (aço rápido) partes maiores foram arrancadas da amostra (Figura 5-C). Já na ferramenta
de geometria não definida (diamantada) a tendência foi um corte mais homogêneo arrancando
porções menores da amostra (Figura 5-D). Nessas duas últimas imagens, são destacados os
tamanhos dos cavacos gerados. Cabe salientar que Uhlmann e Manthei (2015) também
observaram que a ação da ferramenta com geometria definida ao usinar o mármore gera um maior
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arrancamento e consequentemente um maior cavaco, isso, muitas vezes pode afetar a qualidade
superficial da rocha, comprometendo seu uso como material para determinada finalidade.
Para o mármore Branco Bahia (Figura 6), apesar do aspecto superficial ser similar ao do
Carrara (Figura 5), a superfície aparenta ser mais regular. Assim como para o primeiro caso, a
ferramenta de aço rápido proporcionou maior arrancamento de grãos (Figura 6-A), o que é
indicado pelas setas presentes na imagem. Já com a ferramenta diamantada (Figura 6-B), observase (no destaque por meio do retângulo) uma área de corte na qual é evidenciada a passagem da
fresa, formando estrias no material. Esse comportamento é também representado pelos cavacos
maiores da ferramenta de aço rápido (Figura 6-C) em relação à ferramenta diamantada (Figura 6D). Os cavacos gerados são novamente destacados nas imagens de MEV.

Figura 5. Microscopia eletrônica de varredura do mármore Carrara.

(A) Superfície usinada com ferramenta de aço rápido. (B) Superfície usinada com ferramenta diamantada.
(C) Cavaco gerado pela ferramenta de aço rápido. (D) Cavaco gerado pela ferramenta diamantada.
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Figura 6. Microscopia eletrônica de varredura do mármore Branco Bahia.

(A) Superfície usinada com ferramenta de aço rápido. (B) Superfície usinada com ferramenta diamantada. (C)
Cavaco gerado pela ferramenta de aço rápido. (D) Cavaco gerado pela ferramenta diamantada.

Além da baixa dureza, que torna o material macio e de fácil desgaste, outra característica
que se tornou relevante ao longo destes ensaios foi à clivagem, entendida como a tendência de
romper planos cristalinos onde existem ligações químicas fracas. Cabe destacar que a calcita,
presente nos mármores, é um mineral do sistema romboédrico (DANA, 1969) que possui
clivagem perfeita em três planos. Um mineral que possui clivagem perfeita, quando submetido a
esforços em determinadas direções, irá romper preferencialmente nestes planos de clivagem
formando faces planas (FONTES, 1984; GROTZINGER, e JORDAN 2010). Esse comportamento
é particularmente observado nas figuras 5-B e 6-B.
Conforme exposto, salienta-se que em rochas carbonáticas, devido aos planos de clivagem
presentes na calcita, a ação da ferramenta tende a romper os grãos nesses planos de fraqueza.
Assim como também observado por Turchetta (2012) e Miranda et al. (2005) ao usinar mármores,
as ações de clivagem são condicionadas à geometria da ferramenta. Além disso, a ação da
ferramenta no material faz com que o grão seja arrancado do contato de outros grãos no plano de
clivagem, influenciando no acabamento da superfície.
Assim, o acabamento da superfície usinada se dá pela escolha adequada de ferramentas. Os
dados obtidos indicaram que o uso de ferramentas diamantadas para usinagem em mármore é
superior ao de ferramentas de aço rápido. Isso pode estar relacionado aos insertos de diamantes
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presentes na ferramenta, que tendem a cortar o grão da amostra. Já para a ferramenta de aço
rápido, observou-se que houve uma maior tendência ao arrancamento dos grãos da rocha,
prejudicando o acabamento. Além disso, quando as amostras são observadas individualmente, o
melhor resultado de acabamento superficial é o do mármore Branco Bahia, destaca-se essa
vantagem devido à textura da amostra observada em MEV.

4. CONCLUSÕES
Na usinagem de mármores comerciais, tanto com ferramenta de aço rápido quanto com
ferramenta diamantada, foi possível constatar que a rugosidade da superfície se mantém com
valores muito próximos. As análises de MEV indicaram que a ferramenta diamantada produz o
melhor acabamento superficial no processo. Observou-se que o diamante tende a cortar mais
(figura 5-B e figura 6-B) o material usinado, enquanto a ferramenta de aço rápido tende a arrancar
os grãos (figura 5-A e figura 6-A) gerando uma superfície menos uniforme.
Nas ferramentas de aço rápido, mesmo com cobertura de nitreto de titânio, foi observado o
arredondamento do topo da ferramenta. O desgaste ficou visível a partir de aproximadamente 2 m
lineares de usinagem dos mármores, o que não é satisfatório para esse tipo de processo. Atribui-se
esse desgaste à abrasão entre a rocha e a ferramenta que possui menor dureza. Apesar de a calcita
ser um mineral considerado macio, foram constatadas, através da fluorescência de raios X,
impurezas dispersas nas amostras (MgO, SiO2, Al2O3), em especial no mármore Branco Bahia,
as quais podem interferir na qualidade da superfície do material após usinagem.
Assim, a partir da análise dos resultados, a sugestão para o processo de usinagem em
mármores é a utilização de ferramentas diamantadas, as quais apresentam maior vida útil e melhor
resultado de acabamento superficial. Trabalhos futuros devem ser direcionados para análises de
outros parâmetros de corte, outras ferramentas de usinagem, bem como para análise petrográfica
do material, a fim de fornecer informações técnico-científicas aplicadas para a usinagem de
mármores brancos.
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RESUMO
Este trabalho é um estudo do retorno elástico do aço avançado de alta resistência DP 780, Dual Phase Steel.
O material é de baixo carbono, bifásico, contendo ferrita e martensita, as quais proporcionam melhorias em suas
propriedades mecânicas, especialmente com ganhos de resistência e ductilidade em relação ao seu estado
convencional, além da grande facilidade na conformação a frio e melhor absorção de energia ao impacto. A indústria
metal mecânica é um exemplo que apresenta esse tipo de problema, como perda de qualidade ou mesmo da
funcionalidade, devido ao aumento do ângulo interno de dobramento, logo após a conformação, uma vez que, quanto
mais forte o material, maior é o retorno elástico, principalmente aqueles que têm como finalidade a fabricação de
veículos automotivos e outros equipamentos mais leves e seguros. Para o estudo, foram feitos ensaios de dobramento
em duas velocidades (4 mm/min e 8 mm/min) para ângulos de 30 e 90 graus e analisado o retorno elástico, onde foi
observado a variação do springback. Na realização do ensaio de tração, obtiveram-se as propriedades mecânicas do
material e, por fim, a metalografia, para caracterizar e analisar quantitativamente e qualitativamente a microestrutura
do aço para correlacionar com as propriedades mecânicas.
Palavras Chave: retorno elástico; aços avançados de alta resistência; DP 780.

ABSTRACT
This work is a study of the elastic return of the high strength steel DP 780, Dual Phase Steel. The material is
low carbon, biphasic, containing ferrite and martensite, which provide improvements in its mechanical properties,
especially with gains of resistance and ductility in relation to its conventional state, besides the great ease in the cold
forming and better absorption of energy impact. The mechanical metal industry is an example that presents this type
of problem, as loss of quality or even functionality, due to the increase of the folding internal angle, soon after a
conformation, since, the stronger the material, the greater elastic return, mainly those purpose is to manufacture
automotive vehicles and other lighter and safer equipment. For the study, U - bending tests were performed at two
speeds 4 mm / min and 8 mm / min at angles of 30 and 90 degrees and the elastic return was analyzed, where the
springback variation was observed. In the traction test, objectification as mechanical properties of the material and,
finally, a metallography, to characterize and analyze quantitatively and qualitatively a microstructure of the steel to
correlate with the mechanical properties.
Keywords: springback; advanced high strength steels; DP 780.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, além das altas demandas por desempenho de colisão e questões de
segurança, impacto ambiental e o alto custo de energia são os outros parâmetros-chave mais
importantes para a indústria automotiva. Da fabricação das peças estruturais, os aços são os
materiais mais atraentes devido à sua boa formabilidade, característica de alta resistência, preço e
qualidade (HAYASHI, H; NAKAGAWA, T., 1994; LAGNEBORG, R; 1991).
Um dos processos de fabricação que causam a deformação plástica é a conformação, a
qual busca obter a forma desejada das peças através da aplicação de uma força na chapa. O
processo de conformação é utilizado em diversos setores industriais como, por exemplo,
eletrodoméstico, embalagem e automotivo. Infelizmente, o retorno elástico é um problema que
ocorre após a conformação e afeta a qualidade do produto, podendo perder até mesmo a função.
Por isso, é de fundamental importância o estudo do mesmo. Deve-se levar em conta também, que
após a formação da chapa, existe uma tensão residual que provoca a recuperação elástica da
forma devido à deformação plástica. O ângulo de retorno depende, principalmente, do material,
de sua espessura, da velocidade de descida do punção e do ângulo interno em estudo.
Este artigo trata da investigação experimental do efeito do springback na chapa de aço de
alta resistência, de espessura 1,20 mm, em diferentes velocidades de puncionamento de 4 e 8
mm/min e diferentes ângulos de 30 e 90 graus na flexão em U na chapa de aço bifásica DP 780.
As dimensões geométricas 30x80 mm dos corpos de prova para o teste de ensaio de dobramento
para analisar o springback e o tamanho do raio do cutelo da máquina no valor de 5 mm foram
adotados a partir da Conferência de Numisheet, 2002.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Os aços bifásicos estão sendo amplamente estudados a partir do projeto ULSAB (Ultra
Light Steel Auto Body), que buscava soluções globais para a indústria automobilística para um
mundo sustentável. Este tipo de aço está inserido nesse contexto por apresentarem uma
combinação de boa conformabilidade associada à elevada resistência, propriedades que são
alteradas pela quantidade das fases ferrita e martensita presentes na microestrutura (NICOLETTI,
J. C, 2004), além de apresentarem menor densidade e absorver melhor o impacto quando
comparado aos materiais convencionais (XIMENES DIAS, Erica; HORIMOTO, Laís Yumi
Rocha; PEREIRA, Marcelo Dos Santos, 2014). Com isso, a indústria foi capaz de minimizar o
peso e logo o consumo de combustível dos automóveis sem perder suas características originais.
Difere dos aços de alta resistência multifásicos devido à ausência da fase bainítica (EILISEI,
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C.C.A. et. al., 2018).
No estudo de Lim et al. (2011), o efeito springback no dobramento do tipo draw- bending
test foi dependente do tempo para todos os aços avançados de alta resistência testados (DP 600,
DP 800, DP 980 e TRIP 780) e para as diferentes taxas de velocidade do ensaio de dobramento.
Em um dos exemplos descrito pelo autor para o aço avançado de alta resistência DP 980, houve
um aumento de 8% no ângulo de springback devido ao aumentou da velocidade de dobramento
de 2,54 mm/s para 254 mm/s, sendo que o primeiro tempo selecionado para medição após a
remoção das restrições foi de trinta segundos. Depois dessa medição, outras foram feitas durante
o período de três meses, onde o autor verificou que no primeiro dia houve a maior variação de
springback e nos dias seguintes ocorreram uma pequena variação dos ângulos de retorno elástico
até a estabilização. Assim, os autores concluíram que para os aços avançados de alta resistência,
o efeito springback varia conforme o tempo até atingir um valor máximo e começar a diminuir
até atingir uma estabilização.
O mesmo ocorreu com os resultados experimentais de KUK CHOI, Min; HUH, Hoon;
2014 que investigaram o efeito da velocidade de punção com variação de 0,07 a 70 mm/s no
comportamento de springback das chapas de aço SPCC e DP 780 através da realização de testes
de flexão em U e análise numérica. Os autores concluem que nos testes de flexão em U para
chapas de aço SPCC e DP780 em várias velocidades de punção, que a quantidade de springback
aumenta com o aumento da velocidade.
No trabalho de dissertação da SILVA, Érika Aparecida da (2012) percebe-se a tendência
de diminuição dos valores de springback em função do aumento do ângulo de dobramento. Por
exemplo, na medida em que o ângulo interno de dobramento em estudo, foi diminuído, sendo
120°, 90°, 60° e 30° respectivamente, houve um aumento no efeito do retorno elástico em uma
velocidade de descida do punção de 0,5 mm/s. No trabalho da autora, o ângulo de springback
sofreu uma redução de 9° para o ângulo interno de dobramento de 30° e 7° para o ângulo interno
de dobramento de 120°, ou seja, uma diminuição de aproximadamente 22%.
Na presente pesquisa, o fator velocidade de descida do punção, quanto à variação dos
ângulos internos de dobramento foram testados, assim como na literatura, verificou-se que ambos
os fatores influenciam significativamente o efeito springback, como será mostrado a seguir.
3. METODOLOGIA
Na metalografia, todas as etapas para caracterização microestrutural, foram normatizadas
pela ASTM E3-10: seccionamento, embutimento, lixamento, polimento e ataque químico,
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respectivamente.
As amostras foram seccionadas na chapa no sentido longitudinal e superficial da
laminação e cortadas através de uma máquina de corte a serra fita vertical. Foi realizado o
embutimento a quente para facilitar o manuseio das amostras, com a resina fenólica (baquelite).
O lixamento foi automatizado conforme figura 1. A granulometria das lixas seguiu a
sequência de 180, 220, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 e 2000, respectivamente, com a
finalidade de remover os riscos e as deformações que foram causadas pelo processo de
seccionamento do material a 90 graus no sentido de laminação (SL). Após este procedimento,
realizou-se o polimento (figura 1) na mesma máquina através do pano de polimento OP-NAP e
rotação de 300 RPM. No processo, misturou-se água destilada e suspensão de sílica coloidal,
com o objetivo de remover todos os riscos e obter uma superfície plana e espelhada com alta
refletividade. Tanto nos processos de lixamento, como no polimento, a limpeza foi feita em água
corrente e a secagem com ar frio forçado.
Na sequência, fez-se o ataque químico através de um algodão imerso com os reagentes
Nital 2% e este esfregado lentamente nas amostras por 15 segundos. A avaliação qualitativa da
superfície da amostra foi realizada com o microscópio de bancada em iluminação campo claro e
ampliação de 1000 vezes para caracterizar e analisar quantitativamente e qualitativamente a
microestruturado do aço e correlacionar com as propriedades mecânicas.

Figura 1 - Polimento e lixamento

Fonte: Próprio autor (2019).
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O ensaio de tração foi baseado pela norma E8/E8M, onde foram obtidas as propriedades
mecânicas do material. Em seguida, foi realizado o ensaio de dobramento baseado na norma
E290, em que os corpos de prova foram seccionados através da CNC, máquina controlada por
comandos numéricos, com as dimensões geométricas de 80x30 mm baseadas na Conferência de
Numisheet, 2002. Os mesmos foram submetidos à conformação até que o ângulo interno de
dobramento atingisse 30º e 90º através de um cutelo cilíndrico com raio de 5 mm. A distância
entre os apoios no ensaio de dobramento foi ajustada através do valor da espessura da chapa de
aço de 1,20 mm. Essa distância varia entre 13,0 a 14,2 mm e o cálculo da mesma foi baseada pela
norma E290-09, multiplicando-se por dois o raio do cutelo e somando este valor ao triplo da
espessura, com um desvio igual a metade da espessura.
O ângulo desejado foi atingido a partir do controle do deslocamento da punção no eixo y
com uma velocidade de descida de 4 e 8 mm/min, juntamente com um inclinômetro digital,
medidor de ângulos, de nível, base magnética e acoplado ao corpo de prova. Foram feitas três
repetições para cada material. A punção foi retirada do material, logo após alcançar o
dobramento no ângulo desejado, como pode ser visto na figura 2, onde os ângulos que aparecem
na figura são em relação ao eixo horizontal e que o ângulo em estudo é o ângulo interno das
chapas, ou ainda, entre as extremidades da chapa. Em seguida, mediu-se o novo ângulo de
dobramento para verificar se houve retorno elástico.
Essas medições continuaram a ser feitas para os períodos de 20 segundos, 24, 48,72, 96 e
120 horas pós-conformação através de um medidor de ângulo ou mais conhecida por régua
profissional digital de 16 polegadas, a qual realiza medidas de 0 a 225 graus. O ângulo de dobra
após o retorno elástico também foi medido e comparado por um projetor de perfil da marca
Arotec, modelo PA300-A-B, que obteve ângulos equivalentes aos medidos pela régua
profissional.
Figura 2 - Ensaio de dobramento: ângulos de 30 e 90 graus respectivamente.

Fonte: Próprio autor (2019).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram obtidas as imagens com ampliação 1000x, campo claro, no sentido de laminação e
superficial da chapa de aço DP 780 como recebida do fabricante, conforme figura 3. Com a
aplicação do ataque químico Nital 2% e observação no microscópio óptico, foi possível
identificar as duas fases do material, uma de coloração escura ou preta, que representa a
martensita e a coloração clara ou branca, que representa a ferrita. Através do programa Image J,
foi possível quantificar a composição da imagem com média de 62,18% de ferrita e 37,82% de
martensita. Torna-se importante lembrar que aço bifásico consiste de uma matriz ferrítica
poligonal que contém uma segunda fase martensítica, disposta em forma de ilhas.
Figura 3 – Metalografia DP 780: sentido de laminação e superficial respectivamente.

Fonte: Próprio autor (2019).

No ensaio de tração, foram obtidas as propriedades mecânicas do material DP 780 como
pode ser consultado na tabela 1.
Tabela1 – Propriedades mecânicas DP 780
Propriedades

DP 780

Desvio
Padrão

Limite de Resistência à Tração (MPa)

862,43

30,45

Limite de Escoamento (MPa)

605,2

1,73

Alongamento (%)

24,03

2,24

Módulo de Elasticidade (GPa)

203,78

2,02

Fonte: Próprio autor (2019)

Na figura 2, os ângulos medidos no inclinômetro têm como referencial o eixo horizontal,
assim, entre as extremidades do corpo de prova após a conformação, tem ângulos de 30 e 90
graus respectivamente. Seguiu-se com a medição do retorno elástico de 24 em 24 horas durante
seis dias. Lembrando que os corpos de prova para o ensaio de dobramento foram seccionados 90
graus no sentido longitudinal (SL) e as velocidades de descida do punção foram de 4 e 8 mm/min
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para um aço de alta resistência, bifásico DP 780.
Figura 4 – Retorno elástico para 30 graus (ângulo interno do retorno elásticoxdias)
50
40

Springback 30

30
20

graus DP 780
90SL 4mm/min

10

Springback 30
graus DP 780

Fonte: Próprio autor (2018).

Pode-se observar na figura 4, que o aumento da velocidade de ensaio de 4 mm/min para 8
mm/min ocasionou um aumento do springback até alcançar uma estabilidade ou mínima variação
do retorno elástico. Para a velocidade de ensaio de 4 mm/min e ângulo de 30 graus, o springback
variou entre 38,1 e 38,2 graus, um aumento de 8,1 a 8,2 graus respectivamente. Para a velocidade
de ensaio de 8 mm/min e ângulo de 30 graus, o retorno elástico variou de 46,4 a 46,7 graus, um
aumento de 16,4 a 16,7 graus respectivamente.
Figura 5 – Retorno elástico para 90 graus (ângulo interno do retorno elásticoxdias)
120
100

Springback 90
graus DP780
90SL 4mm/min

80
60

Springback 90

40

graus DP 780
90SL 8mm/min
Fonte: Próprio autor (2018)

Conforme a figura 5, o aumento da velocidade de ensaio de 4 mm/min para 8 mm/min
ocasionou uma diminuição de springback até alcançar uma estabilidade ou mínima variação do
retorno elástico. Para a velocidade de ensaio de 4 mm/min e ângulo de 90 graus, o springback
variou de 97,3 a 97,5 graus, um aumento de 7,3 a 7,5 graus respectivamente. Para a velocidade
de ensaio de 8 mm/min e ângulo de 90 graus, o retorno elástico variou de 99,3 a 99,5 graus, um
aumento de 9,3 a 9,5 graus respectivamente.
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5. CONCLUSÕES
Com base nos resultados, foi possível quantificar e qualificar as duas fases presentes no
aço DP780, martensita e ferrita, e correlacionar com as propriedades mecânicas, uma vez que a
ferrita melhora a ductilidade do material, enquanto a martensita melhora a resistência, com
ganhos de resistência e ductilidade em relação ao seu estado convencional, além da grande
facilidade na conformação a frio e melhor absorção de energia ao impacto, sendo a junção dessas
duas propriedades extremamente importantes para esse tipo de aço. Através dos ensaios de
dobramento foi possível concluir que o aumento da velocidade de descida do punção de 4
mm/min para 8 mm/min, houve um aumento do springback. Pode-se concluir também, que para
ângulos mais críticos, no caso 30 graus, foram observados maiores valores de retorno elástico,
quando comparado aos valores dos ângulos de dobramento para o ângulo de 90 graus. O fator
velocidade de descida do punção, quanto a variação dos ângulos que foram testados, assim como
na literatura, verificou-se que ambos os fatores influenciam significativamente o efeito
springback.
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ECOBOT - TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE
TOY ART
ECOBOT - SUSTAINABILITY AND TECHNOLOGY IN THE CONSTRUCTION OF TOY ART DOLLS

Ricardo Lima de Mello
Gilbertto dos Santos Prado
Universidade Anhembi Morumbi - PPG Design
RESUMO
Através de um boneco de toy art, designers do mundo todo têm expressado sua criatividade e fortalecido
sua identidade no mercado criando uma geração de novos consumidores de arte engajados em temas sociais e
ambientais. No Brasil, com o aumento do dólar, os materiais tradicionais importados para a construção de um toy art,
como o vinil, por exemplo, ficam extremamente caros, o que desfavorece a produção dos designers brasileiros, que
precisam buscar novos materiais acessíveis e inovar em suas produções. Este artigo apresenta uma alternativa para a
construção de bonecos toy art, utilizando como material base, lixo eletrônico e embalagens usadas de produtos
cotidianos, como desodorantes, shampoos, achocolatados etc., explorando os potenciais estéticos e físicos que esses
materiais oferecem e novos processos para dar movimento às suas produções.
Palavras Chave: embalagem; toy art; sustentabilidade.

ABSTRACT
Through a toy art doll, designers around the world have expressed their creativity and strengthened their
identity in the market by creating a generation of new art consumers engaged in social and environmental issues. In
Brazil, with the increase in the dollar, traditional imported materials for the construction of a toy art, such as vinyl,
for example, are extremely expensive, which discourages the production of Brazilian designers, who need to seek
new accessible materials and innovate in their productions. This article presents an alternative for the construction of
toy art dolls, using as base material, electronic waste and used packaging of everyday products, such as deodorants,
shampoos, chocolate, etc., exploring the aesthetic and physical potentials that these materials offer and new
processes for give movement to their productions.
Keywords: toy art; sustainability; packaging.
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1. INTRODUÇÃO
A complexidade dos problemas sociais globais vivenciados no começo do século XXI fez
com que a Organização das Nações Unidas (ONU) elaborasse dezessete em 2016 os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) (Figura 1), também conhecidos como Objetivos Globais,
para orientar as ações de entidades público e privadas para uma meta coletiva de
desenvolvimento social até 2030.
A conexão entre setores diversos, como igualdade de gênero, aspectos econômicos e
ambientais representa um desafio para a melhora da qualidade de vida e a busca da paz para a
atual e futuras gerações.
Figura 1 – 17 Objetivos Globais da ONU

Fonte: OBJETIVOS, 2019.

Este artigo tem como objetivo apresentar o projeto brasileiro de artes visuais, ECOBOT,
desenvolvido para atender sete (4, 8, 9, 10, 11, 12 e 17) dos dezessete objetivos globais, através
da utilização de lixo eletrônico e embalagens usadas, recursos disponíveis em grande quantidade
no planeta, para a produção de bonecos de toy art com a adição de técnicas ainda pouco
exploradas pelos artistas nacionais em sua criação, como o pensamento na articulação dos
bonecos e o uso de tecnologia para a movimentação dos mesmos.
Através da seleção de alguns artistas e designers nacionais que já utilizam tecnologia para
dar vida e movimentos as suas criações, se busca incentivar novos artistas a seguirem o mesmo
caminho em suas criações e com isso proporcionar além de uma melhora no meio ambiente pelo
reaproveitamento de materiais, mas também uma fonte de renda alternativa de suas obras de arte.

2. METODOLOGIA
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Esta é uma pesquisa qualitativa exploratória, baseada em dados secundários. Para atingir o
objetivo, será abordado, primeiro, o contexto ambiental e a importância da utilização de materiais
reaproveitados no projeto de design. Após a apresentação de números que expressam o impacto do
descarte de embalagens na natureza, será apresentado o trabalho do artista americano, Justin
Gignac, que trabalha com a ressignificação do lixo através dos valores regionais e culturais
oferecidos pelos materiais descartados nos grandes centros urbanos.
Com isso, será apresentado o toy art e suas formas, com foco nos formatos “Custom” e
“Faça você mesmo”, sua semelhança com as embalagens usadas e sua valorização no mercado
como peças de arte. Por último, serão apresentados exemplos de projetos e artistas nacionais e
internacionais que exploram técnicas de automação com o uso de embalagens reutilizadas.
3. DISCUSSÃO
3.1 O descarte de embalagens no meio ambiente
A produção em massa de produtos descartáveis para consumo rápido gera toneladas de
resíduos sólidos, que são despejados no meio ambiente. Esses resíduos são, em sua maioria,
embalagens de diversos materiais, como plásticos, metais, vidros e cartonados (BELCHIOR,
2014). A obsolescência programada levou à redução do ciclo de vida útil destes aparelhos e
facilitou a compra deles, o que fez com que a aquisição de um novo produto fosse mais viável do
que o reparo de um produto já usado. Desta maneira, um dos principais problemas relacionados
ao consumismo de aparelhos eletroeletrônicos é o lixo, mais especificamente, o seu descarte. O
lixo eletrônico é entendido como todos os resíduos provenientes do descarte de aparelhos
compostos por circuitos eletrônicos, tais como, televisores, celulares, computadores, máquinas de
lavar e etc. (FAVERA, 2008).
No Brasil, a exemplo do que ocorre em países desenvolvidos, os ciclos de substituição de
produtos estão cada vez menores. O tempo médio para troca dos celulares – que já são mais de
102 milhões em uso no país – é de menos de dois anos. Os computadores, cuja base instalada é
estimada em 33 milhões, são substituídos a cada quatro anos nas empresas e a cada cinco anos
pelos usuários domésticos. A estimativa é de que cerca de um bilhão de computadores foram
descartados mundialmente entre 2005 e 2010, aumentando, de forma alarmante, a quantidade de
lixo tecnológico (LACERDA, 2008). De acordo com dados da ONU, o mundo produz
anualmente de 20 a 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico, cerca de quatro mil toneladas por
hora. Na Europa o volume do e-lixo cresce quase três vezes mais rápido do que do lixo comum
coletado e estima-se que sua produção nos países em desenvolvimento triplique nos próximos
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cinco anos (ARTONI, 2007).
O Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2016) indica que apenas 1/3 de todo o lixo
doméstico produzido no Brasil é composto de embalagens de produtos descartáveis, e 80%
dessas embalagens são descartadas após serem usadas apenas uma vez. Trata-se de 25 mil
toneladas de embalagens que vão parar, todos os dias, nos depósitos de lixo. Os materiais são
diversos: plásticos e metais de diferentes tamanhos e cores, que demoram anos para se decompor
e se reintegrar ao meio ambiente. Somente o plástico, tem duração média de 400 anos; o vidro
leva cerca de 1000 anos e metais como alumínio, em torno de 200 anos.
Nas últimas décadas, os governos têm chamado a atenção da população para o impacto
que esse consumo desenfreado tem causado ao meio ambiente e buscam encontrar alternativas
para reverter essa situação, como a criação de campanhas de conscientização ambiental, que
tentam trabalhar a importância de ações práticas nos três “Rs” da sustentabilidade: reduzir o
consumo, reciclar materiais passíveis de reaproveitamento e reutilizar materiais difíceis de
reciclar (CINTRA, 2016).
A lei brasileira nº 12.305/10, que instituiu no país a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), foi considerada um marco legislativo na busca pela minimização dos problemas
ambientais e até mesmo sociais, decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos dentro
do território. Ela tem como objetivo principal prevenir e reduzir a geração desnecessária de
resíduos sólidos, chamando a atenção para a importância de sua reciclagem e correta reutilização.
Esta lei foi importante por regularizar a destinação final do lixo, mesmo que não trate
especificamente dos resíduos eletrônicos, que requerem maior cuidado devido aos elementos
químicos utilizados em sua composição (POLÍTICA, 2019).
É preciso buscar alternativas para impedir que essas embalagens sejam depositadas no
meio ambiente. O designer Rafael Cardoso (2016) também reforça a importância da
responsabilidade ambiental e a inclusão social na prática do design, devendo existir cada vez
mais, numa economia politizada, uma preocupação constante com o poder de mercado ‒ e, ainda,
da responsabilidade ambiental e da inclusão social.
Essa amplitude de atuação do designer indica que ele deverá expandir sua capacidade
cultural e integrar diversos conhecimentos para que seu trabalho exerça algum efeito sobre a
realidade, considerando o mundo como um sistema complexo. Um apelo para que a comunidade
de designers exerça um trabalho mais amplo e de maior impacto na sociedade (ibid.).
Para Belchior (2016), o design tem a função de significar ou ressignificar elementos,
símbolos, valores, atributos e aplicações que fazem parte do universo humano.
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Se esses materiais demoram tanto tempo para se decompor, é possível afirmar que eles
poderiam ser reaproveitados para outros fins. Além de resistentes, esses materiais possuem
formas, cores e densidades distintas, características que, aos olhos de pessoas criativas, podem
ser somadas a novos valores e simbolismos, possibilitando, assim, o seu reaproveitamento e o
barateamento do processo de produção, uma vez que são itens que fazem parte do dia a dia das
pessoas. Dentre as opções tradicionais de reciclagem, a reutilização é a que menos gasta energia,
pois apenas insere o objeto em outro contexto e explora suas potencialidades (CINTRA, 2016).
O designer de embalagem projeta suas peças para, além da ergonomia e durabilidade,
encantar e seduzir possíveis consumidores com formas e cores vibrantes, a fim de destacar os
produtos em um mercado competitivo e estimular o consumo. Mas qual o destino de uma
embalagem após a utilização de seu conteúdo? É visto que o designer contemporâneo tem papel
fundamental sobre esse assunto. Para Belchior (2016), trata-se de um desafio sustentável:
Criar possibilidades para o descarte, para a rematerialização e para a reciclagem
constitui-se em um desafio significativo para a atuação do design como agente de
transformação, promoção de novos estilos de vida, novas formas de perceber o mundo e
as coisas a sua volta, principalmente diante da aguda crise ambiental que vivemos hoje.

E complementa sobre a função da embalagem:
Tratando mais especificamente das embalagens de produtos cotidianos, além de proteger
o produto, sua principal função é a do desejo, ser uma ferramenta de marketing para
chamar a atenção do consumidor e seduzi-lo. Ela é a imagem do produto e que
comunica seus benefícios, mas assim que o produto é consumido ela é descartada. (...) as
pessoas deixariam de descartar seus produtos/objetos com tanta facilidade se seus
significados se alterassem para elas.

3.2 A Ressignificação do lixo
Ressignificar materiais descartáveis é um caminho possível, pois o que é lixo para um
pode ser uma preciosidade para outro. Em 2001, o artista americano Justin Gignac criou o projeto
NYC Garbage para mostrar que uma boa embalagem vende qualquer coisa. Após espalhar
coletores de lixo pela cidade de Nova York (Figura 2), Gignac embalou o lixo coletado em
pequenos cubos antiodor e os vendeu pela internet ao preço de 50 dólares, como forma de
representar a cultura através do lixo de cada bairro. Em 12 anos de projeto, o artista já vendeu
1.400 caixas e continua a criar séries especiais. Sua experiência de embalar o lixo e ressignificálo foi bem-sucedida e conseguiu explorar o valor simbólico e cultural que está presente em cada
resíduo, como as características da pessoa que usou o produto da embalagem, seus costumes e os
da região geográfica a qual pertence.
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Figura 2 - Cubos com lixo do projeto NYC Garbage

Fonte: NYC (2016).

Infelizmente, materiais descartáveis ainda não são bem aceitos por artistas e
consumidores por serem considerados menos nobres que outros materiais industriais. É fato que,
para trabalhar com certos materiais, a capacitação é um fator importante, pois envolve cuidados
no acabamento e na preparação. Por outro lado, esses materiais são abundantes, baratos e
diversos em densidade, cores e formas. Belchior (2016) reforça o preconceito referente a eles:
A reciclagem, grande aliada na busca pela sustentabilidade, vem tentando se firmar
numa sociedade extremamente consumista, onde o “objeto de desejo” é o elemento
regente. Porém, presenciamos, muitas vezes, uma recusa dos produtos oriundos de
reciclagem ou desenvolvidos através de materiais tidos como menos nobres, mas que
possuem características sustentáveis. Isto se deve ao fato de a grande maioria de
produtos vindos destes segmentos serem pouco atrativos, não se tornando “objetos de
desejo” de nada e nem de ninguém.

Celinski (2012) afirma que o lixo eletrônico apresenta grande potencial para ser utilizado
em robótica pedagógica ou educacional.
Muitos componentes advindos do lixo eletrônico podem ser aproveitados na parte
mecânica e eletrônica de robôs para diversos fins. Na parte mecânica, por exemplo,
engrenagens que compõe drives de CD/DVD podem ser usadas para movimentar rodas.
Eixos, roldanas, gabinetes, entre outros componentes, podem ter outros fins na
composição de um robô. Na parte eletrônica, há diversos componentes advindos do lixo
eletrônico como, por exemplo, transistores, sensores, motores, leds e circuitos
integrados (Ibid.).

3.3 Toy art e seus formatos
Uma alternativa para a reutilização de embalagens descartáveis foi apresentada pelos
profissionais do mercado de toy art, também conhecidos como designers toys. Conhecidos como
brinquedos colecionáveis para adultos, os toy art são, tradicionalmente, customizados por
designers e artistas para expressar sua identidade e produzidos individualmente ou em séries
limitadas e numeradas, como apresenta Barboza (2013):
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Os temas de um toy art podem ser, além destes tradicionais, meigos, violentos,
subversivos, políticos, cômicos, criativos ou de linguagem urbana, underground, erótica,
satírica etc. São formas que remetem a um quê infantil presente no inconsciente
coletivo, com pitadas de ironia e bom humor. O intuito do toy art é, como qualquer obra
de arte, causar alguma reação no observador.

Os colecionadores de toy art normalmente têm muita admiração por seus criadores. Esses
artistas, em seus trabalhos, costumam dialogar com outras formas de expressão, como a arte
urbana, que cresce no gosto popular de jovens por ser uma linguagem mais visual e cheia de
simbolismos e críticas sociais.
Muitas são as classificações que existem na produção de toy art, mas, dentre elas, duas
merecem destaque (CRUZ, 2012):
Custom (Figura 3): são toys modificados e customizados por artistas no intuito de, a partir
de sua produção e formato, se obter um design único. Alguns artistas vivem exclusivamente de
customizações, vendendo ou leiloando suas criações.
DIY (do it yourself ou faça você mesmo): são toys customizáveis, que podem ser
coloridos ou sem desenho algum. O intuito desses toys é permitir ao colecionador customizá-los
do modo que preferir, dando aos bonecos uma nova forma ao imprimir neles sua própria arte. É o
modelo ideal para aqueles que desejam ter uma coleção de toys personalizados.
Figura 3 - Exemplos de toy art no formato custom

Fonte: CRUZ, 2012.

O DIY no contexto contemporâneo atua como agente democrático. Segundo Atkinson
(2006), isto acontece em várias formas: oferecendo às pessoas independência e autoconfiança,
libertação da ajuda profissional, proporcionando uma oportunidade para criar significados e
identidades pessoais nos artefatos e nos seus próprios ambientes, facilitando a todos a prática de
atividades anteriormente ligadas a um gênero ou classe. Atkinson considera que qualquer
atividade DIY, pode ser vista como uma democratização do processo produtivo, permitindo a
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liberdade na tomada de decisão e controle, proporcionar autossuficiência e independência
financeira.
O toy art já ganhou status de obra de fine art. Em dezembro de 2007, o Museum of
Modern Art (MoMA) de Nova York adquiriu 10 dunnys e 3 munnys (modelos populares de toys
no formato custom) da Kidrobot, empresa americana referência na comercialização de toys de
artistas famosos. Essas peças são, agora, parte da coleção do museu, o que consagra todo o
movimento de toy art (CRUZ, 2012).
Um toy art pode ser criado com qualquer material, e qualquer pessoa é capaz de fazê-lo.
Os importados costumam ser feitos com base de vinil ou borracha, e são caros para serem
produzidos em larga escala. No Brasil, os toy art são, geralmente, produzidos com materiais mais
baratos e acessíveis, como madeira, metal, tecido, resina e papel. O preço médio de um toy art no
mercado nacional é, aproximadamente, R$ 100,00; os mais baratos podem ser encontrados por
R$ 25,00, enquanto que os mais caros podem chegar a custar R$ 1.800,00 (BARBOZA, 2013).
A figura 4 mostra a diversidade de formatos e a potencialidade que uma embalagem em
seu formato original oferece para a construção de um ECOBOT a ser customizado no formato
DIY (faça você mesmo). Esse tipo de toy art trabalha, ao mesmo tempo, com os conceitos de
multiplicidade e de edição limitada, pois seus criadores podem customizar uma peça e revendê-la
por um preço mais elevado. De acordo com Phoenix (2006), [...] os artistas podem explorar as
formas das embalagens para criar peças únicas, com materiais resistentes e adicionarem um novo
significado e valor comercial às produções”.
Figura 4 - Formatos variados de embalagens semelhantes a um modelo DIY

Fonte: ECOTOY, 2016.

3.4 O uso de personagens em embalagens no mercado infantil
Embalagens em formato de bonecos e personagens costumam ser utilizadas pelo mercado
infantil para estimular o consumo e a promoção de vendas de produtos de higiene e saúde, como
shampoos, condicionadores e sabonetes líquidos. Personagens famosos da Marvel, como o
Homem-Aranha e o Capitão América, da linha “The Avengers” (Figura 5), foram usados pela
Biotronics em 2015. Esse tipo de embalagem é fortemente criticado por ONGs por promover o
consumismo de forma indevida. De acordo com essas instituições, a empresa não poderia usar
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tais personagens para atrair a atenção das crianças (EMBALAGENS, 2015).
A criança, pela fase de desenvolvimento em que se encontra, acredita a partir do que vê
na publicidade que o produto cosmético lhe trará benefícios, ainda que irreais, como a
beleza, a diversão, a aventura e poderes de personagens de desenhos animados.
Figura 5 - Embalagens infantis com formato de personagens

Fonte: EMBALAGENS, 2015.

Na opinião de Ofugi (2009), esses bonecos não poderiam ser considerados toy art, uma
vez que bonecos de toy art são originais, ou seja, não são reproduções de personagens de filmes
ou desenhos.
3.5 Uma alternativa sustentável a construção de toy art
Usar embalagens descartáveis como base da construção de um toy art é a proposta do
projeto Ecotoy art, criado em São Paulo, em 2011, com a intenção de fomentar a experimentação
de novos materiais, aprimorar técnicas e o uso de embalagens descartáveis a fim de desenvolver
o potencial de jovens artistas para que estes tenham, em suas produções, uma nova opção de
fonte de renda. A escolha de uma matéria-prima do cotidiano fortalece esse formato de arte que
expressa assuntos em pauta na sociedade. Os materiais possuem um simbolismo e
representatividade que podem ser explorados nas peças.
Até maio de 2019, já foram realizadas oito exposições de toy art no Brasil, Uruguai e
Suíça, além de diversas oficinas de capacitação para novos artistas que desejam desenvolver
esses bonecos. Todas as peças produzidas pelos 30 artistas participantes do projeto são expostas
em uma galeria virtual no site do projeto e em redes sociais, que são os principais veículos de
comunicação para divulgar as atividades realizadas e atrair novos artistas. Mesmo sendo
destinado a todas as idades, as crianças e jovens tem maior aderência à proposta que os adultos.
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Sua primeira exposição, realizada na estação Paraíso do metrô de São Paulo, teve grande
aceitação do público, que considerou o projeto irreverente, e gerou mídia espontânea, como a
capa do jornal Metro, de circulação gratuita na cidade, mas, por outro lado, gerou desconforto
entre os artistas que foram convidados a explorar embalagens e argumentaram sobre a
inviabilidade do projeto. Na primeira edição, foram expostas 30 peças de Ecotoy art de 20
artistas, sendo que, destes, apenas três já estavam acostumados a trabalhar com materiais
descartáveis (ECOTOY, 2019).
Após o sucesso da primeira exposição, outros artistas se interessaram em participar com
novos bonecos e os primeiros entenderam a oportunidade profissional e relevância do projeto
como uma forma de expressar seus valores pessoais.
Considerando que a maioria dos designers e artistas criadores de toy art ainda esteja
concentrada em outros países, é no Brasil que se encontra a maior concentração que utilizam
embalagens descartáveis para esse fim. Somente no projeto Ecotoy art são 30 artistas
oficialmente cadastrados.
O projeto em seu novo formato, está fomentando a produção de ECOBOT: Bot é o
diminutivo de robot, ou robô em português, criado para simular ações repetidas como se fosse
um ser humano e “Eco” de ecológico e sustentável.

4. TÉCNICAS E ARTISTAS
4.1 Os autômatos sustentáveis de Keith Newstead
A palavra autômato tem o significado de "agindo pela vontade própria". São máquinas
que se movem sem a ajuda de eletricidade, especialmente aquelas que realizam ações que
lembram humanos ou animais, como é o caso do cuco. É uma técnica da antiguidade, que se
baseia em estudos sobre hidráulica, pneumática e mecânica. Atualmente existem artistas
especializados nessa técnica que percorrem o mundo com exposições, encantando pessoas de
todas as idades com seus humanoides, seres que tem aparência semelhante ou que mesmo lembre
um humano (AUTÔMATO, 2019).
A ideia dos mecanismos autômatos sempre fascinou os filósofos da Antiguidade, seja
através da Matemática e da Mecânica. Ao longo da história, é possível identificar que o interesse
por mecanismos autômatos esteve relacionado tanto ao sentido de realizar tarefas e minimizar o
trabalho humano, quanto ao sentido de representar organismos vivos, como exemplo o Leão de
Leonardo da Vinci (Figura 6).
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No final dos anos 1400, perto do fim de sua vida, Leonardo Da Vinci foi contratado para
criar um autômato para o rei Luís XII. O leão mecânico de corda em tamanho natural foi
projetado para entrar em um palco, surpreendendo a corte do rei. Ao chegar ao seu
destino predeterminado, abriu-se um compartimento no peito do leão totalmente
automático, revelando uma flor-de-lis (um lírio estilizado) em homenagem à monarquia
francesa (THE, 2019).
Figura 6 – Leão de Leonardo da Vinci

Fonte: THE, 2019.

É o caso do artista Finlandês, Keith Newstead (figura 7), que em 2019 participou de uma
exposição no Exploratorium Museum em São Francisco, Califórnia, chamada Curious
Contraptions1, somente com esculturas mecânicas e que ofertou oficinas com a possibilidade de
criar bonecos de toy art com embalagens reutilizadas articulados, como exibida abaixo:
Figura 7 – Autômato feito de embalagem usada pelo artista Keith Newstead.

Fonte: (NEWSTEAD, 2019)

As embalagens reutilizadas podem ser pintadas e customizadas com um acabamento para
que seja utilizada como uma obra de arte, mas se mostra um ótimo material a ser utilizado para
esse fim.
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4.2 Os motores elétricos de André Albuquerque e William Cavalcante
Através de motores elétricos e embalagens usadas, o professor de Robótica no interior de
São Paulo, André Albuquerque (Figura 8), ensina robótica a jovens e crianças, com peças de
baixo custo através de vídeos tutoriais em seu canal do Youtube: “Trabalho Criativo”. Baterias,
fios, circuitos e demais materiais facilmente achados em lojas de materiais elétricos são usados
para movimentar as embalagens.
Figura 8 – ROBÔDINO

Fonte: ALBUQUERQUE, 2019.

Em São Paulo, o artista gráfico William Cavalcante é especialista em de toy art com
embalagens descartadas e lixo eletrônico. Os bonecos (Figura 9) são projetados para
funcionarem com baterias e são adaptados e customizados para serem articulados e receberem
movimentos automatizados.
Figura 9 – "Robô" articulado com 30 cm - escala 1:6 construído com materiais de reaproveitamento

Fonte: CAVALCANTE, 2018.

Suas criações são pensadas para serem comercializadas em pequena escala e vendidas
através de sua loja virtual chamada de Mutante Brinquedos.
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Figura 10 – Oficinas infantis de autômato ecológico com William Cavalcante em São Paulo
Fonte: CAVALCANTE, 2018.

4.3 Robótica com lixo eletrônico de Jota Azevedo.
A robótica é a ciência que trata da construção e programação de robôs. Os robôs, por sua
vez, caracterizam-se como dispositivos que podem ser reprogramados e realizar diferentes tipos
de tarefas do mundo real. A robótica, portanto, possui um caráter multidisciplinar, envolvendo
conceitos de diferentes áreas, como Matemática, Física, Mecânica, Informática, entre outras.
Segundo César (2005), essa característica faz da robótica uma ferramenta interessante para uso
da educação, pois permite o desenvolvimento de situações de aprendizagem pela resolução de
problemas interdisciplinares e transdisciplinares, simples ou complexos. O ambiente onde o
professor ensina ao aluno a montagem, automação e controle de dispositivos mecânicos que
podem ser controlados pelo computador é denominado Robótica Educacional ou Robótica
Pedagógica. Para BRAGA (2006, 375) este tipo de atividade exerce sobre todos, em especial
sobre as crianças, um grande fascínio, motivando níveis de participação e de entusiasmo
normalmente bastante elevados. São, por esta razão, privilegiados como ferramentas de
divulgação da robótica junto dos mais novos.
Figura 10 – Jovens estudantes cariocas, com um robô feito de sucata.

Fonte: LEAL, 2014.

O artista plástico, Jota Azevedo, de Recife, constrói seus robôs humanoides3 (Figura 11)
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com peças de computadores, rádios, recipientes plásticos, cola e tinta óleo. Ele consegue dar voz
as criações usando dispositivos de armazenamento de dados e caixas reprodutoras de som para que
o boneco interaja com o público presente. Atualmente sua coleção de robôs possui mais de 60
peças criadas.
Jota aprendeu o ofício quando ainda era criança e tinha que criar os seus próprios
brinquedos futurísticos (MOURA, 2019). Atualmente, usa materiais como plásticos, canetas,
telefones, impressoras, mouses e etc. A qualidade do acabamento dos robôs é o destaque do artista
que sabe aproveitar as características dos materiais reutilizáveis que seriam destinados ao lixo.
Figura 11 - ROBÔ “ECO” criado pelo artista Jota Azevedo.

Fonte: (MOURA, 2019)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atuação do profissional de design não deve mais destoar de projetos que não tenham uma
visão sistêmica dos impactos na sociedade. A criação de uma embalagem deve ser feita levando
em consideração o seu descarte e as opções disponíveis para sua reutilização. Será necessário
expandir culturalmente os estudos de design para que possa essa nova abordagem possa ser
absorvida como um trabalho integrado à sociedade e de consciência ambiental.
Projetos dessa natureza podem também ser considerados culturais e com isso se enquadrar
em programas de patrocínio por incentivos fiscais (Federais, Estaduais e Municipais) pelas
empresas que queiram vincular sua marca e fortalecer sua imagem institucional e com isso, estar
aderente aos Objetivos Globais da ONU.
Percebe-se que os materiais descartáveis e o conhecimento técnico não são um impeditivo
para a construção de um ECOBOT, mas uma grande oportunidade de desenvolver o potencial de
jovens artistas e, assim, criar uma nova opção de fonte de renda através de suas produções, além de
fortalecer a identidade do design brasileiro, conhecido por sua irreverência, atitude, diversidade e
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espontaneidade e que poderá se destacar no mercado como sustentável e tecnológico.
As embalagens descartáveis são materiais cuja utilização requer a adoção de novas técnicas
de projeto e muita criatividade. Apesar da resistência e do preconceito que ainda sofrem, por serem
considerados materiais de “baixo valor”, sua crescente utilização e o compartilhamento das
técnicas utilizadas e dos casos de sucesso farão com que, em um futuro muito breve, essas
barreiras diminuam e, consequentemente, os consumidores de toy art passem a enxergar novos
valores nas peças. Ainda são poucos exemplos de artistas espalhados pelo Brasil e no mundo
criadores de ECOBOT, caberá aos designers e artistas criadores de bonecos de toy art aprimorar
suas técnicas de desenvolvimento com novos materiais, fazendo com que essa arte se atualize e se
transforme em um movimento cultural representativo do século XXI.
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RESUMO
Com o avanço da medicina o uso de próteses se tornou cada vez mais comuns, principalmente na
odontologia. Um dos materiais mais utilizados para esses procedimentos é o Titânio (Ti) por sua natural
biocompatibilidade com o corpo humano. Esse trabalho visa estudar um novo método de tratamento da superfície do
Titânio para esse fim. A anodização eletroquímica é o procedimento mais difundido e comum para a oxidação da
superfície dos materiais utilizados como implantes, o método apresentado aqui utiliza o Processo Eletrolítico a
Plasma (PEO) como método inovador e com vantagens de redução de tempo e gastos no processo de oxidação. A
oxidação eletrolítica a plasma exige valores de tensão elétrica maior aplicada ao material para a geração do plasma
na superfície que se deseja trabalhar, porém, o tempo de exposição é até 80% menor, desta forma otimizando o
processo.
Palavras Chave: Oxidação Eletrolítica a Plasma, Titânio; Plasma; Nanotubos.

ABSTRACT
With the advancement of medicine the use of prostheses has become increasingly common, especially in
dentistry. One of the materials most used for these procedures is Titanium (Ti) for its natural biocompatibility with
the human body. This work aims to study a new method of treating the surface of Titanium for this purpose. The
electrochemical anodization is the most common and common procedure for surface oxidation of the materials used
as implants, the method presented here uses the Electrolytic Plasma Process (PEO) as an INNOVA method and with
advantages of reducing time and expenses in the oxidation process. The electrolytic oxidation to plasma requires
higher voltage values applied to the material for the generation of the plasma on the surface to be worked, however,
the exposure time is up to 80% less, thus optimizing the process.
Keywords: Plasma Electrolytic Oxidation, Titanium; Plasma; Nanotube.
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1. INTRODUÇÃO
O tratamento de superfície dos materiais tem por finalidade conferir ao material novas
características sem alterar suas propriedades internas e funcionais, e como consequência disso,
aumentar o campo de suas aplicações. Muitas tecnológicas têm sido desenvolvidas para melhorar
as propriedades químicas, mecânicas e biológicas de materiais (DOROZHKIN, 2012; MINATI,
2014). A utilização de revestimentos cerâmicos em metais tem se mostrado uma técnica bastante
atrativa para a indústria por promover excelente resistência ao desgaste e a corrosão e a
modificação de superfícies geralmente é realizada nos materiais com o objetivo de promover
características não encontradas em sua forma natural e, desta forma, ampliar suas possibilidades
de aplicação.
Dos parafusos às complexas naves espaciais, o tratamento de superfícies merece maior
destaque a cada dia, não só pelo desempenho que oferece aos produtos e materiais, aumentando
sua vida útil e protegendo contra agressões ambientais, como também pela possibilidade de
ampliação das opções de uso pelas caraterísticas únicas que proporciona (DOROZHKIN, 2012;
MINATI, 2014). Particularmente para alguns materiais, o uso de pré-tratamentos é uma
tecnologia essencial em alguns setores industriais. Por exemplo, a corrosão em ligas de alumínio
ocorre principalmente em função da sua composição e um estudo sobre revestimentos
alternativos que eliminem ou minimizem a formação desses pares galvânicos são de suma
importância (DOROZHKIN, 2012; MINATI, 2014).
Entretanto, embora esses pré-tratamentos sejam necessários para assegurar um bom
desempenho do material e aumentar sua vida útil, normalmente causam algum tipo de
degradação ambiental devido à utilização de solventes ou cromatos, podendo causar danos à
saúde por possuírem agentes cancerígenos (RANDHAWA, 1987; ROSA, 2013). O
desenvolvimento tecnológico envolvendo a Engenharia de Plasmas tem fundamental importância
nas indústrias eletrônica, aeroespacial, metalúrgica, biomédica e de tratamento de resíduos e
detritos e pode ser uma atraente alternativa de processamento de materiais para a obtenção de
filmes finos protetivos em ligas metálicas (RANDHAWA, 1987).
Todos os materiais existentes possuem suas características naturais e alguns podem se
tornar com intensidade alta, média ou baixa: agressivos, corrosivos, biologicamente
incompatíveis, sensíveis à luz, ao aquecimento ou à oxidação, hidrofílicos, transparentes e / ou
viscosos. Dependendo das situações e aplicações, tais propriedades são desejáveis ou
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indesejáveis. No último caso, para eliminar as propriedades indesejadas, a superfícies desses
materiais devem ser modificadas.
Para se produzir superfícies com características adequadas para sua aplicação, foi
desenvolvida a engenharia de superfície. Em termos gerais essa tem aplicações para química,
engenharia mecânica e engenharia elétrica (DOROZHKIN, 2012; MINATI, 2014). O Titânio
possui característica inerte e estabilidade química e em comparação com outros metais possui
biocompatibilidade (DOROZHKIN, 2012). Entretanto, suas características bioinertes, necessitam
de mudanças em sua superfície para se tornar bioativo e melhorar sua ósseo-integração
(MINATI, 2014).
Ele é o metal mais utilizado em implantes dentários e ortopédicos em virtude de sua
característica inerte; possuir estabilidade química em comparação com outros metais; possui
biocompatibilidade e não provoca reações biológicas adversas (DOROZHKIN, 2012).
Entretanto, há possibilidade de modificar e melhorar suas propriedades de superfície e aumentar
o grau de biocompatibilidade do implante em relação ao tecido ósseo e como o Titânio é
biocompatível (não tóxico e não é rejeitado pelo corpo), ele pode ser utilizado em muitas
aplicações de uso médico e principalmente na substituição do osso humano, ou seja, utilizado
como implantes e elementos cirúrgicos, como juntos e encaixes de quadril (substituição de
articulações), implantes dentários que podem permanecer no lugar por até 20 anos. O Titânio é
frequentemente ligado com cerca de 4% de alumínio ou 6% de alumínio e 4% de vanádio.
Parafusos e placas utilizados no reparo de fratura do pulso, a escala na Figura 01, está em
centímetros.
Figura 01 – Parafusos e placa de Titânio utilizados como implantes e fixadores em estruturas ósseas.

Fonte: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-21222014000400009 (2019).
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O Titânio tem a capacidade inerente de osseointegração, permitindo o uso em implantes
dentários que podem durar mais de 30 anos. Esta propriedade também é útil para aplicações de
implantes ortopédicos (KARLSSON et al, 2000; VULCAN, 2019). Eles se beneficiam do módulo
de elasticidade mais baixo do Titânio (módulo de Young) para se aproximar mais do osso que
esses dispositivos devem reparar. Como resultado, as cargas esqueléticas são mais uniformemente
compartilhadas entre o osso e o implante, levando a uma menor incidência de degradação óssea
devido à proteção contra estresse e fratura periprotética, que ocorrem nos limites dos implantes
ortopédicos.
No entanto, a rigidez das ligas de Titânio é ainda mais do que o dobro da do osso, pelo que
o osso adjacente suporta uma carga bastante reduzida e pode deteriorar-se (ROSA, 2013;
VULCAN, 2019).
Como o Titânio não é ferromagnético, os pacientes com implantes de Titânio podem ser
examinados com segurança por meio de ressonância magnética (conveniente para implantes de
longo prazo).
O Titânio é usado para os instrumentos cirúrgicos usados em cirurgia guiada por imagem,
bem como cadeiras de rodas, muletas e quaisquer outros produtos onde alta resistência e baixo
peso são desejáveis e as nanopartículas de dióxido de Titânio são amplamente usadas na eletrônica
e na entrega de produtos farmacêuticos e cosméticos.
O processo de Oxidação por Plasma Eletrolítico (PEO) que tem sido utilizado para
depositar revestimentos cerâmicos em Al, Ti, Nb, Aço Inox entre outros. A oxidação eletrolítica
do plasma (PEO) permite formar revestimentos contendo várias propriedades desejáveis na
superfície da amostra de Titânio. A sua estrutura porosa, resultado do processo de PEO, pode
proporcionar uma boa fixação biológica ao tecido circundante devido ao crescimento ósseo para
dentro da superfície porosa após implantação (ROSA, 2013).
O Plasma eletrolítico é um termo usado para descrever uma variedade de processos
eletroquímicos que ocorrem na interface de eletrodo e solução de eletrólito quando a voltagem
aplicada for superior a um determinado valor crítico, normalmente centenas de volts (LARLSSON
et al, 2000; CHEN et al, 2006). Comparado ao processo convencional, o PEO pode ser realizado
em única etapa e em tempos reduzidos, e utiliza soluções básicas ou alcalinas. Isto é possível
devido às altas tensões na fonte de energia usada no processo, que estabelecem o plasma no meio
eletrolítico sobre a camada em crescimento, por isso também denominado anodização a plasma ou
galvanização a plasma. A ação simultânea da descarga elétrica com as reações eletroquímicas
induz novos mecanismos físicos – químicos que geram camadas de óxidos com propriedades
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únicas (ROCHA, 20111; GUPTA et al, 2007).
Como a anodização convencional, a anodização a plasma pode ser realizado em fonte de
corrente contínua (DC), mas pesquisas revelaram que fontes de corrente alternada (AC) permitem
a produção de filmes com menos porosidade superficial, isto é, mais uniformes (ZHU et al, 2016).
Atualmente fontes pulsadas, bipolares, ou híbridas têm sido usadas nas pesquisas (LUGOVSKOY
et al, 2013), para atingirem revestimentos de qualidade superior.
Para viabilizar o projeto será utilizada uma fonte DC variando de (0 – 20 A) e (0 – 1000
V). As soluções eletrolíticas proposta para esse projeto são as soluções de Glicerol + NH4F ou
fluoreto de amônio. É líquido à temperatura ambiente, higroscópico, inodoro, viscoso e de sabor
adocicado.
Fórmula: C3H8O3 + H2O + NH4F
O Titânio para implantação no corpo envolve submetê-lo a um arco de plasma de alta
temperatura que remove os átomos da superfície, expondo o Titânio fresco que é
instantaneamente oxidado (ROSA, 2013; VULCAN, 2019).
Onde foi explorada a variação na superfície deste material para definir a melhor
composição na solução que proporcionará melhor formação do revestimento estudado. Será
feita também as análises de micro estrutural, de composição química dos revestimentos
através de análise metalográfica e fractografia, MEV, FEG e a diferença das massas das
amostras antes e após o processo.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Anodização Convencional
A anodização é um tratamento eletroquímico aplicado às ligas metálicas, visando
sua proteção superficial, principalmente a proteção contra a corrosão. Tais processos são
geralmente realizados em soluções de ácido sulfúrico, resultando na formação de uma
camada de óxido, com propriedades suficientemente boas para aplicações em diversas
áreas (HUSSEIN et al, 2014). Entretanto é possível obter essas mesmas camadas, porém
com melhores propriedades mecânicas e maior resistência à corrosão, podem ser obtidas
pela anodização dura, que utiliza soluções de ácido crômico (HUSSEIN et al, 2014), que é
um produto cancerígeno. Embora estes processos sejam de larga aplicação industrial, eles
exigem muitos cuidados para execução e descarte dos resíduos no meio ambiente e,
portanto, eles não são considerados ecologicamente corretos.
A anodização é um processo eletroquímico, no qual o eletrodo de trabalho (peça a
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ser tratada) é ligado ao polo positivo da fonte, enquanto o polo negativo da mesma é ligado
um contra-eletrodo inerte, isto é, um metal não reativo. Estes eletrodos são chamados,
respectivamente, de anodo e catodo, como se pode ver na Figura 2.
Figura 2 – Aparato experimental.

Fonte: Autor, (2019)

Na figura anterior, podemos observar que os eletrodos ficam imersos em uma solução
aquosa, denominada solução eletrolítica, que permite a passagem da corrente elétrica devido a
presença de íons em sua composição química. Quando a fonte é ligada, os íons da solução se
movimentam em direção aos eletrodos com polarização oposta às suas, e se combinam com as
espécies químicas liberadas por aqueles eletrodos, se estes forem quimicamente reativos.
Para um melhor entendimento, pode-se dividir a eletrólise em três fases distintas:
Ionização: É a fase antes da aplicação de uma diferença de potencial. Para que ocorra a
eletrólise é necessário que o eletrólito esteja na forma de íons, que são obtidos por dissolução ou
fusão do material.
Orientação: Nesta fase, uma vez aplicada uma diferença de potencial entre os eletrodos, os
íons se dirigem, segundo suas cargas elétricas até os polos positivos e negativos correspondentes.
Descarga: Os íons negativos cedem elétrons ao anodo (+) e os íons positivos recebem
elétrons do catodo (-). O total de elétrons perdidos no anodo sempre será igual ao total de elétrons
recebidos no catodo.
Na anodização de ligas de, por exemplo, alumínio (Al), a solução eletrolítica possui íons
contendo oxigênio (O−), que se recombinam com íons Al+ liberados pela liga, promovendo o
crescimento de uma camada de óxido de alumina (Al2O3) sobre a superfície da liga. Tipicamente,
estas camadas são predominantemente amorfas e apresentam duas regiões, uma interna mais
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densa, denominada camada barreira, e uma camada externa porosa. A densificação e espessura da
camada barreira, bem como a porosidade da camada externa, dependem dos parâmetros
adotados no processo (LUGOVSKOY et al, 2013; HUSSEIN et at, 2014; BASSO, 2007), como
segue:


Concentração do soluto na solução eletrolítica aquosa – influi na composição química da

camada gerada, isto é, na quantidade de fases amorfas e cristalinas.


Temperatura do eletrólito – temperaturas elevadas aumentam a porosidade da camada

externa, afetando suas propriedades mecânicas e químicas.


Tensão elétrica de anodização – determina a morfologia (quantidade, formato e

tamanho) dos poros formados, comprometendo a densificação da camada barreira.


Densidade de corrente de anodização – deve ser mantida constante, para que a espessura

da camada seja proporcional ao tempo da anodização.


Tempo de anodização – determina a espessura desejada da camada, porém, existe um

tempo máximo de processo, a partir do qual a dissolução química da camada predomina sobre seu
crescimento eletroquímico.


Agitação do eletrólito – garante a homogeneização da temperatura da solução, de forma

a evitar o aquecimento das peças anódicas, o que compromete suas propriedades morfológicas.


Composição química das ligas – influi na composição química da camada e, também,

nos parâmetros adotados para a anodização. Ligas contendo magnésio (Mg) ou cobre (Cu) exigem
maior densidade de corrente e menor temperatura. Ligas de fundição, que contém silício (Si),
exigem maiores voltagens para manter a densidade de corrente constante.


Impurezas do eletrólito ou ligas – influem nas propriedades mecânicas ou químicas, bem

como naquelas de interesse estético (cor, brilho, manchas). Por isso, o contra-eletrodo deve ser
inerte para não liberar espécies contaminantes na solução. Nas ligas contendo Si, este constitui
uma impureza que não favorece a anodização.
A anodização descrita acima é chamada de anodização convencional, a anodização a plasma
ocorre em voltagens suficientemente altas para criar o plasma eletrolítico ao redor da liga,
acrescentando reações termoquímicas do plasma ao processo eletroquímico convencional.
2.2 Anodização eletrolítica a plasma
A oxidação eletrolítica por plasma (PEO), também conhecida como oxidação do plasma
eletrolítico (EPO), ou oxidação por microarcos (MAO), é um processo de tratamento de superfície
eletroquímico para a geração de revestimentos de óxidos em metais. Essa técnica de
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processamento na qual as superfícies de metais como o alumínio, magnésio e Titânio são
convertidos em revestimentos de óxido. A tecnologia de plasma aplicada nesses metais é utilizada
para protegê-los da corrosão, produzindo revestimentos cerâmicos densos, com uma boa adesão ao
substrato (YEROKHIN et al).
É semelhante à anodização convencional, mas emprega potenciais mais altos, de modo que
as descargas (LUGOVSKOY et al) ocorrem e o plasma resultante modifica a estrutura da camada
de óxido. Este processo pode ser usado para crescer espessos (dezenas ou centenas de
micrômetros), em grande parte cristalinos, revestimentos de óxido em metais como alumínio,
magnésio, Titânio entre outros. Como podem apresentar alta dureza e uma barreira contínua, esses
revestimentos podem oferecer proteção contra desgaste, corrosão ou calor, bem como isolamento
elétrico. O processo de tratamento foi realizado em um protótipo conforme ilustrado na Figura 3.
Figura 3 – Diagrama do aparato experimental

Fonte: Autor (2019).

O processo (PEO) consiste em dois eletrodos imersos em uma solução eletrolítica com uma
alta tensão aplicada que envolve anodização onde numerosas faíscas finas (microarcos) são
produzidas continuamente ao longo da superfície do revestimento, acompanhada por liberação de
gás. A reação química é induzida nos locais de descarga devido ao aumento da temperatura
modificando a estrutura, composição e morfologia dos revestimentos de óxido. A composição e a
concentração do eletrólito desempenham um papel crucial na obtenção dos revestimentos de
óxido desejados por PEO.
Esse revestimento, formado pelos microarcos de oxidação, é composto por uma camada
exterior porosa e uma camada interior compacta na qual a composição e espessura dependem da
natureza do eletrólito [16]. O processo pode ser estudo da seguinte forma:
Ti+2H2O → TiO2 + 4H+ + 4e (Anodização de oxigênio
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TiO2 + 4H+ + 6F- → TiF62- + 2H2O

(Dissolução química)

Com anodização acontecendo primeiro é criada uma camada sobre o Titânio (TiO2) e sob
condições corretas podem ser gerados nanotubos. Porém com o passar do tempo à dissolução
química começa por corroer os nanotubos e deformá-los até deixarem de ser nanotubos e se
tornarem apenas uma camada de Dióxido de Titânio (TiO2) e com mais tempo todo o Dióxido de
Titânio de desfaz em Hexafluoreto de Titânio (TiF6).
Também pequenas quantidades de componentes do eletrólito são incorporadas na camada
de óxido durante a anodização, pois ocorre uma conversão química do metal substrato em seu
óxido e cresce tanto para dentro como para fora da superfície original do metal. Por crescer dentro
do substrato, tem excelente adesão ao substrato metálico. Uma ampla gama de ligas de substrato
pode ser revestida, incluindo todas as ligas de alumínio forjado e a maioria das ligas fundidas,
embora altos níveis de silício possam reduzir a qualidade do revestimento.
Como este processo utiliza tensões muito maiores (centenas de volts) que aquelas aplicadas
na anodização convencional, o que permite o aparecimento de micro plasmas na superfície da peça
a ser tratada (CHEN et al, 2006).
A anodização a plasma é um tratamento de única etapa, e não precisa utilizar soluções
agressivas ao homem ou ao meio ambiente (CHEN et al, 2006; DARBAND et al, 2017). A
presença de micro plasmas no eletrodo de trabalho (anodo) causa o aumento das reações
eletroquímicas dentro da solução eletrolítica, o que resulta em um processo mais rápido, e com
maiores taxas de deposição dos filmes óxidos (DARBAND et al, 2017).
Mas, assim como a anodização convencional e outros tratamentos eletrolíticos, as
modificações superficiais resultantes do processo dependem dos parâmetros aplicados, tais como a
tensão de trabalho, a corrente, temperatura, composição química das peças a serem tratadas e os
tipos de eletrólitos (CHEN et al, 2006; DARBAND et al, 2017).
Titânio
O Titânio é um elemento químico com símbolo: Ti e número atômico 22. É um metal de
transição brilhante com uma cor branca metálica, baixa densidade e alta resistência. O Titânio é
resistente à corrosão na água do mar, na água régia e no cloro.
Propriedades físicas
Como metal, o Titânio é reconhecido por sua alta relação resistência-peso (LUGOVSKOY
et al, 2013). É um forte de metal com baixa densidade que é bastante dúctil (especialmente em um
oxigênio ambiente-livre), (VULCAN, 2019) lustrosa, metal branco na cor (BASSO, 2007). O
ponto de fusão relativamente alto (mais de 1.650 °C) o torna útil como metal refratário. É
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paramagnético e tem uma condutividade elétrica e térmica razoavelmente baixa (VULCAN, 2019).
Graus de Titânio comercialmente puros (99,2% puros) têm uma resistência à tração final de
cerca de 434 MPa (63.000 psi), igual à das ligas de aço comuns de baixo grau, mas são menos
densas. O Titânio é 60% mais denso que o alumínio, mas mais de duas vezes mais forte [10] que a
liga de alumínio 6061-T6 mais usada. Algumas ligas de Titânio (por exemplo, Beta C) atingem
resistências à tração de mais de 1.400 MPa (200.000 psi) (Darband et al, 2017). No entanto, o
Titânio perde força quando aquecido acima de 430 ° C (YEROKHIN et al, 1999).
O Titânio não é tão duro comparado a alguns tipos de aço tratado termicamente; é não
magnético e um mau condutor de calor e eletricidade. Como as estruturas de aço, as feitas de
Titânio têm um limite de fadiga que garante longevidade em algumas aplicações (BASSO, 2007).
O metal é um alótropo dimórfico de uma forma α hexagonal que muda para uma forma β
cúbica (reticulado) centrada no corpo a 882 °C (YEROKHIN et al, 1999). O calor específico da
forma α aumenta drasticamente à medida que é aquecido a esta temperatura de transição, mas
depois cai e permanece relativamente constante para a forma β, independentemente da temperatura
(ROBIN, 2014).
3. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste projeto foi utilizado as dependências do Laboratório de
Plasma Eletrolítico (LaPE), instalado na FATEC – Pindamonhangaba.
O sistema eletrolítico que será utilizado nos processos de anodização a plasma é mostrado
na Figura 3, sendo constituído pelos seguintes equipamentos:
I. Fonte de tensão estabilizada CTRLTECH, com tensão variável de 0 a 1000 V CC, e
corrente variável 0 a 20 A CC.
II. Agitador mecânico FISATOM para soluções até 1,5 litros e potência de 25 W.
III.

Multímetros MINIPA modelo ET2030A, para medidas de tensões e correntes.

IV.

Termômetro mercúrio (0ºC – 200ºC), para medidas da temperatura da solução.

V. Cuba eletrolítica de aço inoxidável ou béquer vidro.
VI. Haste fina de Titânio, com 1,25 mm de diâmetro, usada para segurar os substratos
dentro da célula eletrolítica. Esta haste é isolada por uma fita de teflon para não participar do
processo.
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Figura 4 – Esquema de montagem para o experimento

Uma amostra retangular de espessura desprezível de 1 cm² (um centímetro quadrado) de
Titânio puro (Ti2) foi mergulhada numa solução de glicerol (C3H8O3 + H2O + NH4F) a uma
distância de uma placa de Titânio de 10 cm² (dez centímetros quadrado) e espessura desprezível.
Ambas as peças são presas por hastes do mesmo material e ligados na fonte de energia.
Para o estudo foram variados três parâmetros: a corrente elétrica, a distância entre cátodo e
ânodo e o tempo do experimento exposto a corrente elétrica.
3.1 Analise de Dados
Para análise visual da superfície utilizamos FEG (Field Emission Gun) – Tescan/Mira 3
instalado no Laboratório Associado de Sensores e Materiais do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (LAS/INPE).
MEV e EDS foram utilizados no Departamento de Materiais e Processos do Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) sendo o modelo Tescan Veja 3 XMU.
Para acompanhar a variação da massa das amostras foi utilizada uma balança Eletronic
Balance FA2104N.
Este trabalho apresentará apenas os resultados obtidos pelo MEV que possibilita uma análise
visual da superfície do material com ampliação de até 2500kx.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A figura 5 mostra a diferença visual entre uma amostra de Titânio antes e após a anodização
a plasma.
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Figura 5.1 – Amostra antes da anodização

Figura 5.2 – Amostra após a anodização

Fonte: Autor (2019)

É fácil notar uma variação na superfície de forma não uniforme em um dos casos e de
forma mais uniforme no outro. Diferenças visíveis na superfície podem ser observadas quando
variamos os parâmetros estipulados como apresentados na tabela a seguir.
Ainda em fase de análise de dados obtivemos pouco material para discussão, porém é
possível observar alguns resultados prévios interessantes. As massas de todas as amostras
diminuíram de maneira quase imperceptível, isso pode ser explicado pelo desprendimento de uma
camada de Titânio da superfície do material que é logo substituído por um óxido (Titânia TiO2).
Outro fato observado foi tirado do resultado obtido da análise realizado por FEG onde se
pode notar um, provável, inicio de surgimento de estruturas simétricas em uma das amostras
(Figura 6).
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Figura 6 – Análise FEG amostra de Titânio

Fonte: LAS – INPE (2019).

Para melhor apresentar os resultados das várias amostras trabalhadas durante o estudo serão
apresentados abaixo em forma de tabela as principais informações e características das amostras.
Tabela 1 – Dados Experimentais

Amostra

Corrente

1
2
3
4
5
6

2A
2A
1,3 A
2A
1A
1A

Massa antes
da exposição
*
0,6900 g
0,5820 g
0,6201 g
0,5968 g
0,6521 g

Massa após a
exposição
*
0,6790 g
0,5000 g
0,6196 g
0,5938 g
0,6327 g

*Houve problemas com a amostra que não permitiu a medida da massa

Observe que apenas um dos casos possui um valor de corrente não inteiro, nesse caso
durante o experimento observou-se uma dificuldade em aumentar a o valor da corrente para
valores acima de 1,3 Amperes. Então foi adotado esse valor para o experimento, alguns fatores
podem ter causado este imprevisto um deles é uma composição de duas situações especificas a
primeira é um valor de afastamento entre eletrodo e contra-eletrodo grande de 30 milímetros o
segundo fator é uma poluição da solução devido ao uso da mesma solução nos experimentos com
as amostras anteriores.
Este problema com a solução foi cogitado imediatamente após o processo de anodização e
logo a solução foi substituída. Com isso em mente a amostra número 6 foi trabalhada em
situação similar para poder ser observado se tal evento se repetiria o que não ocorreu.
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Observasse que em todos os casos a massa da amostra diminuiu após a exposição ao
plasma. Esse evento pode ser explicado por duas reações que ocorrem: a primeira e a principal
responsável é a geração de uma camada de Titânia (TiO2) na superfície da amostra que substitui
uma camada de titânio puro. Outro efeito ocorrido é a geração de Hexafluoereto de Titânio (TiF62)
por conta da dissolução química entre a amostra em alta temperatura e a solução.
5. CONCLUSÕES
Usando como referencia outros trabalhos [16] vemos que o tempo necessário para a criação
de uma camada de titânia (TiO2) se reduziu drasticamente, porém a estrutura morfológica da
superfície ainda não se assemelha completamente exceto por uma amostra (citada na análise de
resultados) que se assemelha com criação de nanotubos. A perda de massa explicita a perda de
algumas partículas de titânio nas primeiras camadas das amostras. Com o avanço e
aprofundamento das análises será possível distinguir condições melhores para uma otimização do
processo e melhor resultado nas superfícies do material trabalhado.
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A IMPORTÂNCIA DA ERGONOMIA E BIOSSEGURANÇA NO
AMBIENTE DE TRABALHO DE ESTETICISTAS: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA DA LITERATURA
THE IMPORTANCE OF ERGONOMICS AND BIOSAFETY IN THE ENVIRONMENT OF WORK OF
ESTHETICISTS: AN INTEGRATING REVIEW OF THE LITERATURE

Maria Carolina Aquino Vieira
Claudia Lysia de Araujo
Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA
RESUMO
Com base no cotidiano de trabalho dos profissionais esteticistas e suas exigências laborais diárias, o presente
estudo, realizado através da revisão integrativa da literatura, tem como objetivo identificar a importância da ergonomia
e das medidas de biossegurança nos ambientes de trabalho de esteticistas, baseado em uma análise criteriosa de artigos
selecionados através de critérios de inclusão. Os resultados encontrados durante a realização do estudo concluem
acerca da importância da adequação da ergonomia e adoção de medidas de biossegurança nos ambientes de trabalho
de esteticistas como fatores que garantem sua saúde no ambiente laboral em todos os aspectos, além de evidenciar
também que devem ser realizados maiores quantidades de estudos com ênfase no profissional de estética de forma a
conscientizar o profissional a lutar por medidas que visem a manutenção de sua própria saúde, uma vez que poucos
estudos que apresentassem exclusivamente do cotidiano de esteticistas foram encontrados na literatura e que muitos
profissionais apresentam-se ainda com pouco conhecimento no que diz respeito à importância de atentar-se para a
ergonomia e condutas relacionadas à biossegurança em seu local de trabalho.
Palavras-chave: ergonomia; estética; doenças em trabalhadores da beleza.

ABSTRACT
With base in the daily of the professionals beauticians' work and their demands work daily rates, the
present study, accomplished through the revision integrativa of the literature, he/she has as objective
identifies the importance of the ergonomics and of the biossegurança measures in the atmospheres of
beauticians' work, based on a discerning analysis of goods selected through inclusion criteria. The results
found during the accomplishment of the study end concerning the importance of the adaptation of the
ergonomics and adoption of biossegurança measures in the atmospheres of beauticians' work as factors that
guarantee his/her health in the atmosphere laboral in all of the aspects, besides also evidencing that larger
amounts of studies should be accomplished with emphasis in the professional of form aesthetics to become
aware the professional to struggle for measures that seek the maintenance of his/her own health, once few
studies that presented exclusively of the daily of beauticians were found in the literature and that many
professionals still come with little knowledge in what says respect to the importance of looking at the
ergonomics and conducts related to the biossegurança in his/her workplace
Keywords: ergonomics; aesthetics; diseases in workers of the beauty.
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1. INTRODUÇÃO
A ergonomia consiste na ciência que estuda a interação do trabalhador com seu ambiente
de trabalho, preocupando-se com a adaptação das condições gerais do ambiente com à sua
capacidade física, antropométrica, biomecânica e mental, de forma a prevenir o aparecimento de
quadros de doenças relacionadas ao ambiente de trabalho (DORT’s) e garantir o seu conforto e
produtividade.
Ela visa a prevenção do estresse no ambiente laboral com o estabelecimento de condições
favoráveis aos trabalhadores, considerando todos os fatores relacionados ao trabalho humano que
podem interferir positivamente ou negativamente em sua saúde física e psicológica. Em vista
disso, a adequação dos fatores ergonômicos no ambiente de trabalho do profissional da estética é
de suma importância, uma vez que esses profissionais submetem-se a uma série de movimentos
repetitivos durante o trabalho em condições nem sempre adequadas no que diz respeito ao
mobiliário e outras condições físicas do local – como iluminação adequada, espaço adequado para
a realização dos procedimentos, entre outros -, demonstrandose propensos a apresentar quadros de
DORT’s devido ao estresse neuromuscular estabelecido diariamente.
A análise ergonômica evidencia, por sua vez, a necessidade de busca por produtos
disponíveis no mercado que atendam a todas as necessidades biomecânicas do trabalhador, uma
vez que as evoluções dos produtos ofertados no mercado buscam adequar-se cada vez mais às
demandas de consumo seus próprios usuários.
É importante salientar que, além dos cuidados relacionados à disposição adequada do
mobiliário no ambiente laboral, deve-se ressaltar também, como medida a ser levada em
consideração pela ergonomia local, a importância de atentar-se para as medidas de biossegurança,
uma vez que este mantém contato direto durante inúmeros procedimentos com fluidos corpóreos
dos pacientes e que podem apresentar cargas virais - como o vírus da Hepatite e da Aids – que
podem comprometer sua saúde na falta das medidas adequadas de biossegurança. Em vista disso, o
estudo tem como justificativa de realização a necessidade de alertar os profissionais esteticistas
acerca da importância da adequação da ergonomia e da adoção de medidas de biossegurança no
ambiente de trabalho. O estudo apresenta como objetivo analisar na literatura qual a importância
da ergonomia e das medidas de biossegurança nos ambientes de trabalho de esteticistas através da
revisão integrativa da literatura, com a seleção de artigos publicados entre os anos de 2008 e 2018,
que apresentassem evidências da importância da ergonomia e da adoção de medidas de
biossegurança nos centros de estética e que foram realizados em centros de estética ou em salões
de beleza (desde que apresentem em sua amostra profissionais esteticistas).
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Conclui-se com esse estudo que a ergonomia e biossegurança são medidas de suma
importância que devem ser levadas em consideração no ambiente laboral de esteticistas, e que,
devido aos poucos estudos realizados com essa temática, muitos profissionais ainda não
apresentam o conhecimento necessário acerca da necessidade de adequação de tais requisitos no
ambiente de trabalho.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao passo que a industrialização e o processo de globalização mundial trouxeram inúmeras
novidades no ambiente de trabalho do homem, com o advento de inovações no modo de produção,
comércio e atendimento (CASTILLO, 2018), cada vez mais observa-se a preocupação das
empresas no que diz respeito à saúde do trabalhador em seu ambiente laboral, uma vez que é
incontestável o fato de que este passa a maior parte de suas horas diárias dispondo de sua força de
trabalho. Tal realidade não deixa negar a influência desse ambiente na saúde física e emocional do
trabalhador (MASSAMBANI, 2011), que pode ser positiva ou negativa dependendo da situação
em que o trabalho ocorre (ROCHA, SIMONELLI, 2012), culminando em alterações fisiológicas
em seu organismo que podem motivá-lo ou não a ir trabalhar.

Em vistas da preocupação

relacionada à interação do trabalhador com seu ambiente laboral, tem-se como marco a origem da
disciplina relacionada ao trabalho humano denominada “ergonomia”.
A ergonomia atualmente é conhecida como a disciplina cientifica que visa a adaptação dos
instrumentos, condições e ambiente de trabalho às capacidades do homem em todos os seus
âmbitos de saúde - fisiológico, mental, antropométrico e biomecânico - com o objetivo de reduzir
o seu cansaço, acidentes laborais e os custos operacionais, aumentando assim o conforto e
produtividade (MASSAMBANI, 2011). Conhecida como a “ciência do trabalhador”, introduziu-se
no Brasil em meados de 1960, sendo que, a partir de 1970, ganhou força com o intuito de
estabelecer condições de trabalho favoráveis ao trabalhador que, a partir do processo de
industrialização observado durante esse período, tornou-se cada vez mais vulnerável a sofrer com
os acidentes de trabalho (FILHO, LIMA, 2015). Desde então, a ergonomia do trabalhador
considera os diversos fatores relacionados à organização do trabalho humano e as condições do
ambiente em que esse se insere, observando as interferências do trabalho à sua capacidade física e
mental (ROCHA, SIMONELLI, 2012), de forma a adequálo ao ambiente de trabalho e garantir
uma maior produtividade e bem-estar no ambiente laboral.
Em relação a um dos mercados de trabalho que podem submeter diariamente o trabalhador
a sofrer com riscos ergonômicos é o mercado da estética, que ganha cada vez mais força no
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mundo atual e cada vez mais consumidores (GARBACCIO, OLIVEIRA, 2018). Com a expansão
das atividades que visam o embelezamento ligado ao uso de cosméticos, a estética tornou-se
atrativa e de grande demanda mundial, ao passo que tem como objetivo principal a promoção da
beleza e do bem estar dos clientes (MASSAMBANI, 2011), e, em vista de sua expansão no
mercado e do surgimento de inúmeros centros de estética, a vigilância sanitária dos diversos países
atuam para que a qualidade, segurança dos procedimentos e a saúde do cliente e do trabalhador
sejam salvaguardadas (GARBACCIO, OLIVEIRA, 2018).
O trabalho do profissional de estética caracteriza-se pelo cumprimento de uma série de
atividades rotineiras centradas em movimentos repetitivos, posturais e que envolvem a escolha do
cosmético adequado à cada situação, evidenciando a preocupação de atentar-se para riscos
ergonômicos e ocupacionais que comprometam a sua saúde e que o predispõem ao aparecimento
de doenças relacionadas ao trabalho (DORTs) e Lesões por exercício repetitivo (LER), entre
outras manifestações patológicas (SILVA, SILVEIRA, ROBAZZI, 2018).
As medidas de ergonomia e biossegurança que envolvem o profissional esteticista são
fundamentais, uma vez que os trabalhadores da área dependem sobremaneira da adequação do seu
mobiliário de trabalho à sua fisiologia, iluminação adequada, áreas para esterilização de
equipamentos e equipamentos de proteção individual que proteja-os de agentes patogênicos
transmitidos por contato direto e acidente com materiais perfurocortantes (GARBACCIO,
OLIVEIRA, 2018), medidas essas que regulamentam o exercício profissional dos profissionais de
estética de acordo com as exigências mínimas de vigilância sanitária de todo o mundo. O
profissional esteticista caracteriza-se por expor-se constantemente a fatores de risco ocupacionais
e a patógenos advindos de inúmeros procedimentos, e a falta de preocupação com sua ergonomia e
biossegurança pode submete-lo ao desenvolvimento de distúrbios osteomusculares, dores de
cabeça, irritação respiratória (GOLDIM et al., 2014) e até mesmo expo-lô ao vírus da hepatite B e
C e da Aids (FELIPE et al., 2017), corroborando a importância da ergonomia como aliada a
garantia de sua saúde em todos os seus aspectos.
No entanto, ainda muito se deve estudar acerca da importância da ergonomia nos centros
de estética, uma vez que muitos estabelecimentos apresentam condições precárias que expõem a
saúde do cliente e do trabalhador ao aparecimento de inúmeras doenças advindas do ambiente
laboral (GARBACCIO, OLIVEIRA, 2018). Ainda segundo Garbaccio e Oliveira (2018), ainda
poucos trabalhos abordam o tema referente à importância das medidas ergonômicas e de
biossegurança, refletindo na baixa adesão dos profissionais à muitas dessas medidas,
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recomendadas nacional e internacionalmente com vistas à prevenção de agravos à saúde de
clientes e profissionais.

3.

METODOLOGIA
O método de pesquisa escolhido foi a Revisão Integrativa da Literatura com base em

estudos anteriores que evidenciem a importância das medidas relacionadas à ergonomia e
biossegurança no ambiente de trabalho de profissionais da estética, uma vez que esse tipo de
estudo permite a avaliação de pesquisas variadas acerca do tema abordado de forma sistematizada
a partir de práticas baseadas em evidências, proporcionando uma avaliação crítica de estudos
contidos na literatura e a identificação da aplicabilidade dos dados de cada um deles, bem como
sua utilização pelos profissionais da estética. A Revisão Integrativa, em virtude de sua abordagem
metodológica, apresenta importante papel no mundo científico (SOUZA, SILVA, CARVALHO,
2010), uma vez que a análise de pesquisas relevantes oferece melhor suporte para tomadas de
decisão para melhoria da interação do homem com seu ambiente de trabalho com o uso da
ergonomia e biossegurança.
Elaboração do tema e formulação da questão norteadora
A questão escolhida como norteadora para a condução da revisão integrativa realizada
nesse estudo foi:
Qual a importância da aplicação adequada da ergonomia e dos métodos de biossegurança
nos ambientes de trabalho de esteticistas?
Busca de artigos e critérios de inclusão e exclusão de estudos
O levantamento dos artigos selecionados para a composição desse estudo foi realizado
através de busca online nas bases de dados e bibliotecas eletrônicas Scientific Eletronic Library
(SCiELO), Literatura Latino Americana e do Caribe (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS).
Para o levantamento dos artigos, foram utilizados os seguintes descritores: ergonomia,
estética e doenças em trabalhadores da beleza, bem como as combinações entre eles.
Durante as buscas, foram considerados os artigos que foram publicados nas bases de dados
nos últimos dez anos (2008 a 2018);
Artigos que apresentassem evidências da importância da ergonomia e da adoção de
medidas de biossegurança nos centros de estética;
Estudos realizados em centros de estética ou em salões de beleza, desde que apresentem em
sua amostra profissionais esteticistas.
416

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

Informações extraídas dos estudos selecionados
O levantamento dos dados foi realizado no mês de novembro de 2018 e, após a leitura dos
artigos selecionados, os mesmos foram elencados, classificados e separados de acordo com o tema
abordado e a sua relação com o trabalho proposto. Em seguida, em uma terceira leitura, foram
selecionados para compor de fato o estudo aqueles que apresentavam as informações mais
relevantes que correspondessem criteriosamente ao objetivo, fossem pertinentes aos critérios de
inclusão e respondessem à pergunta norteadora desse estudo.
As informações adquiridas durante a coleta de dados dos artigos selecionados na última
leitura realizada foram inseridos em três tabelas, sendo a primeira (Tabela 2) correspondente à
apresentação dos estudos selecionados, a segunda (Tabela 3) referente à classificação de cada um
dos estudos abordados em níveis de evidência e a terceira (Tabela 4) correspondente à síntese das
informações contidas em cada um deles (com a apresentação dos itens: título, objetivo, amostra do
estudo, resultados e conclusão).
Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa.
A Classificação dos artigos selecionados de acordo com o nível de evidência para esta
revisão foi avaliada segundo o tipo de estudo e obedeceu a classificação proposta por Melnyk e
Fineout-Overholt (2011), conforme tabela abaixo:
Nível I

Evidências resultantes de revisão sistemática ou meta-análise de múltiplos estudos
clínicos controlados e randomizados

Nível II

Evidências obtidas em estudos resultantes de ensaios clínicos controlados
randomizados com delineamento experimental

Nível III

Evidências de estudos clínicos controlados bem delineados sem randomização,
quase-experimentais

Nível IV

Evidências de estudos descritivos (não-experimentais) ou com abordagem
qualitativa

Nível V

Evidências provenientes de revisão sistemática de estudos descritivos ou qualitativos

Nível VI

Evidências resultantes de um único estudo descritivo ou qualitativo

Nível VII

Evidências baseadas em opiniões de autoridades e/ou de relatórios de comitês de
especialistas

Tabela 1 – Classificação dos níveis da força de evidência para questões clínicas de intervenção/tratamento: Melnyk e
Fineout-Overholt (2011).

Interpretação dos resultados dos estudos selecionados
Durante a realização desse estudo, foram detectados 288 artigos na Scientific Eletronic
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Library (SCiELO), nove na Literatura Latino Americana e do Caribe (LILACS) e 21 na Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS).
Após a busca, excluiu-se a maior parte dos artigos com base na avaliação do título e do
resumo do artigo, observando se os mesmos demonstravam relações com o intuito desse estudo; e,
após essa primeira seleção, foram lidos os objetivos, discussões e resultados de cada um deles.
Os artigos selecionados somaram um total de três, selecionados por atenderem
criteriosamente aos tópicos de inclusão de artigos previamente estabelecido (expostos no item
2.2).
Bases de dados e
Bibliotecas Virtuais

Descritores

SCiELO

Ergonomia

Número de Artigos
encontrados na busca
461 artigos, 288 após a

Artigos selecionados de acordo
com número descrito no
quadro II
Nenhum artigo selecionado

seleção dos filtros
LILACS

Ergonomia and
Estética
Doenças em
trabalhadores da

Cinco artigos, quatro
após a seleção dos filtros
Cinco artigos, cinco
após a seleção dos filtros

Um artigo selecionado

Dois artigos selecionados

beleza
BV Salud

Ergonomia and
Estética
Doenças em
trabalhadores
da beleza

50 artigos, nove após a

Nenhum artigo selecionado

seleção dos filtros
13 artigos, 12 após
a seleção dos filtros

Um artigo selecionado (o
mesmo selecionado na base de
dados LILACS)

Tabela 2 – Descrição dos artigos selecionados, de acordo com a base de dados e bibliotecas virtuais, descritores e
artigos encontrados na busca. (Os autores).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Apresentação da revisão / síntese do Conhecimento
A seguir apresentam-se duas tabelas, onde são descritos os resultados da busca de artigos
para o estudo (com as classificações em níveis de evidência de Melnyk e Fineout-Overholt, 2011)
e a síntese das informações contidas nos artigos selecionados, respectivamente.
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Numeração
referente ao

Título do artigo

Autor

Nível de Tipo de Estudo
Evidência (metodologia)

Ano

artigo

(01)

(02)

(03)

Incidência de distúrbios
musculoesqueléticos em
profissionais de estética: suas
repercussões sobre a qualidade de
vida e de trabalho.

Elizabeti de
Matos
Massambani

Juliana Ladeira
Biossegurança e risco ocupacional
Garbaccio,
entre os profissionais do segmento de
Adriana Cristina
beleza e estética: revisão integrativa.
de Oliveira.
Juliana Ladeira
Garbaccio,
Biossegurança em salões de beleza:
Adriana Cristina
avaliação da estrutura e dispositivos.
de Oliveira.

IV

V

IV

Estudo
descritivo,
analítico e
transversal.
Revisão
Integrativa da
literatura

2011

2012

Estudo descritivo 2018
e transversal

Tabela 3 – Classificação dos artigos selecionados em nível de evidência. (Os autores)

A tabela 4-apresenta o número referente ao artigo apresentado na tabela 3, o título,
objetivo, amostra, resultados e conclusão.
Artigo (01)

Título

Incidência de distúrbios musculoesqueléticos em profissionais de estética: suas repercussões
sobre a qualidade de vida e de trabalho.

Objetivo

Identificar a incidência de distúrbios musculoesqueléticos em profissionais da estética e
imagem pessoal e auto estima.

Amostra

284 profissionais da área da estética, sendo as faixas etárias distribuídas de acordo com: até
20 anos (60-32,6%), de 21 a 30 anos (82-44,6%), de 31 a 40 anos (24-13%), de 41 a 50 anos
(17-9,2%) e acima de 50 anos (1-0,6%).

Resultados

Entre os locais de trabalho dos participantes, estão clínica/centro de estética (64,6%), salão
de beleza (20%), Instituição de Ensino Superior (5%) e também foram citados atendimento
domiciliar, spa (saúde pelas águas) e academias de ginástica, com atendimento e
procedimentos diversos das áreas de estética facial, estética corporal, terapia alternativa,
manicure/pedicure, terapia capilar/escova/prancha e setor administrativo. Os profissionais
assumem permanente e alternadamente a posição sentada e em pé, sendo que os movimentos
repetitivos dos membros superiores (76,6%), seguidos de punhos e mãos (75%) e outros
esforços de membros superiores (60,3%) são os mais executados. Como resultado da
ocorrência de distúrbios músculo esqueléticos, 69 (37,5 %) dos participantes já sofreram um
ou mais tipos de distúrbios, com destaque para espasmo muscular doloroso (49,7%).
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Conclusão

Identificou-se nesse estudo que os movimentos e posturas mais frequentes na atividade
profissional são os maiores riscos ocupacionais responsáveis pelo desenvolvimento de
DORTs. Além da carga física, os profissionais declararam alterações como irritabilidade,
ansiedade, nervosismo, insônia, depressão, fadiga psíquica que se associam com a
manifestação dos sintomas dolorosos, e também algumas dificuldades para realização das
atividades da vida diária. O estudo ressalta a importância da orientação e debate sobre as
DORTs com os profissionais e a discussão de possíveis medidas de prevenção e adaptação
do local de trabalho, uma vez que projetos inadequados de máquinas, assentos e bancadas
de trabalho obrigam o trabalhador a usar posturas inadequadas, ocasionando possíveis danos
à sua saúde.

Artigo (02)

Título

Biossegurança e risco ocupacional entre os profissionais do segmento de beleza e estética:
revisão integrativa.

Objetivo

Identificar a produção cientifica mundial em relação ao conhecimento e adesão às
recomendações de biossegurança entre profissionais do segmento da estética e beleza e os
riscos biológicos aos quais estão expostos os profissionais e clientes.

Amostra

Como o estudo consta de uma revisão integrativa da literatura, a amostra compõe-se de
artigos em periódicos na língua portuguesa, inglesa, espanhola por meio das bibliotecas:
BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) e Biblioteca Cochrane disponibilizadas pelo Portal
Capes acessados no âmbito da universidade. As bases de dados acessadas foram: Lilacs
(Literatura Latino americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PubMed, Science Direct,
CINAHL e Scopus. Utilizaram-se os descritores padronizados para as ciências da saúde nos
idiomas português, inglês e espanhol: Centros de Embelezamento e Estética, Podiatria,
Exposição a Agentes Biológicos, Precauções Universais.

Resultados

Os profissionais participantes nos estudos selecionados foram 47% manicures e pedicures
(8/17), 6% podólogos (1/17), 24% cabeleireiros (4/17) e 35 % barbeiros (6/17). Os locais
onde as investigações se passaram foram salões de beleza (10/17- 59%), barbearias (3/1718%), um hospital (1/17- 6%), uma instituição para idosos (1/17- 6%) e em serviço de saúde
(2/17- 11%). Quanto ao delineamento, trataram-se de seis artigos de prevalência (35,3%),
dois estudos de caso (11,7%), nove descritivos (53%).
Quatro delas (23%) relataram a conduta dos profissionais após causarem lesões com
exposição sanguínea sendo que, o mais comum, foi a realização de hemostasia química ou
mecânica por pressão no local com pedaço de algodão, com toalha ou pela própria digital
do profissional desprovido de luvas.
Seis artigos registraram que os profissionais entrevistados não utilizam qualquer método de
reprocessamento de instrumentais utilizados (17,5 a 49% de profissionais) e, sobretudo,
desconheciam o conceito de esterilização e desinfecção, não diferenciando assim os critérios
para a indicação de qualquer processo adotado nos centros de estética.
O uso de EPI e a adesão à lavagem de mãos, definidas como medidas de precaução padrão
foram também negligenciadas pelos profissionais do setor da beleza e estética. O uso de
luvas, máscara e a prática de lavagem de mãos foram levantadas em 35% dos artigos sendo
que todos avaliaram como baixa adesão. Destacaram-se em três artigos as inadequações
sanitárias dos estabelecimentos de beleza e estética, com risco iminente de disseminação
microbiana, inclusive a intestinal.
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Conclusão

Em vista do risco da disseminação microbiana proveniente dos centros de estética, ações
educativas podem e devem ser implantadas a fim de ampliar o conhecimento dos
profissionais a respeito das recomendações de biossegurança e do risco ocupacional,
estimulando-os para adesão às práticas de biossegurança, de higienização e saúde
ocupacional. Reforça também o incentivo a outras pesquisas sobre a saúde ocupacional dos
profissionais do segmento e à saúde dos clientes, na identificação de acidentes com materiais
perfurocortantes, de fatores intervenientes a adesão às recomendações de biossegurança e,
também, estimular pesquisas para subsidiar políticas públicas para o setor da estética e
beleza no contexto nacional e internacional.

Artigo (03)
Título

Biossegurança em salões de beleza: avaliação da estrutura e dispositivos.

Objetivo

Avaliar a estrutura física, os dispositivos presentes em salões beleza e a dinâmica da
limpeza/desinfecção de superfícies e mobiliários nesses estabelecimentos.

Amostra

Foram visitados 322 salões de beleza com alvará de funcionamento em Belo Horizonte, e
235 participaram da pesquisa. Destes, 133 responderam ao questionário e 12 não se
dispuseram a participar, sando que os salões participantes do estudo contavam com o serviço
de manicure/pedicure, cabelereiros (98,3%), depilação (82,6%), estética (50,6%), barbearia
(21%) e podologia (10,6%).

Resultados
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Observou-se que os salões de beleza possuíam as mais diversas estruturas físicas,
organizações e ofertas de serviços de embelezamento, sendo que, possivelmente, os
ambientes foram adaptados a partir de estruturas domiciliares ou de imóveis que não foram
projetados e construídos para abrigar um serviço que demanda um mínimo de cuidado frente
ao risco da transmissão de patógenos. O tamanho médio dos salões era de 67 m2, sendo que,
para 68% deles, havia recepção, 49% disponibilizavam uma sala de atendimento
individualizada para os clientes de manicures/pedicures e, em 89% dos salões, o espaço
físico permitia a prestação de serviço por mais de um profissional, simultaneamente. A
maioria (61%) dos salões possuía um único banheiro, 35% deles possuíam dois ou mais e,
em 2%, não havia banheiro.
Em relação ao acabamento das paredes, banheiros e dos mobiliários, 92% deles eram de
materiais que permitiam a limpeza e 91% possuíam um local exclusivo para armazenar
materiais e produtos de limpeza para pisos/paredes. Em 43% dos estabelecimentos, foi
identificado um local próprio destinado à limpeza de artigos utilizados pelos profissionais,
enquanto os demais realizavam a limpeza em pias dispostas em sala externa à área de
atendimento do salão (39%) e no banheiro (29,4%). Para 30% dos salões de beleza, havia
uma única pia e essa era destinada a todo o tipo de lavagem (tecidos, artigos, lavagem das
mãos) e ao descarte de produtos químicos, que escoavam diretamente na rede de esgoto. Em
45% dos salões, foi observada uma sala exclusiva e separada das demais para abrigar o
equipamento de esterilização. Os demais encontravam-se na recepção, próximo ao local de
atendimento, debaixo de escadas, vãos e áreas externas abertas.
Nos salões analisados neste estudo, apenas 35,3% possuíam autoclave e 33,2% permitiram
a realização do teste, não havendo positividade determinada pelo crescimento bacteriano
constituinte do indicador biológico.
Para as superfícies e mobiliário, 46% das manicures/pedicures relataram que a
limpeza/desinfecção é realizada utilizando-se água, sabão e desinfetante; e 8,9% não
conseguiram definir um método, por não haver qualquer rotina de limpeza ou pelo uso de
produtos variados. A frequência da limpeza foi referida como diária por 74,5% das
entrevistadas e, a cada cliente, por apenas 2,6%. Em relação à limpeza e desinfecção do
piso, todas as entrevistadas revelaram a execução de varredura do chão fazendo o uso de
vassouras (varredura seca). Subsequente à varredura, a maioria citou a aplicação de água,
sabão e desinfetante (83,4%).

Conclusão

Os resultados da pesquisa refletem o risco observado nos centros de estética estudados, uma
vez que inúmeras inadequações foram percebida em suas plantas físicas e na manutenção
dos equipamentos utilizados pelos profissionais, expondo os profissionais e a clientela a
diversos riscos biológicos. Destaca-se a necessidade de atenção à atuação de profissionais
em salões de beleza pela Vigilância Sanitária, através de campanhas educativas e
capacitação dos profissionais a fim de reduzir as chances de riscos biológicos individuais e
coletivos através da prática profissional segura e eficiente.

Tabela 4 – Síntese do conteúdo de cada um dos artigos selecionados para a composição dos estudos. (Os autores)

Os resultados encontrados nessa revisão, após a síntese dos estudos selecionados, foram
divididos em duas partes, a fim de responder separadamente a cada um dos objetivos do estudo: a
importância da ergonomia e a importância da biossegurança no ambiente de trabalho de
esteticistas. Primeiramente foram explorados os aspectos relativos à ergonomia, com enfoque na
disposição do mobiliário utilizado, prevalência de posturas adotadas e movimentos realizados
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durante o período de trabalho do profissional de estética, e em segundo lugar, os aspectos
relacionados à biossegurança foram explorados nos estudos (com foco em aspectos relacionados
ao uso de equipamentos de proteção individual, limpeza de materiais, descartes de perfurocortantes,
entre outros).
4.2 Aspectos relacionados à ergonomia
A Ergonomia consiste na disciplina científica que visa a relação do homem com seu
ambiente de trabalho, analisando a interferência em seu modo de vida e as implicações deste em
sua saúde (CASTILLO, 2018). Sua área de estudo visa a adequação do mobiliário presente no
ambiente laboral, que deve adequar-se às dimensões antropométricas do trabalhador a fim de
prevenir acidentes de trabalho, uma vez que, quando não adotadas as medidas ergonômicas do
ambiente e do movimento corporal adequado do próprio trabalhador, os casos de doenças
relacionadas ao trabalho (DORTs) podem ser cada vez mais frequentes (CERQUEIRA et al.,
2018).
Segundo Massambani (2011), o mobiliário inadequado, as atividades repetitivas, as
jornadas extensas e a exposição à agentes físicos e químicos são fatores presentes nos locais de
trabalho de esteticistas, e apresentam-se como potentes fatores que desencadeiam DORT’s e
distúrbios musculoesqueléticos nesses profissionais. Segundo a autora, os movimentos repetitivos
e as frequentes alterações posturais do profissional de estética sobrecarregam o sistema
musculoesquelético, uma vez que são realizados muitas vezes em mobiliários inadequados que não
adequam-se às características fisiológicas do profissional.
Sabe-se que, em relação aos procedimentos que são realizados em pé - como aqueles que
são adotados na estética corporal, durante procedimentos de massagens – a musculatura envolvida
requer um intenso trabalho tanto na posição estática quanto nas dinâmicas, uma vez que
dispendem de um esforço maior na região dos braços. Além disso, durante esses procedimentos,
coração encontra maiores resistências para bombear sangue aos extremos do corpo, culminando
em quadros de dor decorrentes da irrigação sanguínea deficiente nos membros. O desvio dos
punhos, elevação dos ombros e os braços torcionados constituem-se em fatores de risco para
profissionais que trabalham em pé, culminando na prevalência de distúrbios musculares advindos
da recorrência dessa posição.
Já em atividades realizadas na posição sentada por esses profissionais, caracterizadas pela
posição curvada do pescoço e coluna, há uma notória exigência muscular e dos tendões, somada a
intensidade dos sintomas advindos da permanência por longos períodos na mesma posição – como
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em trabalhadores relacionados à área da estética facial. Durante os procedimentos que realizam-se
na posição sentada, os profissionais esteticistas ampliam a exigência muscular no dorso do ventre,
depositando praticamente toda a força do corpo na região do osso ísquio, presente nas nádegas.
Além disso, ainda segundo estudos de Massambani (2011) realizados com profissionais que fazem
o uso de microscópios para trabalhar, o trabalhador apresenta também dores na região do pescoço,
punho, costas, ombros e braços, somado ao desconforto na região de pernas e pés, dores estas
apresentadas também em esteticistas que realizam atividades por muito tempo na posição sentada.
Corroborando a influência dos aspectos ergonômicos do local de trabalho de esteticistas,
um estudo realizado por Tsigonia et al. (2010) em Atenas, na Grécia, realizado com 95 mulheres e
sete terapeutas da beleza masculina, apresentou como resultado que as queixas de dor relacionadas
ao sistema osteomuscular na região da mão/punho e coluna foram as mais frequentemente
autoreferidas para a cronicidade e absenteísmo, decorrentes de sintomas psicológicos como
irritabilidade, nervosismo, ansiedade e insônia.
A autora sugere, dessa forma, que as estratégias de intervenção mais eficazes para a
prevenção desses distúrbios devem levar em conta as melhorias ergonômicas e os aspectos
organizacionais do ambiente de trabalho, afim de diminuir os prejuízos à saúde do trabalhador
advindos de seu local de trabalho.
4.3 Aspectos relacionados à biossegurança:
Dois estudos foram selecionados no que diz respeito à importância da biossegurança que
deve ser garantida nos locais de trabalho onde atuam os profissionais de estética, sendo que tais
estudos realizaram-se pelos mesmos autores em dois anos distintos (2012 e 2018).
Segundo Garbaccio e Oliveira (2018), muito dos estabelecimentos onde atuam os
profissionais esteticistas são caracterizados por ofertar mais de um tipo de serviço relacionado à
beleza (como manicures/pedicures, maquiadores, piercers, entre outros), culminando dessa forma
em uma maior circulação de pessoas nesses locais. Em vista disso, observa-se as medidas que visem
a biossegurança são essenciais, dado que a circulação de patógenos vivos entre os trabalhadores e
os clientes podem levar a transmissão de doenças infectocontagiosas entre os frequentadores dos
locais onde esses serviços são prestados.
Segundo estudos de Garbaccio e Oliveira (2012), a falta de preocupação com a
biossegurança durante procedimentos realizados com materiais perfurocortantes por esteticistas ou
outros profissionais que compartilham do mesmo local de trabalho (como manicures/pedicures e
cabelereiros) pode culminar na transmissão do vírus da hepatite B e C e Aids, decorrentes de
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pequenos cortes advindos de alguns procedimentos realizados.
No entanto, a análise da literatura demonstra que ainda permanece entre os profissionaiso
desconhecimento acerca da importância de medidas de biossegurança e a baixa adesão a essas, visto
que, de acordo com estudos de Garbaccio e Oliveira (2012), constata-se que poucas ou nenhuma
medidas preventivas são tomadas pelos profissionais relacionados à beleza nos estabelecimentos
mesmo após a ocorrência de acidentes com materiais biológicos, além do fato de que nem todos os
trabalhadores apresentam a vacina para hepatite em dia (que compõe-se de suas três doses).
Ainda segundo os autores, em um estudo realizado em salões de beleza no ano de 2018,
inúmeras inadequações foram encontradas em salões de beleza no que diz respeito às condições de
biossegurança: além das pequenas dimensões dos estabelecimentos que fornecem tratamentos
estéticos - que favorecem a ocorrência de acidentes com perfurocortantes decorrentes do pouco
espaço disponível - a frequência de limpeza do local e uso de equipamentos de proteção individual
(EPI) durante os procedimentos (como luvas, máscaras, óculos de proteção e avental) também
foram condutas pouco observadas para prevenir os profissionais da transmissão de doenças
infectocontagiosas, corroborando o fato de que os profissionais nem sempre atentam-se para
medidas que garantem sua própria segurança em seu local de trabalho. Em vista disso, ações
educativas apresentam-se como importantes alternativas para ampliar o conhecimento dos
profissionais no que diz respeito à adesão de práticas que visem sua biossegurança e garantam sua
saúde ocupacional.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se, com esse estudo, a importância que deve ser dada aos fatores que visem a
ergonomia adequada nos locais de trabalho de esteticistas, atentando-se a disposição do mobiliário
e dos movimentos corporais realizados pelo profissional durante qualquer tipo de procedimento,
bem como às condições de biossegurança nos estabelecimentos, afim de salvaguardar a saúde do
trabalhador em todos os aspectos. A atenção adequada aos diversos fatores que compõem o local
de trabalho garante a saúde física e psicológica do trabalhador, distanciando-o de quadros de
doenças osteomusculares e psicológicas, absenteísmo e de doenças infectocontagiosas como a
hepatite e Aids que poderiam afastá-lo de seu ambiente laboral, além de diminuir também os
gastos públicos decorrentes do aparecimento dessas doenças.
Conclui-se também que faz-se necessário que mais pesquisas sejam desenvolvidas com o
intuito de analisar o ambiente de trabalho de esteticistas e ressaltar a importância das condutas a
serem tomadas, uma vez que poucos trabalhos realizados exclusivamente com esteticistas foram
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encontrados na literatura para compor esse estudo. Espera-se que, com maiores quantidades de
estudos realizados visando a rotina desses profissionais em seu local de trabalho, uma maior
conscientização dos próprios profissionais da estética seja também alcançada, uma vez que muitos
profissionais apresentam-se ainda com pouco conhecimento no que diz respeito à importância de
atentar-se para a ergonomia e condutas relacionadas à biossegurança em seu local de trabalho.
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ANÁLISE DOS CURATIVOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE
FERIDAS ENCONTRADOS NO MERCADO ATUALMENTE
ANALYSIS OF CURATIVES INTENDED FOR THE TREATMENT OF WOUNDS FOUND ON THE MARKET
CURRENTLY

Maria Carolina Aquino Vieira
Claudia Lysia de Araujo
Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
RESUMO
Com base na evolução dos curativos disponíveis no mercado utilizados para o tratamento de feridas, devido
ao avanço cada vez mais observado da biotecnologia e do uso de recursos naturais, o presente estudo, realizado
através da revisão integrativa da literatura, tem como objetivo analisar a evolução das coberturas utilizadas no
tratamento de feridas e apresentar as opções mais recentes oferecidas no mercado atualmente baseado em uma
análise criteriosa de artigos selecionados através de critérios de inclusão. Os resultados encontrados durante a
realização do estudo evidenciam que uma das maiores inovações no mercado consistem em produtos que visam o
tratamento de lesões por pressão e queimaduras, combinando em sua composição diversos materiais com a
finalidade de propiciar um meio adequado para a evolução da ferida, diminuir o tempo de cicatrização e
proporcionar cada vez mais conforto ao paciente.
Palavras chave: curativos; feridas; saúde.

ABSTRACT
With base in the evolution of the available curatives in the market used for the treatment of wounds, due to
the progress more and more observed of the biotechnology and of the use of natural resources, the present study,
accomplished through the revision integrativa of the literature, he/she has as objective analyzes the evolution of the
coverings used in the treatment of wounds and to present the most recent options offered in the market now based on
a discerning analysis of goods selected through inclusion criteria. The results found during the accomplishment of
the study evidence that one of the largest innovations in the market consists of products that seek the treatment of
lesions for pressure and burns, combining in his/her composition several materials with the purpose of propitiating a
half appropriate one for the evolution of the wound, to reduce the time of cicatrization and to provide comfort more
and more to the patient.
Keywords: bandages; wounds; health.
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1. INTRODUÇÃO
A evolução da biotecnologia e da biociência tem contribuído cada vez mais para o
enriquecimento de produtos disponíveis no mercado, apresentando mercadorias que oferecem
sempre mais conforto e adequação aos clientes que dele usufruem. As adaptações de produtos às
exigências humanas fomentam a busca do homem pelo novo desde os primórdios do conhecimento
humano de suas práticas e saberes, que evolui no modo de pensar e agir ao longo da história com o
conhecimento de técnicas sofisticadas e aprimoradas de uso dos materiais de consumo. Desse
modo, ressalta-se a responsabilidade do mercado em atender sempre a demanda de seus clientes
com ofertas de produtos novos e cada vez mais sofisticados que atendam às necessidades humanas.
Tratando-se de um dos mercados que mais evoluem constantemente com o avanço da
biotecnologia, encontra-se o mercado da saúde relacionado ao tratamento de feridas, sejam elas
crônicas ou agudas.
Uma vez que é de suma importância que as coberturas de curativos ofereçam proteção
adequada à toda extensão da ferida e condições essenciais para sua evolução, os materiais mais
recentes oferecidos para o tratamento de feridas visam a evolução da ferida em menor tempo e de
modo que menos trocas sejam realizadas devido à complexidade da composição das coberturas
ofertadas, sendo essas compostas sempre por produtos naturais com o intuito de garantir o máximo
de conforto ao paciente. Em vista disso, o presente estudo apresenta como justificativa a
necessidade de apresentar as coberturas mais recentes ofertadas no mercado para o tratamento de
feridas crônicas e agudas, ressaltando os diversos materiais utilizados na sua composição. O estudo
apresenta como objetivo apresentar as opções mais recentes oferecidas no mercado atualmente
através da revisão integrativa da literatura, com a seleção de artigos publicados entre os anos de
2009 e 2019, que apresentassem a evolução histórica sobre os curativos utilizados em feridas e que
apresentassem os tipos de curativos mais recentes disponíveis no mercado para o tratamento de
feridas.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Sabe-se, como assunto de extrema relevância para a área da saúde, que os curativos de
feridas devem ser utilizados de forma a proporcionar um ambiente ideal para a cicatrização,
protegendo-o de agressões externas, absorvendo secreções, protegendo de contaminações,
compressão do sangramento, proteção da pele perilesão, entre outros benefícios (SANTOS et al.,
2010). É o método clínico mais frequentemente utilizado (JR et al., 2015), uma vez que trata-se de
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um meio econômico e de fácil manuseio que oferece à ferida uma rápida melhora quando realizado
de maneira correta.
A fim de garantir uma eficácia cada vez maior dos curativos usados em feridas, inúmeros
aspectos foram implementados mundialmente a fim de aprimorar as técnicas de cobertura. A
evolução dos curativos em todo o mundo deu-se de forma acentuada, iniciando com o tratamento
de feridas com coberturas feitas com coberturas mais simplificadas como gazes, ataduras, papel
apergaminhado, borracha e esparadrapo desde a Idade Média e avançando com as técnicas de
debridamento de feridas no século XVI, com o uso de ferro em brasa e óleo quente (VIEIRA et al.,
2017). Ainda segundo Vieira et al. (2017), já no século XVIII, acontecimentos marcantes
permitiram o desenvolvimento de novos produtos médico hospitalares com melhoria de técnicas
de tratamento de feridas, uma vez que as técnicas inapropriadas de curativos começavam a ser
relatadas. Materiais como as faixas de smarch e bandagens começavam a ser utilizadas, além do
uso de antimicrobianos e antibióticos sistêmicos.
Coberturas cada vez mais desenvolvidas para feridas são encontradas no mercado desde
então, uma vez que são também associadas a íos e metais que facilitam no processo de reparação
tecidual - como curativos a base de prata, que emergiram no mercado a partir da Segunda Guerra
Mundial (VIEIRA et al., 2017). Essa constante evolução dos curativos destinados às feridas tornase de suma importância, uma vez que o avanço das pesquisas e da tecnologia utilizada permite o
desenvolvimento de coberturas que promovem a regeneração dos tecidos de forma mais rápida e
menos dolorosa ao paciente (ARAÚJO et al., 2017), uma vez que, ainda segundo os autores, a
oclusão da ferida com gazes e outros materiais mais primitivos aderem ao leito da lesão e
ocasionam dor no momento da sua remoção durante a troca do curativo. Além da melhor aderência
ao leito da ferida e da região perilesão, sabe-se que as tecnologias mais avançadas oferecem menor
custo final e maior relação custo/benefício, uma vez que exige um menor número de troca e menor
tempo durante sua realização (SILVA, HAHN, 2012).
Posto isso, observa-se a importância dos curativos atuais presentes no mercado. Com
vistas a melhor cicatrização da ferida e conforto do paciente, produtos de diversos materiais tem
sido utilizados, como os produtos de compostos de água (hidrogel) (JR et al., 2015), produtos de
origem animal e vegetal (película de biocelulose, à base de colágeno e à base de carvão ativado)
(ARAUJO et al., 2017), compostos químicos (curativo de espuma de silicone e curativos à base de
compostos de prata) (MOSER, PEREIMA R., PEREIMA M., 2013; PROTO et al., 2012); e de
compostos naturais (compostos de poliuretano e de hidropolímeros) (POTT et al., 2014), entre
outros tipos de materiais. As coberturas mais recentes, que empregam os mais diversos tipos de
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materiais, além de oferecer ao paciente maior conforto e eficácia no tratamento das feridas,
apresentam ao mercado materiais e dispositivos que enriquecem cada vez mais as ofertas em
saúde, com modelos e adaptações que visam sempre inovar o mercado hospitalar.
3. METODOLOGIA
O método de pesquisa escolhido foi a Revisão Integrativa da Literatura com base em
estudos anteriores que evidenciem os mais recentes materiais utilizados para curativo encontrados
no mercado, uma vez que esse tipo de estudo permite a avaliação de pesquisas variadas acerca do
tema abordado de forma sistematizada a partir de práticas baseadas em evidências, proporcionando
uma avaliação crítica de estudos contidos na literatura e a identificação da aplicabilidade dos
dados de cada um deles, bem como sua utilização pelo paciente. A Revisão Integrativa, em virtude
de sua abordagem metodológica, apresenta importante papel no mundo científico (SOUZA,
SILVA, CARVALHO, 2010), uma vez que a análise de pesquisas relevantes oferece melhor
suporte para a tomada de decisão em relação às melhores opções de curativos utilizados nos
tratamentos de feridas.
Formulação da questão norteadora
A questão escolhida como norteadora para a condução da revisão integrativa realizada
nesse estudo foi: - Quais são os principais produtos e materiais oferecidos para o tratamento de
feridas no mercado atualmente?
Busca de artigos e critérios de inclusão e exclusão de estudos
O levantamento dos artigos selecionados para a composição desse estudo foi realizado
através de busca online nas bases de dados e bibliotecas eletrônicas Scientific Eletronic Library
Online (SCiELO), Literatura Latino Americana e do Caribe (LILACS) e Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS). Para o levantamento dos artigos, foram utilizados os seguintes descritores:
curativos, feridas e saúde. - Durante as buscas, foram considerados os artigos que foram
publicados nas bases de dados nos últimos dez anos (2009 a 2019); - Estudos que apresentassem
os tipos de curativos mais recentes disponíveis no mercado para o tratamento de feridas.

Informações extraídas dos estudos selecionados
O levantamento dos dados foi realizado no mês de abril de 2019 e, após a leitura dos
artigos selecionados, os mesmos foram elencados, classificados e separados de acordo com o tema
abordado e a sua relação com o trabalho proposto. Em seguida, em uma terceira leitura, foram
selecionados para compor de fato o estudo aqueles que apresentavam as informações mais
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relevantes que correspondessem criteriosamente ao objetivo, fossem pertinentes aos critérios de
inclusão e respondessem à pergunta norteadora desse estudo. As informações adquiridas durante a
coleta de dados dos artigos selecionados na última leitura realizada foram inseridos em três
tabelas, sendo a primeira (Tabela 2) correspondente à apresentação dos estudos selecionados, a
segunda (Tabela 3) referente à classificação de cada um dos estudos abordados em níveis de
evidência e a terceira (Tabela 4) correspondente à síntese das informações contidas em cada um
deles (com a apresentação dos itens: título, objetivo, amostra do estudo, resultados e conclusão).
Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa
A Classificação dos artigos selecionados de acordo com o nível de evidência para esta
revisão foi avaliada segundo o tipo de estudo e obedeceu a classificação proposta por Melnyk e
Fineout-Overholt (2011), conforme tabela abaixo:
Nível I

Evidências resultantes de revisão sistemática ou meta-análise de múltiplos estudos
clínicos controlados e randomizados

Nível II

Evidências obtidas em estudos resultantes de ensaios clínicos controlados
randomizados com delineamento experimental

Nível III

Evidências de estudos clínicos controlados bem delineados sem randomização,
quase-experimentais

Nível IV

Evidências de estudos descritivos (não-experimentais) ou com abordagem
qualitativa

Nível V

Evidências provenientes de revisão sistemática de estudos descritivos ou qualitativos

Nível VI

Evidências resultantes de um único estudo descritivo ou qualitativo

Nível VII

Evidências baseadas em opiniões de autoridades e/ou de relatórios de comitês de
especialistas

Tabela 1 – Classificação dos níveis da força de evidência para questões clínicas de intervenção/tratamento: Melnyk e
Fineout-Overholt (2011).

Interpretação dos resultados dos estudos selecionados
Durante a realização desse estudo, foram detectados 51.751 artigos na SCiELO, 85.801 na
Literatura Latino Americana e do Caribe (LILACS) e 1.172.566 na Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS) durante a procura por artigos baseada em cada descritor.
Após a busca, foram elencados vinte artigos com base na avaliação do título e do resumo do
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artigo, observando se os mesmos demonstravam relações com o intuito desse estudo; e, após essa
primeira seleção, foram lidos os objetivos, discussões e resultados de cada um deles, selecionando
por fim nove artigos para compor o estudo. Os artigos selecionados somaram um total de oito,
selecionados por atenderem criteriosamente aos tópicos de inclusão de artigos previamente
estabelecido (expostos no item 3.2).
Bases de dados e
Bibliotecas Virtuais

SCiELO

LILACS

Descritores

Curativos

287 artigos, 167 após a
seleção dos filtros

Um artigo selecionado.

Feridas

613 artigos, 356 após a
seleção dos filtros.

Nenhum artigo selecionado.

com número descrito no
quadro II

Saúde

80.720 artigos, 51.228
apos a seleção de filtros

Nenhum artigo selecionado.

Curativos

2.346 artigos, 1.256 após
a seleção dos filtros.

Um artigo selecionado

Feridas

BV Salud

Artigos selecionados de acordo

Número de Artigos
encontrados na busca

5.968 artigos, 2.044 após
a seleção dos filtros

Dois artigos selecionados

Saúde

189.804 artigos, 82.501
após a seleção dos filtros

Um artigo selecionado

Curativos

31.137 artigos, 6.851
após a seleção dos filtros

Dois artigos selecionados

Feridas

201.873 artigos, 66.700
após a seleção dos filtros

Um artigo selecionado

Saúde

4.826.352 artigos,
1.099.015 após a seleção
dos filtros

Nenhum artigo selecionado

Tabela 2 – Descrição dos artigos selecionados, de acordo com a base de dados e bibliotecas virtuais, descritores e
artigos encontrados na busca. (Os autores).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir apresentam-se duas tabelas, onde são descritos os resultados da busca de artigos
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para o estudo (com as classificações em níveis de evidência de Melnyk e Fineout-Overholt, 2011)
e a síntese das informações contidas nos artigos selecionados, respectivamente.

Numeração
referente ao

Título do artigo

Autor

Nível de
Evidência

Tipo de Estudo
(metodologia)

IV

Estudo de caso
exploratório
descritivo e
quantitativo.

Ano

Artigo

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

Antônio Fernandes
Costa Lima, Valéria
Custo direto dos curativos de Castilho, Cleide Maria
úlceras por pressão em pacientes Caetano Baptista,
hospitalizados.
Noemi Marisa Brunet
Rogenski, Karin
Emília Rogenski.

Tattyanne Silva
Rodrigues, Camila
Aparecida Pinheiro
Ladlm Almeida,
Péttersson Danilo de
Eficácia do curativo hidrocolóide Oliveira Lima Golano,
em relação ao filme transparente Valéria Maria Silva
na prevenção de lesões por Nepomuceno, Carllane
pressão.
da Conceição
Machado Souza,
Marlana Lustoza de
Carvalho

Cuidados com úlceras venosas:
realidade do Brasil e Portugal.

Daniel Silveira da
Silva, Giselda
Veronice Hahn

Franciele Soares Pott,
Marineli Joaquim
A efetividade do hidrocolóide
Meiel,
Janislei Giseli
versus outras coberturas na
Dorociak Stocco,
cicatrização de úlceras por
pressão em adultos e idosos: Karla Crozeta, Janyne
Dayane Ribas
revisão sistemática e metanálise.

Curativo de espuma e silicone
suave: uma alternativa para o
tratamento de queimadura em
mãos

Rafael Sestito Proto,
Ricardo Nascimento
Gozzano, Filipe
Brasileiro, Silva Silva
Moreira, Hamilton

V

IV

I

III

Revisão
Integrativa da
Literatura

Pesquisa de
campo
exploratória,
descritiva, com
abordagem
qualitativa

2016

2018

2012

Revisão
2014
sistemática com
metanálise

Relato de caso

2012
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Aleardo Gonella

Heloisa Moser, Renato
Evolução dos curativos de prata
Rodrigues Pereima,
no tratamento de queimaduras de
Maurício José Lopes
espessura parcial
Pereima

V

Artigo de
Revisão

2013

(07)

Membrana de Biocelulose no
tratamento de: lesões cutâneas
com perda de pele, úlceras
Ministério da Saúde
venosas e arteriais, lesões por
pressão, queimaduras de segundo
grau e áreas doadoras de enxerto

VII

Relatório de
Recomendação

2018

(08)

Maria Helloysa
Herculano Pereira de
Oliveira Araújo,
Marina Sandrelle
Correia de Souza,
Nathália Maria Silva
Uso do ácido hialurônico e da
Fernandes, Emerson
película de biocelulose no
Eduardo Farias
tratamento tópico de queimadura
Basilio, Arthur Bento
de Menezes, Maria
Adriana Barbosa de
Souza, João Cezar
Castilho, Pedro
Gonçalves de Oliveira

III

Relato de Caso

2017

(06)

Tabela 3 – Classificação dos artigos selecionados em nível de evidência. (Os autores)

A tabela 4 apresenta o número referente ao artigo apresentado na tabela 3, o título,
objetivo, amostra e conclusão.
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Artigo (01)
Título

Objetivo

Amostra

Conclusão

Custo direto dos curativos de úlcera por pressão em pacientes hospitalizados.

Identificar o custo direto médio da mão de obra direta de profissionais da equipe de
enfermagem e do consumo de materiais e soluções envolvidos na realização de curativos
de UP’s em pacientes internados em um hospital universitário.

Foram abordadas as técnicas de curativos de enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem de unidades de internação de pacientes adultos de um Hospital Universitário
do estado de São Paulo.

Os gastos destinados ao tratamento de pacientes portadores de UPs são crescentes, exigindo
dos profissionais de saúde o conhecimento e a aplicação de fundamentos econômicos para
subsidiar a eficiência alocativa de recursos humanos, materiais, estruturais e financeiros.
Identificou-se o CDM de curativos de Ups, sendo US$ 19,18 para UPs-categoria I, US$ 6,50
para UPs categoria II, US$ 12,34 para UPs-categoria III, US$ 5,84 para UPs-categoria IV,
US$ 9,52 para UPs-inclassificáveis e US$ 3,76 para SLTP. Considera-se que a metodologia
adotada poderá ser reproduzida, em diferentes contextos hospitalares, para o
desenvolvimento de novos estudos a fim de ampliar e complementar o conhecimento obtido.
Evidencia-se que a compreensão e a análise dos custos dos procedimentos são
imprescindíveis para os gestores e profissionais de saúde contribuírem, efetivamente, na
proposição e adoção de medidas racionalizadoras que favoreçam a sustentabilidade
financeira das organizações.

Artigo (02)
Título

Objetivo

Amostra

Eficácia do curativo hidrocolóide em relação ao filme transparente na prevenção de lesões
por pressão.

Identificar as evidências científicas disponíveis sobre a eficácia do curativo hidrocolóide
em relação ao filme transparente na prevenção de lesões por pressão.

Como o estudo consta de uma revisão integrativa da literatura, a amostra compõe-se de
artigos primários, publicados entre 2007 a 2017, nos idiomas português, espanhol e inglês.
A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados SciELO, BDENF, LILACS,
MEDLINE, PubMed, Web of Science e CINAHL, direcionada pela questão de pesquisa:
Qual a eficácia do curativo hidrocolóide em relação ao filme transparente na prevenção de
lesões por pressão?
A busca dos artigos científicos foi realizada no mês de abril de 2017, obtendo-se um total de
780 artigos científicos. Deste quantitativo, os artigos foram avaliados quanto a qualidade e
adequação aos critérios de inclusão, duplicidade entre as bases, excluindo-se 645 artigos.
Posteriormente, foi realizada a leitura dos títulos e resumos, a fim de averiguar a
contemplação ao tema, enquadrando-se assim, seis artigos para a análise final.
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Conclusão

As evidências da maioria dos estudos apontaram a superioridade do filme transparente em
relação ao hidrocolóide na prevenção de lesões. Ressalta-se que também é mais eficiente
por apresentar menores custos de aquisição e manutenção. Ressalta-se ainda, a necessidade
de avaliação da eficácia do filme transparente, em comparação com outras coberturas
protetoras disponíveis no mercado, tanto no âmbito hospitalar e domiciliar. Sugere-se
assim, ampliar as orientações acerca dessa temática nas instituições de saúde e em
domicílio, criando mecanismos eficazes de comunicação entre profissionais de saúde e os
cuidadores, para que assim, seja garantida a continuidade do cuidado e a segurança do
paciente.

Artigo (03)
Título

Objetivo

Amostra

Conclusão

Cuidados com úlceras venosas: realidade do Brasil e Portugal.

Descrever os recursos utilizados pelos enfermeiros de saúde pública no cuidado de úlceras
venosas em duas realidades socioeconômicas distintas.

A amostra constituiu-se de seis enfermeiras no Brasil, sendo que três delas atuam em
unidades com Estratégia de Saúde da Família e as demais em unidades básicas, todas do sexo
feminino, com idade média de 33,5 anos, variando de 27 a 46 anos. Destas, 66,66%(4) são
especialistas, 16,66%(1) é bacharel e licenciada e 16,66%(1) é bacharel, cursando pósgraduação. A experiência profissional na enfermagem foi, em média, de 9,6 anos e variou
entre 5 e 24 anos, sendo que, em média, as enfermeiras atuam a 9,4 anos no cuidado a feridas,
variando entre 4 e 24 anos.
Em Portugal, a amostra foi igualmente composta de seis enfermeiras que atuam em
diferentes unidades de saúde de Leiria, sendo todas do sexo feminino, com idade média de
39,2 anos, variando de 31 a 46 anos. Destas, 16,66% (1) é especialista, 50% (3) são bacharéis
e 33,33% (2) são licenciadas. As enfermeiras portuguesas possuíam em média 15 anos de
experiência profissional, variando entre 9 e 22 anos, sendo que elas atuam no cuidado a
feridas a 12,2 anos em média, variando entre 9 e 17 anos.

Embora o tamanho da amostra e a limitação de uma cidade em cada país não permitam
conclusões generalistas, pôde-se, com esta pesquisa, conhecer os recursos que vêm sendo
utilizados no cuidado a úlcera venosa nas realidades estudadas. Não há uma única cobertura
adequada para todas as feridas, devido às especificidades de cada tipo ou fase das lesões. Os
enfermeiros precisam conhecer e testar novas tecnologias e recursos disponíveis no mercado,
assim como investigar as suas práticas para possibilitar a argumentação junto aos gestores e
demais profissionais da equipe de saúde. Todavia, o tratamento não depende só da aplicação
de agentes tópicos e coberturas, é preciso realizar avaliação interdisciplinar do usuário e
agregá-lo no plano terapêutico, especialmente nos casos de feridas crônicas.
Tendo em vista que o cuidado a feridas faz parte das atribuições do enfermeiro e cada vez
mais vem sendo estudado, discutido e aperfeiçoado, torna-se pertinente realizar estudos
sobre esta temática já que o conhecimento é constantemente atualizado e novas tecnologias
são produzidas. A enfermagem baseada em evidências auxilia o enfermeiro a prestar uma
assistência adequada e adquirir a capacidade de discernimento entre o melhor material a ser
utilizado em cada ferida, considerando suas especificidades, especialmente em serviços com
recursos limitados.

Artigo (04)
Título

A efetividade do hidrocolóide versus outras coberturas na cicatrização de úlceras por
pressão em adultos e idosos: revisão sistemática e metanálise.
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Objetivo

Avaliar a efetividade do hidrocoloide na cicatrização de úlcera por pressão em pacientes
adultos e idosos.

Amostra

Após a seleção dos estudos, a análise final envolveu 639 sujeitos, dos quais 380 foram
randomizados para tratamento com hidrocoloide, e os demais para outras terapias tópicas
(seja no grupo experimental ou controle). Do total de UPs incluídas nos estudos, 240
alcançaram cicatrização total, dessas 131 foram tratadas com hidrocoloide e 109 com as
demais terapias.

Conclusão

A partir dos resultados encontrados nesta revisão sistemática com metanálise, foram
observadas as seguintes evidências, no que se refere à cicatrização de UPs com a adoção do
curativo de hidrocoloide: - as evidências são insuficientes para afirmar que a eficácia do
hidrocoloide é superior a outros curativos especiais;
1.
há que se considerar uma discreta superioridade da espuma de poliuretano
na cicatrização das UPs, conforme evidenciado pela metanálise;
2.
a pesquisa não justifica a mudança da prática clínica em relação ao
hidrocoloide, quando comparada a outras coberturas especiais, pois não houve
diferença significativa na taxa de cicatrização de UPs. No entanto, ao ser
comparada à terapia-padrão (gaze e fita), adotada na maior parte das instituições
de saúde brasileiras, observa-se superioridade do hidrocoloide com diferença
estatisticamente significativa, consubstanciando sua indicação.

Artigo (05)
Título

Curativo de espuma de silicone suave: uma alternativa para o tratamento de queimadura
em mãos.

Objetivo

Relatar a eficiência do curativo de espuma no que diz respeito ao tratamento de
queimaduras em mãos.

Amostra

Como trata-se de um relato de caso, o estudo trabalha a eficiência do curativo com um
paciente do sexo masculino atendido na Unidade de Tratamento de Queimados no Conjunto
Hospitalar de Sorocaba, vítima de um acidente motociclístico.

Conclusão

Conclui-se que o curativo de espuma e silicone suave é uma boa opção de tratamento para
queimaduras em áreas de articulação, como a mão, evitando longas imobilizações, retrações
e sequelas.

Artigo (06)
Título

Evolução dos curativos de prata no tratamento de queimaduras de espessura parcial.

Objetivo

Demonstrar a evolução dos curativos que utilizam prata em sua composição, bem como
apresentar modelos atuais encontrados no mercado.

Amostra

O estudo utilizou produtos de marcas diferenciadas no mercado para demonstrar como deuse a evolução dos curativos de prata disponíveis no mercado.
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Conclusão

Conclui-se nesse estudo que esses curativos, ao manter um efeito bactericida prolongado,
permitem que as feridas se mantenham estéreis, úmidas e, principalmente, sem necessidade
de trocas frequentes, que, sabidamente, retardam o processo de cicatrização pela remoção de
queratinócitos que migraram a partir da membrana basal da epiderme junto com o curativo.
Os componentes assessórios desses curativos, como interfaces delicadas, não traumáticas e
não aderentes ao leito da ferida e esponjas absorventes de exsudato dispensam o uso de
curativos secundários e também incorporam novas tecnologias que tendem a se tornar o
padrão para o tratamento dessas feridas, como a sulfadiazina de prata foi durante décadas.

Artigo (07)
Título

Membrana de Biocelulose no tratamento de: lesões cutâneas com perda de pele, úlceras
venosas e arteriais, lesões por pressão, queimaduras de segundo grau e áreas doadoras de
enxerto.

Objetivo

Analisar se o curativo de membrana de biocelulose Nexfill® é eficaz, seguro e efetivo no
tratamento de lesões cutâneas com perda de pele, queimaduras de segundo grau, ulceras
venosas e arteriais e lesão por pressão quando comparada ao tratamento convencional.

Amostra

A análise de custo-efetividade considerou como população os atendimentos ambulatoriais e
hospitalares de queimaduras no âmbito do sistema Único de Saúde, com foco em pacientes
que apresentassem úlceras venosas.

Conclusão

Foram identificadas evidências de moderada a baixa qualidade com o uso de membrana de
biocelulose semelhante a formulação da tecnologia demandada para avaliação (Nexfill®).
Não foram encontrados relatos de eventos adversos nos estudos avaliados.
No tratamento de úlceras venosas de perna mostrou ser uma alternativa segura e eficaz, com
redução no tempo de cicatrização dessas lesões e melhora de dor. Recomendação fraca a
favor da incorporação da membrana de biocelulose Nexfill® para úlceras venosas crônicas,
frente à qualidade das evidências disponíveis.

Título

Uso do ácido hialurônico e da película de biocelulose no tratamento tópico de queimadura.

Artigo (08)
Relatar a evolução da cicatrização de um paciente com queimaduras de segundo grau
submetido a tratamento com o ácido hialurônico a 0,2% e película de biocelulose.
Como trata-se de um relato de caso, o estudo trabalha para analisar o tratamento com o ácido
hialurônico e película de biocelulose um paciente de 56 anos do sexo masculino admitido
com queimaduras de segundo grau na face, antebraço e quirodáctilos direito em uma clínica
Amostra
especializada em curativos na cidade de Campina Grande, PB.
Considera-se o tratamento delineado como exitoso, visto que foi alcançada cicatrização das
lesões, contribuindo para a qualidade de vida do paciente, principalmente pela ausência de
cicatrizes na região da face, aspectos de fundamental importância para sua reintegração
social. Além disso, os resultados encontrados foram relevantes para a prática clínica, pois
proporcionam a disseminação de conhecimentos técnicos e científicos acerca da assistência
Conclusão
ao paciente com queimaduras, sendo descrita a avaliação do profissional de enfermagem e
os benefícios do uso da película de biocelulose e do AH no tratamento deste tipo de lesão.
Tabela 4 – Síntese do conteúdo de cada um dos artigos selecionados para a composição dos estudos. (Os autores)
Objetivo

Durante a elaboração do estudo, entre os principais curativos dispostos no mercado,
ressaltam-se aqueles disponíveis para o tratamento de lesões por pressão (LPP) e queimaduras.
Assim, foram divididos os resultados em três sessões, a fim de sistematizar a apresentação de cada
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um deles em três categorias: 1) Materiais empregados no tratamento de lesões por pressão e 2)
Materiais empregados para o tratamento de queimaduras.
4.1 Materiais empregados para o tratamento de lesões por pressão (LPP)
Primeiramente, segundo Rodrigues et al. (2018), quando se trata de curativos que visem a
prevenção das LPPs em pacientes suscetíveis, faz-se necessário a aplicação de coberturas sobre
proeminências ósseas de maior pressão com curativos que visem proteger a pele e reduzam as
forças de fricção. Dentre os mais utilizados para esse fim, destacam-se o hidrocolóide e o filme
transparente:
Figura 1 - Hidrocolóide, disponível em váriadas formas. Constitui-se de uma camada
externa de espuma de poliuretano e outra interna composta de gelatina, pectina e
carboximetilcelulose sólida. Estimula a angiogênese e o debridamento autolítico, acelerando o
processo de granulação tecidual. Indicado para prevenção de LPPs e para uso em feridas abertas
com pouca exsudação (LIMA et al., 2016)
Figura 2 - Filme transparente. Constitui-se de um polímero de poliuretano com uma das faces de adesivo de acrílico.
Possui cobertura impermeável à água e microorganismos, mantendo o leito da ferida úmido e possibilitando uma
menos quantidade de trocas do curativo. É indicado em casos de feridas superficiais sem exsudato (RODRIGUES et
al., 2018).

Fonte: Copyright 2009 - 2018 © ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fonte: ©2018 Rio Medical.
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Já para o tratamento de LPPs já estabelecidas, evidencia-se também na literatura a maior
efetividade do hidrocolóide em relação à outras coberturas como a gaze e a fenitoína tópica, uma
vez que promove melhor e mais rápida cicatrização (POTT et al., 2014; LIMA et al., 2016). No
entanto, apesar da superioridade do hidrocoloide, coberturas compostas por outros tipos de
materiais são também disponibilizadas no mercado, como os curativos de “espuma” - que podem
ser de poliuretano, hidrocelular e de hidropolímero (POTT et al., 2014).

Figura 3: Espuma de poliuretano. Constitui-se de uma espuma de poliuretano e um filme do mesmo produto, indicada
para feridas profundas de segunda intenção (POTT et al., 2014). A espuma de poliuretano mantém a umidade
adequada na ferida, ao absorver o excesso de exsudato, sendo recomendada a feridas altamente exsudativas.

Fonte: © 2019 Magazine Médica.

Figura 4 - Espuma hidrocelular. Constitui-se de uma compressa absorvente hidrocelular entre uma camada perfurada
adesiva de gel de silicone, sendo indicada para feridas altamente exsudativas e superficiais com tecido de granulação
(POTT et al., 2014).

Fonte: Copyright © 2017 bisturi.com.br
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Figura 5 - Espuma de hidropolímero, utilizada preferencialmente em feridas altamente exsudativas (POTT et al.,
2014).

Fonte: Copyright 2009 - 2018 © ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

4.2 Materiais emregados para o tratamento de queimaduras
Segundo Moser, Pereima R. e Pereima M. (2013), a queimadura consiste em uma agressão
ao organismo ocasionada por algum tipo de trauma em tecidos orgânicos, e seu tratamento
dependera de sua gravidade. Por sua vez, para estabelecer a gravidade de uma queimadura, o
profissional deve atentar-se a fatores como a sua temperatura, tempo de exposição e grau de
profundidade da lesão, para então iniciar o tratamento correto. As queimaduras, de acordo com a
gravidade, podem seu de primeiro, segundo ou terceiro grau.
- Entre os curativos recomendados para uso em todos os três tipos de queimadura,
destacam-se aqueles que apresentam compostos de prata em sua composição, devida a sua ação
antimicrobiana e capacidade de debridação de tecidos necrosados (ARAUJO et al., 2017). A prata
incorpora-se ao curativo agindo com eficiência no combate a bactérias, fungos e vírus, reduzindo
riscos de sepse e choque tóxico, além de oferecer ambiente úmido para a cicatrização, baixa
toxicidade e não provocar irritação (MOSER, PEREIMA R., PEREIMA M., 2013).
Abaixo, três dos principais curativos compostos de prata disponíveis no mercado:
Figura 6 - Curativo de Prata Acticoat ®. Consiste em duas camadas de polietileno e uma
camada de gaze poliéster entre elas. A camada externa de prata oferece proteção antimicrobiana,
enquanto a parte interna ajuda a manter um ambiente úmido.
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Figura 7 - Curativo de Prata Mepilex ® Ag. Constitui-se de uma fina camada de silicone adesiva não aderente que
hidrata o ferimento sem lesionar os tecidos, facilitando o manuseio do paciente nas trocas e mantendo um ambiente
úmido ideal para p processo de cicatrização. Devido a ação antimicrobiana da prata, controla eficientemente a dor e a
infecção.

Fonte: MOSER, PEREIMA R., PEREIMA M. (2013).

Figura 8 - Curativo de Prata Aquacel Ag ®. Apresenta hidrofibra em sua constituição e 1,2% de prata em sua
composição, dispensando curativos secundários para a absorção de exsudato e outros tipos de secreção. Promove um
ambiente propício para a cicatrização, uma vez que reduz a perda de água da ferida e a dor.

Fonte: MOSER, PEREIMA R., PEREIMA M. (2013).
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Além dos curativos que apresentam a prata na sua composição, destacam-se também outros
tipos de coberturas utilizadas para o tratamento de queimaduras. Abaixo, alguns desses outros
materiais (PROTO et al., 2012):

Figura 9 - Curativo de Espuma e Silicone Suave. Consiste em um curativo de espuma de silicone, filme de poliuterano
e antimicrobiano tópico, proporcionando ao paciente conforto durante o uso e troca do curativo, absorção do exsudato
e controle de infecção.

Fonte: Cinquenta Mais Saúde Com e Sev de Prod Médicos Ltda © 2019.

Figura 10: Pelicula de Biocelulose. A membrana de celulose apresenta a capacidade de proteger as células da luz
ultravioleta e outros microorganismos, além de manter a umidade, prevenir a desidratação e facilitar a adesão das
células em ambiente aeróbico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

Fonte: MC SURGICAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.

5. CONCLUSÃO
Conclui-se com esse estudo que o mercado torna-se cada vez mais inovador em relação aos
produtos disponíveis para o tratamento de feridas, uma vez que o avanço da biotecnologia
favorece a implementação de diversos recursos que, utilizados em conjunto, favorecem
sobremaneira a evolução da ferida de forma cada vez mais rápida e menos dolorosa ao paciente.
Com relação aos tipos de curativos encontrados para compor esse estudo, foram observadas
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novidades principalmente naqueles utilizados para o tratamento de lesões por pressão
(hidrocolóide, filme transparente, espuma de poliuretano, espuma hidrocelular e espuma de
hidropolímero) e para o tratamento de queimaduras (compostos de prata, curativo de espuma e
silicone suave e película de biocelulose).
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VERDEGREEN HOTEL: SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO, UM
ESTUDO DE CASO
VERDEGREEN HOTEL: SUSTAINABILITY AND INNOVATION, A CASE STUDY

Lívia Maria Rocha Nunes
Rafaella Laureano Torres
Elaine Costa Almeida Barbosa
Faculdade Maurício de Nassau
RESUMO
Na década de 70, os recursos naturais e o meio ambiente passaram a compor um conjunto de relevância para
a sociedade. A partir disso, surgiram diversos fatores relacionados a sustentabilidade que passaram a ser aplicados em
construções sustentáveis. Diante do exposto, realizamos a pesquisa que tem como principal objetivo apresentar uma
abordagem de sustentabilidade e inovação aplicada à rede hoteleira da maior cidade da Paraíba, a capital João Pessoa,
através do estudo de caso do Hotel Verdegreen, de modo a identificar e elencar os impactos positivos e, por ventura,
negativos das construções sustentáveis. A pesquisa foi feita através de visitas técnicas com entrevistas estruturadas e
observações no próprio estabelecimento. Através da pesquisa, foram coletados dados relevantes sobre as práticas
sustentáveis do hotel em toda a sua trajetória desde 2008 até 2018. Diante dos dados obtidos, constatou-se que o hotel
obteve, através das práticas sustentáveis, bons resultados que diferenciam o negócio e geram retornos positivos de
diferentes naturezas. O Hotel Verdegreen demonstrou ser um empreendimento singular ao assumir a responsabilidade
socioambiental de uma empresa do setor hoteleiro, junto aos colaboradores, fornecedores e clientes.
Palavras Chave: Construção civil; Socioambiental; Construções Verdes.

ABSTRACT
In the 1970s, natural resources and the environment began to form a group of relevance to society. From this,
several factors related to sustainability have come to be applied in sustainable constructions. In view of the above, we
carried out the research that has as main objective to present a sustainability and innovation approach applied to the
hotel network of the largest city of Paraiba, capital of João Pessoa, through the case study of Hotel Verdegreen, in this
case identify the positive actions and negatives impacts of sustainable constructions. The research was done through
technical visits with structured interviews and observations in the establishment itself. Through the research, relevant
data about the hotel's sustainable practices were collected throughout its trajectory from 2008 to 2018. Based on the
data obtained, it was verified that the hotel obtained, through sustainable practices, good results that differentiate the
business and generate positive returns of different natures. The Hotel Verdegreen proved to be a singular undertaking
when taking on the socio- environmental responsibility of a company in the hotel sector, with its employees, suppliers
and customers.
Key Words: Civil construction; Socio-environmental; Green Buildings.
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1. INTRODUÇÃO
A construção civil tem como objetivo final atender as necessidades básicas e imediatas do
ser humano. Como tal permanece desde os primórdios da humanidade até o dia presente, contudo,
um momento deve ser destacado. A partir da década de 1970 a forma de pensar, agir e gerir
recursos naturais passou a integrar um marco na construção civil. Neste período dá-se uma
mudança revolucionária e disruptiva: a transformação do simples e corriqueiro em uma nova
consciência ecológica (MANCEBO et al., 2011).
Essa transformação da construção civil reverberou-se no mercado que passou a não se
contentar apenas em edifícios resistentes de baixo custo, a questão ecológica passou a ser
primordial como fator de diferenciação no mercado. De forma que edificar transformou-se em um
ato de outra dimensão ao englobar diversos fatores como: sistema de gestão, sistema de qualidade
e, inclusive, a elaboração dos impactos e consequências dessa atividade para a sociedade.
Elementos que interferem positiva e diretamente sobre as obras modernas ao criarem condições
orientadas para a sustentabilidade da obra. Prova disto são as várias acreditações que avaliam e
certificam o bom desempenho ambiental e sustentável das edificações.
Nos países do hemisfério norte, desde a década de 1970, questões como contaminação da
água, do solo e do ar, explosão demográfica, redução da biodiversidade passaram a compor um
conjunto de relevância para a sociedade. Por sua vez, estas questões ganharam relevância no
hemisfério sul, num período mais recente: em 1992 com a Eco 92. Isto resultou numa atuação mais
intensa dos órgãos ambientais e forçou a melhoria da legislação ambiental.
No ano de 1993, um movimento internacional nos países desenvolvidos (países do
hemisfério norte) procurou definir e implementar o conceito de construção sustentável, que foi
definido na Primeira Conferência Mundial sobre Construções Sustentáveis (First World
Conference on Sustainable Construction). Embora não seja uma definição estrita, o conceito foi
formulado como “a criação e gestão de um ambiente saudável, tendo em consideração os
princípios ecológicos e a utilização eficiente dos recursos”. Como tal, foi embasado em seis
princípios: minimizar o consumo de recursos, maximizar a reutilização dos recursos, utilizar
recursos renováveis e recicláveis, proteger o ambiente natural, criar um ambiente saudável e não
tóxico, e, por fim, fomentar a qualidade ao criar o ambiente construído (KILBERT, 2001;
PINHEIRO, 2006; PEREIRA, 2009).
Em 2002, com o agravamento da problemática ambiental, uma nova conferência das
Nações Unidas trouxe a pauta do desenvolvimento sustentável novamente, definindo o conceito e
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formulando uma declaração política que fortaleceu as noções do conceito de construção
sustentável. Essa declaração política foi assinada por 191 países, que se comprometeram com a
necessidade de um plano de ação para a sociedade para alcançar sustentabilidade (LOPES;
CAPRICHO, 2007).
O conceito de sustentabilidade exigiu a inclusão valores mais abrangentes no objetivo das
organizações como qualidade do ambiente natural e social, ou seja, qualidade de vida das pessoas.
A origem desta demanda está na própria sociedade, que passa a ter cidadãos- consumidores com
maior consciência dos impactos de suas escolhas para as gerações futuras. Por isso, não basta
unicamente apresentar qualidade e conformidade nos requisitos, mas que os produtos e os serviços
sejam ecológicos, recicláveis (CAMPOS, 2009).
Nesse contexto, as organizações estão buscando novas formas de oferecer produtos e
serviços que sejam compatíveis com esse cenário e vêm investindo em aspectos sociais, no intuito
de estabelecer relacionamentos de confiança, aumentar a reputação e, consequentemente,
fortalecer a marca, visando uma relação de fidelidade (BARBOSA et al., 2017). Assim sendo, os
ciclos de melhoria da qualidade e da sustentabilidade tendem a sobrepor-se cada vez mais.
Transferindo essa perspectiva para as empresas de serviços de hospedagem, que são
caracterizadas como “estabelecimentos destinados a proporcionar alojamento, mediante
remuneração, com ou sem o fornecimento de refeições e outros serviços acessórios”, ressalta- se
que estas organizações devem estar cada vez mais conscientes de que o produto turístico e,
consequentemente, o hoteleiro depende, fundamentalmente, da conservação e preservação do
meio social e ambiental. Ainda hoje os valores de uma empresa prestadora de serviços de
hospedagem são avaliados, principalmente, a partir de seus ativos tangíveis (instalações físicas,
por exemplo), entretanto, cada vez mais se faz necessária a incorporação de variáveis intangíveis
às marcas, com inclusão de aspectos diferenciais, dentre os quais, pode-se destacar o elemento
sustentabilidade. A marca de uma empresa hoteleira é o seu diferencial e a sua imagem deve ser
bem trabalhada para transmitir a identidade proposta pela empresa aos consumidores.
A partir deste recorte, a busca por novas metodologias ecológicas a serem empregadas em
áreas diversas passa a ser ingente para o pesquisador que se propõe a agir de acordo com as
especificidades da construção civil (MANCEBO et al., 2011). Ou seja, a aplicação desta
abordagem de sustentabilidade na construção tem sido associada a múltiplas dimensões,
nomeadamente e edifícios, zonas urbanas, cidade e até parques industriais, bem como integra
desafios não só para quem projeta, edifica e gere.
A importância de debater a sustentabilidade jaz na necessidade de compreender a
449

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

exploração crescente dos recursos naturais, promovida pelo sistema capitalista consumista, como
um ato que coloca em risco as condições físicas de vida do planeta Terra. A utilização dos recursos
naturais do planeta de forma dissociada da preocupação de reservas para o consumo das gerações
futuras, majorada ao crescimento das expectativas de consumo dos países ao longo do globo,
demonstra um caminho sem retorno para perenidade dos recursos escassos do planeta afetando
diretamente o ser humano, função de ser da construção civil.
Porquanto, justifica-se de maneira peremptória a importância da sensibilização da
população sobre a importância da sustentabilidade no nosso cotidiano para o melhor do nosso
futuro e como a Engenharia Civil pode dar soluções a esses desafios. Neste contexto, o presente
trabalho tem por objetivo apresentar uma abordagem de sustentabilidade e inovação aplicada à
rede hoteleira da maior cidade da Paraíba, a capital João Pessoa, através do estudo de caso do
Hotel Verdegreen, de modo a identificar e elencar os impactos positivos e, por ventura, seus
desafios enfrentados, ao passo que se pretende expor a responsabilidade socioambiental de uma
empresa do setor hoteleiro, junto aos colaboradores, fornecedores e clientes.
2. METODOLOGIA
2.1 Caracterização da área de estudo
Esse estudo foi realizado no Verdegreen Hotel, localizado no litoral paraibano, no bairro de
Manaíra (Figura 1), município de João Pessoa-PB. Possui uma localização privilegiada, pois,
encontra-se na orla com vista para o mar, próximo a pontos turísticos, mercado de artesanato,
agências bancárias e aos principais bares e restaurantes da cidade. O Hotel foi inaugurado dia 08
de dezembro de 2008 e é considerado superior (possui quatro estrelas). Atua no mercado paraibano
há dez anos, e dispõe de 140 unidades habitacionais e 299 leitos, com quatro tipos de suítes,
onde todas apresentam mobiliário artesanal e aparelhos eletroeletrônicos inteligentes, ou seja,
que usam alta tecnologia para a diminuição do consumo de energia. São equipados com o que
melhor se tem hoje no mercado se tratando de sustentabilidade e uso eficiente de recursos.

Figura 1 - Localização do Hotel Verde Green em João Pessoa - PB
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Fonte: Google Maps (2018).

O Verdegreen Hotel pertence à Rede DJ Hotelaria, administrada pelo grupo português FE
Hotelaria, sendo considerado o primeiro hotel na linha Eco Eficiente no Brasil. A escolha de João
Pessoa (PB) para receber mais um empreendimento do grupo, em especial, esse empreendimento,
deu-se devido ao fato de João Pessoa ser a segunda cidade mais verde do mundo.
Considerando a grande importância que este tema ganhou com o passar dos anos, ainda são
encontrados poucos trabalhos e pesquisas acadêmicas que discorram sobre a existência dos
mesmos. Desta forma, é relevante investigar a relação entre as práticas ambientais e como elas
podem gerar melhores resultados para organizações que as adotam, no caso do nosso estudo um
hotel na orla de João Pessoa, de como a organização utiliza estas práticas no êxito da obtenção de
estratégia para posicionamento de mercado.
Ainda são poucas as construções que se preocupam com a sustentabilidade e o meio
ambiente. Assim, se torna relevante como ponto de partida para estudos mais aprofundados sobre
o tema e além da possível contribuição para conscientização da população em preservar o meio
ambiente. O Verdegreen, por ser um hotel com grande rotatividade de hóspedes turistas, é um
grande exemplo de boas práticas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
Tipo de pesquisa
O trabalho consiste em um estudo de caso de um exemplar da rede hoteleira, reconhecido
por ser uma construção verde aplicando as técnicas de inovação e sustentabilidade.
A metodologia aplicada neste estudo tem caráter empírico-bibliográfico-documental.
Quanto ao objetivo, a pesquisa se propõe apresentar uma abordagem de sustentabilidade e
inovação aplicada à rede hoteleira de João Pessoa, sistematizando conceitos sobre construções
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sustentáveis e de avaliação ambiental, de forma a identificar e elencar os impactos das construções
sustentáveis e a conseguinte responsabilidade socioambiental.
Todo material recolhido foi submetido a uma triagem, a partir da qual é possível
estabelecer um plano de leitura e consulta de dados, livros e revistas científicas, nos últimos dez
anos. Finalizando a coleta de dados, foram elaborados pelos autores, questionários estruturados e
materiais para entrevista e coleta de dados sobre os principais pontos sustentáveis do hotel para,
então, compreender a importância da sustentabilidade e lançar perspectivas sobre possíveis
repercussões vindouras.

Etapas metodológicas
No primeiro momento, foi realizada uma visita para obtenção de dados e argumentos para
a elaboração de questionários e entrevistas com intuito de colher o máximo de informações para
fundamentação da pesquisa. Em um segundo momento, foi realizado o agendamento com a
gerente do hotel para a segunda visita.
Na segunda visita foram aplicados os questionários e entrevista com a gerente com o
intuito de avaliar detalhadamente os recursos sustentáveis oferecidos aos clientes, além das
práticas de conscientização para preservação do meio ambiente. Em seguida, foram analisados
todos os dados recolhidos da visita e foram elaboradas tabelas para a obtenção dos resultados e
conclusões.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Caracterização do Hotel
João Pessoa é uma cidade turística, no entanto, quando comparada com outras capitais do
Nordeste o potencial turístico da cidade é subutilizado. Projetos da rede hoteleira com demanda
socioambiental se apresentam como uma estratégia eficaz e eficiente para o desenvolvimento do
turismo.
Antes da implantação do Hotel Verdegreen, o grupo realizou uma pesquisa, no qual foi
apontada que o bairro de Manaíra, onde o hotel se localiza, seria o menos verde da cidade, de
modo ao hotel se transformar num novo componente no auxílio da preservação local. Assim,
baseado no conceito de Eco design – conceito baseado nos conceitos de compromisso com o meio
ambiente, a estética, a tecnologia e o prazer em servir – no ano de 2006, a área pública degradada
no entorno foi transformada com jardins no local que receberia o futuro hotel. Paralelamente,
desenvolveram palestras educativas com especialistas da própria prefeitura municipal de João
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Pessoa. Essas ações também abarcavam a coleta seletiva do material descartado e a distribuição de
uma cartilha sobre sustentabilidade com os colaboradores.

Figura 2 - Hotel Verde Green em João Pessoa - PB

Fonte: Verdegreen (2018).

O Verdegreen Hotel (Figura 2), foi eleito como Hotel Sustentável do Ano pelo Guia Quatro
Rodas-2012, possui o Selo Eco líderes pelo TripAdvisor (ouro), na ISO 14001, pela utilização de
tecnologias limpas e ações sustentáveis, em maio de 2014 recebeu a Recertificação da ISO 14001,
Sistema de Gestão Ambiental válido até junho 2018.
É importante firmar que o fundador do Verdegreen fez investimentos iniciais elevados em
áreas não tão comuns se comparado a investimentos feitos em outros hotéis, no que se refere a
estrutura física de um hotel, como por exemplo investimento para uma estrutura que faça a
captação de água do lençol freático (VIEIRA, 2015).

Histórico de práticas sustentáveis realizadas pelo hotel Verdegreen

Em dezembro de 2008 o Hotel Verdegreen iniciou suas operações. E em 2009 começou a
colocar em práticas ações e atitudes sustentáveis. Todas as suas ações estão expostas no corredor
principal do hotel como mostra a (Figura 3). Segue abaixo um breve histórico das suas ações em
toda sua trajetória, que pode ser vista detalhadamente no Apêndice A.
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Figura 3 - Exposição do Histórico de ações sustentáveis realizadas pelo Hotel Verdegreen

Fonte: Autores (2018).

Dados coletados no hotel Verdegreen
Na visita técnica, o grupo foi recebido pela gerente de eventos que apresentou o hotel e
respondeu um checklist elaborado pelo grupo. A seguir no Quadro 1 as informações colhidas
pelo checklist:

Quadro 1 - Questionário Aplicado
Quais tecnologias sustentáveis abaixo são utilizadas pelo hotel?
Sistema de captação de água de chuva
Bicicleta para os hóspedes
Embalagens com refil
Descargas em duplo acionamento
Elevadores inteligentes
Aquecimento de água por tubos de vácuo solares
Material de limpeza biodegradável
Ar condicionado com baixo consumo
Sensor de presença
TV com baixo consume
Desligamento automático por cartão
Lâmpadas de baixo consume
Utensílio de redução de poluição sonora
Chuveiros e torneiras com controle de vazão
Móveis e portas em madeira de reflorestamento
Fardamento de tecido eco eficiente
Jardins no entorno e na cobertura
Revestimento de cerâmicas naturais
Utilização de papel reciclado
Quais práticas sustentáveis são utilizadas pelo hotel?
Materiais reciclados na decoração
Realização de trabalho de educação sustentável
Incentivo de ideias sustentáveis
Apoio as ONGs ou projetos ambientais
Coleta seletiva de resíduos sólidos
Correta destinação de óleo de cozinha
Resíduos enviados a cooperativas de catadores

SIM
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NÃO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SIM
X
X
X
X
X
X
X

NÃO
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Busca por fornecedores locais
Obras de arte de artistas locais
Horta própria localizada no terraço do hotel
Reutilização da água para irrigação de jardins
Trabalhos educativos com os hóspedes
Iluminação natural na área social
Programa de reuso de toalhas
Equipe comprometida com a causa ambiental
Estimula a produção e o consumo de produtos reciclados e recicláveis
Utilização de tecnologias apropriadas para o tratamento de resíduos orgânicos
Quantifica-se o lixo produzido no hotel
Classificam-se os tipos de resíduos produzidos no hotel
Utilizam-se sensores que desliguem automaticamente os aparelhos elétricos presentes nas
unidades habitacionais após a saída do hóspede
Fonte: Autores (2018).

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3.3 Práticas sustentáveis
Áreas verdes
As práticas sustentáveis do hotel Verdegreen começaram a ser desenvolvidas e estimuladas
desse o início. O hotel já nos seus primeiros passos era ligado a uma perspectiva socioambiental,
prova disso é que todos os entulhos eram reaproveitados. Os investidores do empreendimento
acreditam que iniciaram um novo conceito em hotelaria, por meio de uma acolhida comprometida
com o meio ambiente, com a estética, tecnologia e com o prazer de servir. Os investidores tinham
uma visão ampla muito além do lucro para a organização, eles idealizaram um hotel que fosse
referência em respeito ao meio ambiente pois se preocupavam com os impactos sofridos pelo meio
ambiente e todo o lucro relacionado a isso seria uma justa consequência por tudo que o hotel
planejou (VIEIRA, 2015).
Antes mesmo de iniciar a construção, foi feito um jardim na área pública em frente ao hotel
que continua conservado e cuidado até hoje. O empreendimento também tem uma área verde na
coberta para os hóspedes curtirem o ambiente agradável com muita natureza. As plantas foram
escolhidas de acordo com a região, mantendo espécies locais. O hotel valoriza as áreas verdes e,
inclusive, faz programas relacionados a isso. Por exemplo, no Dia da Árvore são plantadas mudas
de árvores em conjunto com os hóspedes.
O hotel também possui uma área verde de horta orgânica (Figura 4) situada na parte
superior com boa luminosidade durante todo o dia. Diversos ingredientes são aproveitados
diretamente da horta orgânica para o restaurante que é aberto tanto para hóspedes, quanto para o
público geral. São colhidos diversos ingredientes, entre eles: manjericão, cebolinha, gengibre,
hortelã, rúcula, coentro, mostarda, pimenta, salsa, alface e alho poró.
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Figura 4 - Horta orgânica do Hotel Verdegreen

Fonte: Autores (2018).

Economia de Energia
A área principal do hotel, incluindo a entrada, a recepção, o restaurante e corredores dos
quartos, possuem claraboia (Figura 5) destinada a permitir entrada de luz natural, evitando o
consumo de energia com iluminação artificial durante todo o dia.
Figura 5 - Claraboia localizada na recepção do Hotel Verdegreen

Fonte: Autores (2018).

O hotel possui desligamento automático por cartão nos quartos, evitando que o hóspede
não utilize a energia do quarto enquanto estiver fora. Possui também sistema de ar condicionado
de baixo consumo, sensor de presença nos corredores, elevadores inteligentes, e lâmpadas de
baixo consumo (LED).
Tubo a vácuo para aquecimento de água
Na cobertura do edifício estão localizados os tubos a vácuo para aquecimento de água
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(Figura 8). Este método veio como uma grande inovação da tecnologia de isolamento térmico aos
aquecedores solar. A sua capacidade de captação da radiação solar e o seu isolamento térmico,
permite que ele tenha a melhor eficiência de aquecimento solar de água no mercado.
Figura 8 - Tubos a Vácuo para Aquecimento de Água do Hotel Verdegreen

Fonte: Autores (2018).

Um coletor do tubo de vácuo é composto essencialmente pelos tubos de vácuo que são
feitos de vidro. Cada tubo de vácuo possui dois tubos de vidro com diâmetros diferentes. Eles são
posicionados um dentro do outro e lacrados pelas extremidades. No espaço entre um tubo e outro
há o vácuo que faz o isolamento térmico.
O uso da energia solar como aquecedor solar tem como principal finalidade reduzir os
custos referentes à utilização de sistemas convencionais como o elétrico e o gás. No Brasil cujo
clima predominante é o tropical, a incidência solar anual gira em torno de 2.000 a 2.500 horas
(aprox. 6 a 7 horas diárias de insolação) variável de acordo com a região.
O aproveitamento desta energia é extremamente viável. Os tubos à vácuo possuem
eficiência acima de 90%, ou seja, conseguem absorver quase toda a radiação solar térmica e
transferi-la para a água. Essa energia absorvida é armazenada em um reservatório térmico,
conhecido também como boiler. Enquanto existir luz solar existirá circulação e transferência de
calor entre os tubos e a água. Ao pôr do sol, esta água quente fica armazenada no boiler, esperando
o seu consumo (GRUPOFOR, 2018).
Alguns benefícios sustentáveis da colocação do tubo a vácuo para aquecimento de água
são: economia de energia de até 70%, valorização do imóvel em até 15%, redução do impacto ao
meio ambiente, funciona o ano todo, mesmo nos invernos mais rigorosos.
Economia de água
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A economia com a água é bem praticada. Possui descargas de duplo acionamento (Figura
6) evitar o consumo do volume máximo da caixa, o que proporciona economia média de 35% da
água utilizada nas descargas
Figura 6 - Descarga de duplo acionamento do Hotel Verdegreen

Fonte: Autores (2018).

As torneiras também apresentam redução no consumo, após seu acionamento, desligam- se
automaticamente em alguns segundos, evitando o desperdício. Possui, também, captadores de
águas pluviais na cobertura (Figura 7), que são utilizados para regar jardins e fazer lavagens
diversas. Os chuveiros e torneiras possuem controles de vazão e também possui programa de reuso
de toalhas e lençóis, evitando desperdício de água e detergente com lavagens.
Figura 7 - Reservatório da água da chuva do Hotel Verdegreen

Fonte: Autores (2018).

Todos os banheiros possuem avisos na descarga, no chuveiro, no recipiente de sabão, no
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balcão, orientando e incentivando o consumo consciente aos hóspedes. No chuveiro tem dicas
verdes para a economia da água, são elas:


O banho deve ser rápido. Feche o registro enquanto se ensaboa. Cada minuto
economizado pode poupar 20 litros de água;



Mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes. Você economizará 12Litros.



Seja rápido ao lavar o rosto, cada minuto com a torneira aberta gasta 2,5 litros de água;



Feche a torneira enquanto faz a barba. Cada minuto com a torneira aberta são gastos
2,5 litros de água;



Descarga de duplo acionamento reduz o consumo de água. Acione corretamente.
Consumo: Acionamento líquido – 2 litros de água. Acionamento sólido – 4 litros de água,
uma economia significativa em comparação às descargas normais que emitem cerca de 10
a 12 litros por vez.

Compostagem
Uma das práticas sustentável utilizada no hotel é a compostagem. Alguns fatores influem
na compostagem, são eles:


Aeração - a compostagem é um processo de fermentação aeróbica. A quantidade

de oxigênio é que determina a velocidade da decomposição.


Umidade - a matéria orgânica para a compostagem deve ter umidade em torno de

50%. Em termos práticos, sabe-se a umidade necessária quando, ao pegar o material, sente- se que
o mesmo está úmido, mas não escorre água quando comprimido.


Temperatura - os microrganismos decompositores são termofílicos. Geram e

precisam de calor. Por isso, a temperatura do composto deve alcançar 65°C nos primeiros três dias
e manter-se em torno de 55°C pelo menos durante um mês. A esta temperatura, os
microrganismos causadores de doenças e as sementes de plantas daninhas são inviabilizados.


Tamanho das partículas - o tamanho ideal das partículas fica em torno de 2cm.

A industrialização do resíduo sólido tem sido uma prática adotada pelo hotel como uma
alternativa de minimizar os impactos ambientais negativos provenientes da disposição inadequada
desse resíduo. O processo de compostagem consiste, basicamente, na fermentação da fração
orgânica facilmente degradável dos resíduos sólidos.
Termofílica
A fase termofílica proporciona a redução de populações bacterianas oriundas tanto de
resíduos orgânicos domésticos como do material orgânico do lodo de esgoto, contribuindo para a
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estabilização do composto. Solução de compostagem, da maior parcela dos resíduos orgânicos
gerados no hotel por não ter restrições quanto aos tipos de resíduos. Produzindo composto e bi
fertilizante.
Coco
O consumo da água de coco verde no Brasil é crescente e significativo. Grande parte dos
resíduos orgânicos gerados no hotel é o coco, por ter um grande volume, a solução adotada foi
triturar os resíduos para produção de fibra vegetal, utilizada nos demais processos de
compostagem. O coco apresenta inúmeras vantagens na sua utilização, que além de ser um
material ecológico e facilmente reciclável, pertence à família das fibras duras, tem como principais
componentes a celulose e o lenho que lhe conferem elevados índices de rigidez e dureza
encontrando-se perfeitamente vocacionada para os mercados de isolamento térmico e acústico,
fase às suas características, que a tornam num material versátil, dada a sua resistência,
durabilidade e resiliência.
Vermicompostagem
A vermicompostagem é um processo de dois estádios de compostagem: o primeiro, em que
a fração orgânica dos resíduos é compostada até atingir a temperatura ambiente, de acordo com
métodos convencionais, como por exemplo, o sistema aberto (KIEHL, 1985); o segundo,
constituindo-se da adição de minhocas à fração orgânica compostada para que a mesma, após um
determinado período, seja convertida em húmus (HARRIS et al., 1990). A solução de
compostagem adotada que utiliza as minhocas para produção de húmus (Figura 9). Apesar da
versatilidade, existem algumas restrições como: Alimentos cítricos, temperados e de origem
animal.
Figura 9 - Minhocário do Hotel Verdegreen

Fonte: Autores (2018).
460

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

Incentivo aos hóspedes e aos funcionários
Como vimos no histórico acima, o hotel desde o início sempre buscou incentivar,
conscientizar e praticar ações que influenciem os hóspedes e funcionários a ter atitudes
sustentáveis e preservar o meio ambiente. Todo início de ano o hotel, tem um calendário com
sugestões para cada estação, para o verão: aproveite o clima, use menos água quente para o banho;
beba mais líquidos como água, água de coco e sucos naturais; evite exposição prolongadas ao sol,
use roupas leves. Outono: aproveite o clima, use menos água quente para o banho; é época de
chuva, aumente 1° na temperatura do seu ar condicionado; A chuva chegou, mas o sol continua
forte, não esqueça o seu protetor solar. Inverno: Preste atenção nos restos das festas; guarde
bandeiras e cornetas para a próxima oportunidade; reutilize o que for possível e encaminhe o que
puder para a reciclagem; comemore com alegria e respeito ao próximo e ao patrimônio público,
que você ajuda todos os dias a construir. Primavera: aproveite o tempo para passear ao ar livre e
admirar as flores da estação; em casa, regue seu jardim com regador, pois consome menos água do
que utilizando a mangueira.
Uma prática interessante e inovadora é a aplicação de uma cartilha ecológica que é
entregue e explicada ao hóspede no momento do check-in constando informações sobre todas as
práticas socioambientais desenvolvidas e apresenta o programa Atitude Verde Interativa que tem a
função de fazer o hóspede interagir com o hotel trazendo melhorias voltadas para a
sustentabilidade. Todos são estimulados a deixar uma sugestão: cada ideia adotada e colocada em
prática rende ao idealizador duas diárias com direito a acompanhante. Em 2017, dois grandes
marcos simbolizaram essas práticas inovadoras: o fato de em janeiro deste ano serem recebidas
1000 Atitudes Verdes interativas; em março, a criação do comitê verde Sempre Green; e, em junho
a comemoração da semana do meio ambiente acontecer com o incentivo de uso do táxi
compartilhado entre hóspedes para o Aeroporto. As ações do hotel são sempre pautadas pela busca
de economia e sustentabilidade.
Desde a chegada do hóspede, o atendimento diferenciado, a cartilha ecológica, os trabalhos
educativos, o incentivo a ideias sustentáveis, as campanhas de conscientização, até o check out
onde o hóspede recebe um formulário com questionário para avaliação do hotel, faz com que o
hotel consiga obter informações preciosas sobre o comportamento dos clientes que utilizam os
serviços do hotel e procure melhorar cada vez mais sua estratégia com as práticas sustentáveis.
O Verdegreen, com o intuito de incentivar a diminuição do uso de meios de transportes
poluidores, preocupa-se com a distância dos fornecedores que se encontram todos num raio de 100
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Km. O hotel ainda oferece 50% de desconto nas refeições do Citron para quem chegar ao
restaurante através de transporte público, bicicleta ou a pé, no Dia Mundial sem Carro. Além
disso, o hotel tem um bicicletário (Figura 10) com 8 bicicletas para os hóspedes que querem
aproveitar para se exercitar. Uma ótima maneira de fazer um passeio na praia de modo econômico,
que estes evitem tomar táxis ou utilizar seus próprios carros e assim diminuir a emissão de CO2.
Figura 10 - Bicicletário do Hotel Verdegreen

Fonte: Autores (2018).

Reciclagem e reaproveitamento de materiais
A reciclagem é uma prática bastante utilizada no hotel. Desde a cartilha entre no checkin, aos recipientes de materiais de limpeza, são todos reciclados. Um grande destaque de
reaproveitamento de material é a parede do restaurante com tijolos reaproveitados da demolição
(Figura 11) de prédios em Olinda-PE.
Figura 11 - Parede com tijolos reaproveitados do Hotel Verdegreen

Fonte: Verdegreen (2018).

São apresentados diversos tipos de materiais reciclados e reaproveitados, entre eles:
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 Papéis utilizados reciclados e certificados;
 Materiais de limpeza biodegradáveis;
 Revestimentos de cerâmicas naturais;
 Móveis de madeira de reflorestamento com origem certificada;
 Óleo de cozinha reaproveitado;
 Fardamentos com tecidos ecoeficientes;
 Coletor de pilhas localizado na recepção do hotel;
 Decoração artesanal local com artefatos de cerâmica, madeira, fibra de coco, entre
outros trabalhos dos artistas regionais.
Figura 12 - Coleta seletiva do Hotel Verdegreen

Fonte: Autores (2018).

Além disso tudo, o que mais chama atenção é o lixo. Pois possui uma coleta seletiva em
todo o hotel (Figura 12), inclusive nos quartos. Os lixos são separados e quantificados de acordo
com a classificação dos tipos de resíduos. Todos os metais são transportados para uma sucata
específica. Além disso são fornecidas lixeiras verdes ao redor de todo o quarteirão em que o hotel
está situado e também sacos plásticos para coleta de resíduos dos animais.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção civil busca adaptar-se a um mundo de negócios globalizados e altamente
competitivo. Atender às necessidades básicas e imediatas do ser humano, deixam de ser condições
únicas. A interação da construção civil com essas demandas, hoje, possui um novo marco que
integra a consciência ecológica à lógica de edificar construções resistentes de baixo custo. Nesse
contexto, a questão ecológica tornou-se primordial como fator de diferenciação no mercado. Ao
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priorizar as práticas sustentáveis um empreendimento diferencia-se de seus concorrentes e gera na
sociedade uma nova cultura de consumo consciente.
Diante dos dados obtidos, nas entrevistas, pesquisas e visitas, constatou-se que o hotel
obteve, através das práticas sustentáveis, bons resultados que diferenciam o negócio e geram
retornos positivos de diferentes naturezas. De fato, isto está em consonância com os princípios
defendidos por Barbosa et al. (2017) de que as organizações estão buscando novas formas de
oferecer produtos e serviços que sejam compatíveis com esse cenário e vêm investindo em
aspectos sociais, no intuito de estabelecer relacionamentos de confiança, aumentar a reputação e,
consequentemente, fortalecer a marca, visando uma relação de fidelidade. Prova disto são as várias
acreditações que avaliam e certificam o bom desempenho ambiental e sustentável do Hotel.
Assim, a marca da empresa hoteleira se concretiza como o diferencial de fato, transmitindo a
identidade proposta pela empresa aos consumidores.
Debater o impacto positivo do Hotel Verdegreen no âmbito das construções verdes e no
âmbito da sociedade paraibana é estabelecer a premissa de que a utilização dos recursos naturais
do planeta de forma dissociada da preocupação de reservas para o consumo das gerações futuras
torna-se um caminho sem retorno para perenidade dos recursos escassos do planeta afetando
diretamente o ser humano, função de ser da construção civil. Por isso, a sustentabilidade se
destaca, ao propor uma forma racional de consumo que integre as condições físicas da vida ao
modo de consumo humano, no cotidiano.
O Hotel Verdegreen demonstrou ser um empreendimento singular na Paraíba ao assumir a
responsabilidade socioambiental de uma empresa do setor hoteleiro, junto aos colaboradores,
fornecedores e clientes. As práticas sustentáveis e inovadoras, como estabelecimento de áreas
verdes, economia de energia e água, tecnologia energia solar aliada a tubos a vácuo para
aquecimento de água, compostagem (termofílica, coco e vermicompostagem), ações de
conscientização e promoção de atos sustentáveis entre hóspedes e funcionários, reaproveitamento
de materiais e reciclagem aplicadas à construção – objetivo principal deste trabalho – demonstram
impactos positivos para toda a sociedade.
Essa responsabilidade socioambiental do Hotel Verdegreen é intrínseca à proposta do
idealizador. Desde o início de suas obras existe a preocupação pelo futuro do planeta plasmada nas
práticas sustentáveis dentro do âmbito empresarial bem definidas, que podem ser notadas em
qualquer parte ou instalação do empreendimento, inclusive, através dos colaboradores e
funcionários preocupados com a sustentabilidade e com as práticas sustentáveis. Um chamamento
à construção civil para adoção destas práticas como símbolo de uma preocupação social com a
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própria função de ser da construção civil: o ser humano.
A partir dessa experiência muitas atitudes podem ser tomadas no âmbito macro. Isto é, as
políticas empregadas no Hotel Verdegreen não devem ser restritas a este único caso, devido à
relevância delas para toda a sociedade. Diante do tamanho impacto positivo destas ações e do
comprovado retorno financeiro, provando que a socioresponsabilidade ambiental não é um custo,
mas um investimento, os autores recomendam a adoção destes parâmetros no âmbito do Plano
Diretor do município de João Pessoa. A premissa desta proposta é que somente uma política
pública preocupada com o futuro da cidade e dos seus munícipes será capaz de dar perenidade aos
avanços da urbanização que a região experimenta. A construção civil traz inúmeras soluções que
transcendem a construção física, e plasma uma nova forma de comportamento do ser humano com
o espaço.
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DESIGN DE SUPERFÍCIE – ESTAMPARIA MANUAL
SURFACE DESIGN – MANUAL STAMPING

Profa. Me. Deise Aparecida Carelli Reis de Oliveira
Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA
RESUMO
O workshop Design de Superfície – Estamparia Manual tem como objetivos a confecção artesanal de
carimbos de madeira e borracha, utilizando materiais contemporâneos como o Medium Density Fiberboard (MDF) e
o Ethylene Vinyl Acetate (EVA), e sua aplicação sobre tecido de algodão, utilizando os sistemas de impressão
manual por repetição, para a criação de padronagens diversas, aplicáveis ao segmento têxtil e também ao de
papelaria e cerâmica. Essa atividade apoia-se nos ensinamentos das designers Evelise Ruthschilling (2008), Renata
Rubim (2010) e professores de linguagem visual Wong Wucius (2001) e Gomes e Machado (2006).
Palavras Chave: Design de superfície; carimbos; estamparia manual; padronagem.

ABSTRACT
The objective of the Workshop on Surface Design - Manual Stamping is to make handmade wood and
rubber stamps using contemporary materials such as Medium Density Fiberboard (MDF) and Ethylene Vinyl
Acetate (EVA), and its application on cotton fabric using the systems of manual printing by repetition, for the
creation of diverse standards, applicable to the textile segment and also to the stationery and ceramics. This activity
is supported by the teachings of designers Evelise Ruthschilling (2008), Renata Rubim (2010) and visual language
teachers Wong Wucius (2001) and Gomes and Machado (2006).
Keywords: Surface Design; stamps; manual stamping; pattern.
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1. INTRODUÇÃO
Os blocos de madeira gravados são considerados o mais antigo processo de estamparia
manual. Lima (2013), professor e pesquisador de técnicas ancestrais de estamparia, escreve em
seu blog que:
Os block-printing (sua denominação inglesa usada em todo mundo) tem sua origem na
China, no séc. III, apesar de matrizes de madeira serem conhecidas na estamparia de
texteis e paredes desde a antiga Mesopotâmia, por volta de 2000 aC. (Também Fenícios
utilizaram o processo e no Egito ptolomaico vestes infantis eram estampadas por
carimbos). Mas a concepção moderna do block em madeira escavada para padronados é
Chinesa (LIMA, 19.09.2013, s/p.).

A estamparia manual requer poucos recursos materiais (figura 1) e proporciona ricos
resultados no que diz respeito ao desenvolvimento de processos criativos e obtenção de
padronagens diversificadas.
Figura 1 – Carimbo e impressão manual

Fonte: Do autor (2018).

A pesquisa na área de estamparia manual exercita procedimentos tradicionais e propicia a
criação de padronagens singulares, que poderão ser aplicadas em superfícies de segmentos
cerâmico, têxtil e de papelaria mediante transferência de tecnologia de impressão como a
sublimação e a digital.
Ruthschilling (2008) observa que:
A elaboração de padrões com procedimentos totalmente manuais é praticada em
processos artesanais, mas raramente nos industriais” (76) e “quando se trata de ensino,
procedimentos manuais são utilizados (…) e fazem o aluno perceber as especificidades
do processo de criação de padronagens pelo contato concreto com os materiais ( p.76).

A noção de módulo e de repetição segundo Ruthschilling (2008), mesmo com os avanços
de tecnologias digitais, permanece enquanto conhecimento original da área de Design de
Superfície. A designer Renata Rubim que introduziu o termo Design de Superfície no
vocabulário brasileiro (2010, p.21), afirma que:
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O mais importante na área é aprender como criar e projetar um desenho, pois uma
imagem relativamente simples pode se tornar uma composição interessante e cativante
em virtude de ter sido habilmente transformada numa padronagem, cujo desenho básico
está em repetição (RUBIM, 2010, p.35/36).

No Design de Superfície a repetição de uma unidade ou módulo dentro de um sistema
alinhado ou não, é responsável em gerar um padrão. A repetição possui três elementos básicos de
operação. São eles, segundo Ruthschilling, translação: o módulo mantém sua direção original e
desloca-se sobre um eixo; rotação: deslocamento radial do módulo ao redor de um ponto;
reflexão: espelhamento em relação a um eixo (2008, p. 68).
Na figura 2 podemos verificar diversas padronagens criadas a partir de um único módulo
impresso repetidas vezes, obdecendo a critérios pré-estabelecidos.
Figura 2 – Sistemas de repetição

Fonte: Do autor (2018)

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Os aspectos formais do desenho: ponto, linha, textura, forma, cor, movimento; princípios
da composição e técnicas de representação gráfica são explicados e exemplicados nas obras de
Wong (2001) e Gomes e Machado (2006). Em Rubim (2010); Ruthschilling (2008), temos acesso
as especificidades da área do Design de Superfície, por meio das abordagens sobre vivências,
pesquisas e resultados acadêmicos, sobre técnicas de criação de estampas e texturas para
diferentes tipos de superficies como tecidos, cerâmicas e papéis e as diferentes tecnologias de
impressão, transferência e digitalização de imagens.

3. METODOLOGIA
A metodologia aplicada parte da criação da unidade ou módulo por meio de desenho linear
sobre formato quadrado, a partir de exemplos de Wong (2001) e Gomes (2006). Em seguida a
construção do módulo em relevo por meio de recorte do Etil Venil Aceto (EVA) e colagem sobre
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Fibra de Madeira de Densidade Média (MDF) ou escavação do MDF por meio de goivas. Traçado
o grid ou estrutura de base parte-se para a impressão por sistema de repetição e define-se o layout
ou padronagem.
A impressão manual poderá ser sobre tecido de algodão ou papel e para tanto será utilizada
tinta para tecido que é bem aceita por ambos os suportes. Quanto à cor será monocromático.
Para o sistema de alinhamento do módulo na impressão e registro de superfícies contínuas
serão aplicadas as operações de repetição translação, rotação e reflexão.
4. CRONOGRAMA DO WORKSHOP
Duração de 3 horas dividas em 4 etapas:

5.



Apresentação do tema, tipos de carimbo e referências;



Desenhos em papel milimetrado; criação e construção do carimbo;



Entintagem e impressão manual sobre papel e ou tecido;



Exposição dos trabalhos e avaliação do processo e resultados.

ESTRATÉGIAS E MATERIAIS/RECURSOS NECESSÁRIOS

Sala com TV., mesas e pia;
Taco de MDF (10 x 10 x2cm);
10 a 15 cm de EVA - Etil Venil Acetato, com espessura de 5 a 6 mm; Cola de EVA (uso coletivo);
Lápis; borracha; fita crepe; suporte para tinta;
Rolo de espuma pequeno (5 cm); régua; Goivas; estilete; tesoura;
50m de tecido de algodão – branco ou bege;
4 folhas A3 de papel de gramatura mínima 200;
1 folha de papel milimetrado A3;
1 tubo de tinta para tecido na cor de preferência.
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RESUMO
O aço Multifáfico TRIP 800 possui microestrutura multiconstituida proporcionando a esse material propriedades
superiores aos aços comuns e o colocando a frente no interesse em aplicações automobilísticas. Desse modo, a caracterização e
controle efetivo da microestrutura desses materiais são fundamentais, sendo que os processos de ataques químicos são
determinantes para que isso ocorra. Neste contexto, com o intuito de discutir como os fatores envolvidos nos processos de ataques
químicos com o reagente de Nital influenciam na caracterização metalográfica do aço TRIP 800 este trabalho foi desenvolvido. A
utilização de planejamento de Experimentos possibilitou a produção de resultados com suporte estatístico, confiabilidade e
otimização. Para a realização dos experimentos foi utilizada o Método de Taguchi e considerado um arranjo ortogonal L8 e três
interações, para tanto, foram estudados os seguites fatores: concentração da solução de reagente, tempo e modo de ataque, e modo
de limpeza. A fração volumétrica das fases presentes foi utilizada como variável resposta, e para análise dos resultados, aplicou-se
a técnica de análise da variância (ANOVA) utilizando a estatística F. Com os resultados foi possível concluir que os fatores que
têm significância no processo de ataque do aço estudado são: Concentração da solução de nital, modo de ataque, tempo de ataque, e
interação entre concentração de nital e modo; Além de possibilitar a identificação dos fatores e respectivos níveis que mais
possuem influência sobre a variável de resposta, os resultados obtidos permitem o ajuste dos níveis dos fatores de forma a se obter
o resultado esperado: imagens que caracterizem o material analisado.
Palavras Chave: Aço TRIP; Planejamento de Experimentos; Nital.

ABSTRACT
TRIP Steel has a multi-component microstructure providing superior properties to ordinary steel and putting it ahead in
the interest of automotive applications. Thus, the characterization and effective control of the microstructure of these materials are
fundamental, and the processes of chemical attacks are determinant for this to occur. In this context, in order to discuss how the
factors involved in the chemical attack processes with the Nital reagent influence the metallographic characterization of TRIP 800
steel, this work was developed. The use of Design of Experiment enabled the production of results with statistical support,
reliability and optimization. In order to carry out the experiments, the Taguchi Method was used and the following factors were
considered: concentration of the reagent solution, time and mode of attack, and cleaning. The volumetric fraction of the present
phases was used as response variable, and for analysis of the results, the variance analysis technique (ANOVA) was applied using
the F statistic. With the results it was possible to conclude that the factors that have significance in the attack of the studied steel
are: Concentration of nital solution, attack mode, attack time, and interaction between nital concentration and mode; In addition to
enabling the identification of the factors and respective levels that have the most influence on the response variable, the obtained
results allow the adjustment of the factors levels in order to obtain the expected result: images that characterize the material
analyzed.
Keywords: TRIP Steel; Design of Experiments; Nital.
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1. INTRODUÇÃO
O contínuo crescimento tecnológico na produção de veículos, e de forma mais detalhada, no
desenvolvimento dos materiais aplicados nesse processo, teve um ponto de inflexão na década de
70 devido à crise do petróleo – subida do preço do barril de petróleo. Isso fez com que a indústria
automobilística e os produtores de aços repensassem em seus produtos para melhorar a eficiência
dos veículos com relação ao consumo de combustível sem perda da segurança e sem aumentos
exorbitantes de custos de produção. A indústria automobilística, então, adotou medidas como:
redução do tamanho dos veículos, substituição de materiais tradicionalmente utilizados por
alumínio e plástico e a substituição dos aços carbono comuns por aços de maior resistência
garantindo o aumento da integridade estrutural, aumento da resistência ao choque, com um menor
custo para o produto final (KISHIDA, 2000).
Dentre estes aços de maior resistência, o Aço com Plasticidade Induzida por
Transformação (TRIP Steel). Os aços assistidos pelo efeito TRIP, possuem microestrutura
b), martensita e austenita
retida

(POLAT; ÖZTÜRK; TOROS, 2012; SUH et al, 2010). Estes materiais podem ser

produzidos diretamente da laminação de tiras a quente, na qual o resfriamento lento da bobina
garante o enriquecimento de carbono da austenita remanescente, ou laminados a frio e recozidos
(BHADESHIA; HONEYCOMBE, 2006; GORNI, 2009; JACQUES et al, 2001; SPEER;
MATLOCK, 2002; ZHUANG; DI, 2008). A resistência à tração dos aços assistidos pelo efeito
TRIP produzidos comercialmente atingem mais de 1000 MPa. Esta classe de material possui
superior comportamento ao impacto (crash test), excelente efeito BH e propriedades de resistência
à indentação com espessuras reduzidas de chapas. Como um resultado da sua elevada capacidade
de absorção de energia e de resistência à fadiga, os aços assistidos pelo TRIP são particularmente
utilizados na produção de partes estruturais e peças de segurança automotiva, tais como barras de
para choques, barras de proteção, travessas, vigas longitudinais, pilar B, reforços e soleiras
(ARCELORMITTAL, 2013; DOBRZANSKI; GRAJCAR; BOREK, 2009; GALÁN et al, 2012;
MUKHERJEE; SINGH; MOHANTY, 2008; WANG et al, 2010).
O interesse da industria automobilística e das aciarias para produção deste material
encontra-se em suas propiedades superiores aos aços utilizados. Devido a esas características
mencionadas, consegue-se diminuir a massa dos veículos sem perda da segurança e resistência dos
elementos estruturais (por exemplo, diminuindo a espessura das chapas utilizadas). As
propriedades do aço TRIP estão íntimamente ligadas a sua microestrutra, portanto o completo
entendimento das estruturas e fases presentes é fundamental para esta evolução da industria
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automobilística, por conseguinte, torna-se importante o aprimoramente e desenvolvimento de
novas técnicas e procesos metalográficos. Um dos obstáculos encontrados na metalográfica
consiste na reprodutibilidade dos ataques químicos devido ao grande número de variáveis
existentes (KEHL; METLAY, 1953; GREENE, RUDAW; LEE, 1966; KILPATRICK;
BENSCOTER; MARDER, 1971; BEHARA; SHPIGLER, 1977; LEPERA, 1980), tais como o
material a ser caracterizado, o modo de ataque, modo de secagem, tempo de exposição da amostra
ao reagente, realização ou não de pré-ataque, concentração dos reagentes, entre outros fatores, que
afetam os resultados deste processo tornando necessária a análise dos efeitos dos mesmos na
caracterização

metalográfica

do

material

em

estudo

(BRITZ;

HEGETSCHWEILER;

MÜCKLICH, 2014).
A utilização de métodos de Projeto de Experimentos (Design of Experiments – DOE) pode
otimizar o estudo em situações que se tenha um grande número de variáveis (fatores) envolvidos,
além de conseguir diminuir o número de experimentos a serem realizados. O Método de Taguchi é
uma das técnicas de DOE que vem sendo amplamente empregado em diversos campos industriais
e acadêmicos fornecendo uma abordagem simples, eficiente e sistemática para otimizar os projetos
em relação ao desempenho, qualidade e custo (MOGANAPRIYAA et al, 2018) Neste contexto, o
presente trabalho visa avaliar, com o emprego do Método de Taguchi, o processo de ataque
químico utilizando o reagente Nital, a fim de investigar a influência de diversas variáveis do
processo, bem como das interações entre as mesmas, na qualidade da imagem obtida após ataque
químico e caracterização de um aço TRIP 800.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Material
Neste trabalho foi utilizado o aço com estrutura multiconstituída TRIP 800 destinado à
indústria automotiva. A composição química deste material está representada na Tabela 1 e suas
propriedades mecânicas na Tabela 2.

Tabela 1 – Composição química do Aço TRIP 800.

Elemento de Liga
Carbono (C)
Silício (Si)
Manganês (Mn)

TRIP 800
0,205
0,870
0,280
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Fósforo (P)
Enxofre (S)
Cromo (Cr)
Níquel (Ni)
Molibdênio (Mo)
Alumínio (Al)
Cobre (Cu)
Titânio (Ti)
Vanádio (V)
Nióbio (Nb)
Estanho (Sn)
Boro (B)

0,027
0,003
0,015
<0,001
0
0,040
0
<0,001
<0,001
<0,001
0
0

Tabela 2 – Propriedades mecânicas do Aço TRIP 800.
Limite de Limite
de
Coeficiente de
Ruptura
Escoamento
Anisotropia
Alongamento (%)
(MPa)
(MPa)

Coeficiente de
Encruamento

TRIP 800 T

855,0

538,1

23,4

1,00

0,18

TRIP 800 L

854,2

548,2

23,1

1,09

0,19

TRIP 800 45°

849,4

539,0

19,1

1,01

0,19

Material

Um planejamento experimental foi feito com o objetivo de se determinar o escopo do
trabalho, realizar a seleção dos fatores dos processos e a variável de resposta, assim como, o
delineamento do planejamento experimental, a realização dos experimentos e a análise dos
resultados. Dessarte, foi realizado uma metodologia para a aquisição dos dados experimentais a
qual está descrita no fluxograma mostrado no Quadro 1.
Quadro 1 – Fluxograma da metodologia utilizada para a realização dos experimentos, aquisição dos dados e
discussão dos resultados.
Execução dos
experimentos

Seleção da variável
resposta

• Corte dos materiais
• Embutimento
• Lixamento
• Polimento
• Ataques químicos
• Obtenção de
imagens

Análise dos
dados

Planejamento
experimental

Escolha dos fatores e
níveis

Delineamento
do planejamento
experimental

Preparação das
amostras
metalográficas:
Planejamento
experimental

Reconhecimento
e definição do
problema

Planejamento
experimental

Planejamento
experimental

Fase PréExperimento

Conclusões e
recomendações

Cada uma das etapas mostradas no fluxograma do Quadro 1 será definida e/ou descrita a
seguir:
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Planejamento experimental - Fase Pré-Planejamento
Nesta fase definiu-se os três primeiros passos elencados por Montgomery (2012) para o
planejamento de experimentos: reconhecimento e definição do problema (caracterização do
problema), escolha dos fatores e dos níveis (identificação das fontes de variação) e seleção das
variáveis de resposta, conforme mostrado no Quadro 2.
A definição das fontes de variação dos processos (fatores) que seriam analisadas foi
realizada com base em referências bibliográficas e em experimentos realizados anteriormente.
Quadro 2 – Check List para o planejamento de experimentos: Ataque químico do aço TRIP800 utilizando o reagente
de Nital.
Etapas / Reagente Estudado

Nital

Arranjo Ortogonal e Gráfico Linear
Tendo sido definidos quais as fontes de variação avaliadas, seus fatores e níveis foram
selecionados e são mostrados na Tabela 3.
A definição dos números alusivos aos níveis do fator "tempo de ataque" teve como
justificativos experimentos realizados anteriormente e referências bibliográficas. Não foram
consideradas as interações do fator modo de limpeza com os demais fatores ao se planejar os
experimentos, pois, admitiu-se que este fator não apresenta uma significância para a variável
resposta por não ter encontrado citação à influência deste fator nas referências bibliográficas
pesquisadas.

Tabela 3 - Descrição de fatores e níveis para o Arranjo Ortogonal do método de Taguchi utilizado nos experimentos
com reagente Nital e aço TRIP 800.
Níveis
Fatores

(-) ou (1)

(+) ou (2)

1: Concentração da solução de Nital

2%

3%

2: Modo de ataque

imersão

esfregamento

4: Tempo de ataque

11

15

7: Modo de limpeza, após ataque químico

modo convencional

solução de 1% de
bicarbonato de sódio

Interações
3: Concentração da solução de Nital x modo de ataque
5: Concentração da solução de Nital x tempo de ataque
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6: Modo de ataque x tempo de ataque
Fonte: Próprio Autor, (2019).

Após selecionar as variáveis a serem utilizadas neste trabalho foi definido o arranjo
ortogonal a ser utilizado. Considerando o número de variáveis e interações a serem realizadas, com
base na Tabela 3, foi escolhido o arranjo ortogonal padrão denominado L8 e um gráfico linear
correspondente para caracterização das interações, conforme Figura 1.
Figura 1 – Arranjo ortogonal L8 e gráfico linear escolhidos com base no número de fatores e interações a serem
analisadas.

Fonte: Fonte: Adaptado de Taguchi; Chowdhury; Wu (2005).

Desta forma, foram estabelecidos os arranjos ortogonais para a realização dos
experimentos utilizando o reagente Nital, Tabela 4.

Exp.

Tabela 4 - Arranjo ortogonal para a realização do experimento
Concentração de
Tempo de
Modo de ataque
Modo de limpeza
Nital (%)
ataque

1

2%

imersão

11

modo convencional

2

2%

imersão

14

água com bicarbonato de sódio

3

2%

esfregamento

11

água com bicarbonato de sódio

4

2%

esfregamento

14

modo convencional

5

3%

imersão

11

água com bicarbonato de sódio

6

3%

imersão

14

modo convencional

7

3%

esfregamento

11

modo convencional

8

3%

esfregamento

14

água com bicarbonato de sódio

Fonte: Próprio Autor, (2019).

Os experimentos foram realizados de forma aleatória, para minimizar os erros sistemáticos.
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A fim de tornar possível a estimativa do erro experimental e diminuir a margem de erros dos
ensaios os experimentos foram realizados em triplicata.
Preparação Metalográfica e Microscopia Óptica
Foram utilizadas as normas ASTM E 3-11 (2017) como base para a preparação das
amostras metalográficas utilizadas nos ensaios. As amostras seguiram os procedimentos
normatizados de corte (lento e com fluido refrigerante para evitar excesso de aquecimento e
alteração microestrutural); embutimento (a quente utilizando baquelite); lixamento (seguindo a
sequência granulométrica de #220, #320, #400, #600, #1000, #1200, #1500 e #2000 mesh);
polimento (com suspensão de sílica coloidal para materiais ferrosos – 0,05μm).
Após a preparação metalográfica foi realizado o ataque químico de acordo com a norma
ASTM E407-07 (2015) e 1 variando os parâmetros de ataque conforme o experimento realizado.
O procedimento seguinte a cada experimento de ataque químico foi a obtenção das
imagens para análise da fração volumétrica. Depois de cada ensaio eram fotografadas 20 imagens
ao longo de toda a amostra de forma randômica. Esse procedimento foi realizado no Laboratório
de Análise de Imagens de Materiais (LAIMAT) do Departamento de Materiais e Tecnologia FEG/UNESP. As imagens foram obtidas em campo claro, utilizando um microscópio óptico
NIKON MODELO EPIPHOT 200, acoplado a um PC e a uma câmera digital AXIO CAM 1CC3
ZEISS, usando-se o software AXIO VISIO – ZEISS.
As imagens das amostras atacadas foram analisadas com o auxílio do software livre Image
J. Segundo Russ (2011) e Wojnar (2000), o ajuste manual dos threshold para produzir um
resultado que é considerado correto com base em inspeção visual por um operador humano é
comum, mas na maioria dos casos deve ser evitado. Erros devido ao threshold manual são,
provavelmente, responsáveis por mais problemas na análise de imagem posterior do que qualquer
outra causa. Portanto, para o material analisado, foi utilizado um determinado auto threshold
(threshold automático) para estimar a fração volumétrica das imagens de todos os experimentos
realizados.
Dos experimentos foram escolhidos aleatoriamente dez ensaios. Para cada um desses
experimentos foi realizado o threshold para a estimativa da fração volumétrica da fase escura de
modo manual, ou seja, o threshold do experimento foi realizado imagem a imagem por três
pessoas envolvidas diretamente nesta pesquisa e a média foi calculada. Em seguida, no mesmo
conjunto de imagens foi aplicado o auto threshold (Huang, Intermodes, IsoData, Li, MaxEntropy,
Mean, MinError, Minimum, Moments, Otsu, Percentile, RenyEntropy, Shanbhag, Triangle, Yen),
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sendo o valor médio entre as 20 imagens também obtido.
Os valores obtidos em os autos threshold foram comparados com a média do threshold
obtido manualmente, sendo que a estimativa de auto threshold que mais se aproximou do valor
obtido manualmente foi selecionada. Buscou-se, dessa maneira, diminuir/amenizar a variação da
estimativa da fração volumétrica dos experimentos no que concerne ao operador, equipamento no
qual se está realizando a estimativa, iluminação do ambiente, entre outros fatores.
Para os ensaios realizados com o aço TRIP 800, o auto threshold "Moments" foi
selecionado, figura 2. Sendo assim, para cada experimento realizado neste material, a estimativa
da fração volumétrica das 20 imagens obtidas das fases mais escuras foi obtida com o auxílio do
software Image J e utilizando, para seleção das áreas a serem estimadas, o auto threshold já
mencionado.
Figura 2 - Aplicação do auto threshold "Moments" para estimativa da fração volumétrica do aço TRIP 800 – A
imagem mostra o software ImageJ e ao fundo uma imagem de TRIP 800 sendo analisada

Fonte: Próprio Autor (2019).

Das estimativas das frações volumétricas da fase escura obtidas das 20 imagens utilizadas
foi então calculada a média, mediana e seus respectivos desvios.
Análises Estatísticas Realizadas
Foi utilizado a técnica de análise da variância (ANOVA) para distinguir a influência
relativa dos fatores na variação dos resultados utilizando a estatística F (razão entre a variância do
fator e a variância do erro) para medir a significância do fator analisado em relação à variância de
todos os fatores incluídos no termo de erro. Os valores críticos de F foram retirados das tabelas
apresentadas por Montgomery (2012). Utilizou-se o nível de significância de 5%.
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a realização dos experimentos descritos na Tabela 4 foram calculadas as estimativas
da média da fração, desvios padrão/erros, e também foram estimadas as medianas e suas
incertezas, como observado na Tabelas 5, onde é mostrado os dados somente para uma sequência
de ensaios, a réplica e tréplica não foram mostradas pelo espaço, porém seus valores são levados
em conta na média das medianas.
Com base neo valor da média das medianas foi calculado, conforme Equação 1, o efeito
médio do fator corresponde à resposta média do fator em cada nível de experimento. Assim, o
efeito médio do fator 11 (ou seja, o fator 1: concentração da solução de nital, no nível 1:
concentração de 2%) para o aço TRIP:
Este resultado indica que a fração volumétrica média da fase escura do aço TRIP quando
este material é atacado com o reagente nital na concentração de 2% é de 49%.
O efeito médio dos demais fatores é calculado de forma semelhante e são apresentados na
Tabela 6.
Tabela 5 – Fração volumétrica da fase escura (martensita + bainita) para o aço TRIP 800.
Fração Volumétrica dos Experimentos
1
Experimento

Média
̅)
medianas (�

média

erro/desvio
da média

mediana

erro/desvio
da mediana

1

45,7

5,0

45,5

1,5

44,0

2

45,7

4,2

46,3

1,2

46,1

3

48,1

4,5

48,5

1,6

51,2

4

56,5

5,0

56,0

1,4

54,7

5

43,2

4,4

42,3

1,3

41,9

6

54,9

2,1

55,4

0,6

51,3

7

64,6

2,7

64,5

1,0

60,4

8

61,2

1,9

61,4

0,4

62,1

das

�=51,5
Fonte: Próprio Autor, (2019).
Tabela 6 – Efeito médio dos fatores para o Aço TRIP 800.
Concentração de nital

Modo de ataque

Tempo de ataque

Modo de limpeza

TRIP

11

14
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49,0%

TRIP

53,9%

45,8%

57,1%

49,4%

53,5%

52,6%

50,3%

Fonte: Próprio Autor, (2019).

Esses dados também podem ser representados graficamente, o que simplifica a
interpretação dos resultados, como observado na Figura 3.
Desse modo, ao se analisar a Figura 3 e a Tabela 6 é possível compreender como os fatores
discriminados influem no processo de ataque químico empregando o reagente nital. A fração
volumétrica da fase escura do material passa de 49,0% a 53,9%, ao se modificar a concentração do
reagente de 2% para 3%.
Ao se realizar o experimento com a variável modo de ataque no nível 1 (imersão), a média
das frações volumétricas obtidas foi de 45,8%. Quando esse fator é ajustado no nível 2
(esfregamento), a fração volumétrica média foi de 57,1%.
Ao se analisar os fatores dessa forma, ou seja, um a um, é possível afirmar que o parâmetro
que possui maior impacto sobre a variável de resposta do processo é o modo de ataque, seguido da
concentração da solução de nital, tempo de ataque e modo de limpeza.
Assim, se não houvesse o efeito das interações entre os fatores citados e o objetivo do
processo fosse unicamente maximizar a variável de resposta (fração volumétrica da fase escura), a
melhor combinação destes fatores seria:


Concentração da solução de nital no nível 2 (3%);



Modo de ataque no nível 2 (esfregamento);



Tempo de ataque no nível 2 (tempo maior - 14s);



Modo de limpeza no nível 1 (modo convencional).

Figura 3 - Gráfico dos efeitos e interações dos fatores sobre a média das medianas da fração volumétrica.

Fonte: Próprio Autor, (2019).
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Conforme observado pelos dados da Tabela 5, quando o ataque é realizado em condições
semelhantes a esta, Experimento 8 (Figura 4), a fração volumétrica é maior do que nos demais
Experimentos. Como a matriz de Taguchi é uma matriz fracionada, não necessariamente esta
condição encontra-se contemplada na matriz, como de fato, não está visto que o modo de limpeza
associado ao Experimento 8 encontra-se no nível 2. Portanto, um ensaio de verificação foi proposto
e o resultado obtido (�̅= 66,8%) confirmou que o melhor ajuste para se maximizar a variável de
resposta é: 12 22 42 71.
Figura 4 - Aço TRIP800: Reagente: nital 3%. Tempo de ataque 14s. Modo de ataque: esfregamento. Modo de
limpeza: convencional.

Fonte: Próprio Autor, (2019).

A Tabela 6 e a Figura 3 indicam que os fatores analisados têm influência em maior ou
menor grau sobre a variável de resposta, no entanto, não é possível distinguir por meio dos
resultados apresentados quais dentre esses fatores variam de maneira significativa a fração
volumétrica da fase escura do material, ou seja, influenciam o grau de ataque do aço TRIP 800. Por
este motivo, a fim de se determinar quais dentre os fatores e suas interações são, de fato,
relevantes para a variável de resposta do processo, foi realizado um tratamento estatístico dos
dados utilizando a técnica de análise de variância (ANOVA).
Os cálculos foram realizados com os dados contidos na Tabela 5 com o auxílio do software
STATISTICA. O p-valor, com uma significância de 0,05 (α=0,05), foi o critério utilizado para
definir a relevância de cada um dos fatores analisados e suas interações.
Dessa forma, a análise da variância dos dados relativos ao aço TRIP foi calculada e é
apresentada na Tabela 7.
Tabela 7 – Resultado da ANOVA em relação à média das medianas da fração volumétrica da fase escura.
Fatores

F

p

Nível de confiança
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Concentração natal

13,91289

0,001823

99,82

Modo de ataque

73,00433

0,000000

100,00

Interação: concentração nital x modo ataque

6,45086

0,021847

97,82

Tempo ataque

9,83981

0,006369

99,36

Interação: concentração nital x tempo de ataque

1,06912

0,316522

68,35

Interação: modo de ataque x tempo de ataque

1,40096

0,253850

74,62

Modo de limpeza

2,97404

0,103872

89,61

De acordo com o critério estabelecido para se determinar a significância ou não dos
parâmetros no processo, os fatores concentração da solução de nital, modo de ataque, tempo de
ataque e a interação entre a concentração da solução de nital e o modo de ataque impactam de
maneira significativa a variável de resposta do processo para este material, ou seja, a alteração
destes parâmetros resulta em aumento/diminuição na fração volumétrica do material de maneira tal
que são considerados significantes, como pode ser comprovado com os resultados apresentados na
Tabela 6.
Observa-se que por meio da análise dos efeitos médios dos fatores é possível, apenas,
avaliar o efeito que cada fator exerce de maneira isolada na variável de resposta. A influência que
dois fatores geram na variável de resposta, no entanto, é melhor compreendida quando os dados de
ambas as variáveis envolvidas são analisados como na Figura 5.
Pela análise do gráfico da Figura 5 é possível comprovar que há interação entre os fatores
concentração da solução e modo de ataque, visto que a diferença na resposta entre os níveis de um
fator não é a mesma em todos os níveis dos outros fatores.
Quando o fator concentração da solução de nital encontra-se no nível 1 (2%), a fração
volumétrica da fase escura do material foi em média de 45,0% quando a amostra foi atacada por
imersão e de 53,0% quando atacada por esfregamento, figura 6. A amostra atacada por imersão,
figura 6a, possibilita a visualização de detalhes da microestrutura do material devido à maior
nitidez da imagem obtida.
Quando o fator concentração da solução de nital encontra-se no nível 2 (3%), a fração
volumétrica da fase escura do material foi em média de 46,6% quando atacado por imersão e em
média de 61,0% quando o método de ataque foi o esfregamento, figura 7.
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Fração volumétrica [%]

Figura 5 – Análise da interação entre os fatores Concentração da solução de nital x modo de ataque

80
70

10

1

Figura 6 - Reagente: nital 2%. Tempo de ataque 11s. a) modo de ataque: imersão (Experimento 1 - fração
volumétrica: 45,5%). b) modo de ataque: esfregamento (Experimento 3 - fração volumétrica: 51,0%).

Fonte: Próprio Autor, (2019).

Em outras palavras, quando se opta por realizar o ataque por imersão, alterar a
concentração da solução de nital de 2% para 3% ocasiona um aumento da fração volumétrica de
cerca de 45% para 46,6%, ou seja de 4%, mas, se a mesma alteração for realizada quando o modo
de ataque utilizado for esfregamento, este aumento passa a ser de 15%. Em vista desta
constatação, é coerente afirmar que, para amostras do aço TRIP800 atacadas com o reagente nital,
o fator modo de ataque possui maior influência que a concentração da solução de nital, como
havia sido suposto na análise da Tabela 6.
Figura 7 - Reagente: nital 3%. Tempo de ataque 11s. a) modo de ataque: imersão (Experimento 5 - fração
volumétrica: 42,3%). b) modo de ataque: esfregamento (Experimento 7- fração volumétrica: 64,5%).
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Fonte: Próprio Autor, (2019).

Com base nestas observações, é possível notar a importância tanto do fator modo de ataque
quanto da interação entre este fator e a concentração da solução utilizada.
Esta análise resulta em informações mais detalhadas acerca da importância que a interação
entre os fatores analisados têm na resposta do processo, entretanto, o fator tempo de ataque não foi
considerado, ou seja, esta análise considera a fração volumétrica média quando os fatores modo de
ataque e concentração da solução de nital são variados independentes do tempo de ataque. A fim
de considerar a variável tempo de ataque, as imagens das Figuras 9 e 11 e os gráficos das Figuras
8 e 10 foram plotados.
A Figura 8 ilustra a influência que a combinação entre os fatores concentração da solução de
nital e tempo de ataque possuem no processo. Apesar das retas não serem tão acentuadas quanto às
da interação entre os fatores concentração da solução e modo de ataque, ainda assim, a variação
destes fatores resulta em aumento na fração volumétrica. Entretanto, nota-se que não há interação
entre estes fatores, pois o comportamento dos fatores é o mesmo em ambos os níveis analisados.
Figura 8 – Análise da interação entre os fatores Concentração da solução de nital x tempo de ataque.

Fonte: Próprio Autor, (2019).

A influência do fator tempo de ataque é observada quando comparadas as Figuras 7a e 11a,
por exemplo, nota-se uma variação de 4%, ao se alterar este parâmetro.
Figura 9 - Reagente: nital 2%. Tempo de ataque 14s. a) modo de ataque: imersão (Experimento 2 - fração
volumétrica: 47,4%). b) modo de ataque: esfregamento (Experimento 4 - fração volumétrica: 53,6%).
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Fonte: Próprio Autor, (2019).

A relação entre os fatores modo de ataque e tempo de ataque também foi analisada. A
Figura 10 indica a relação entre os fatores modo de ataque e tempo de ataque. Do gráfico tem- se:
para o modo de ataque no nível 1 (imersão) e tempo de 11 segundos, a fração volumétrica média é
de 43,0%; para o modo de ataque no nível 1 (imersão) e tempo de 14 segundos, a fração volumétrica
média é de 48,7%. Para o modo de ataque no nível 2 (esfregamento) e tempo de 11 segundos, a
fração volumétrica média é de 55,8%; e para o tempo de 14 segundos, a fração volumétrica média
é de 58,4%.
Figura 10 – Análise da interação entre os fatores Modo de taque x tempo de ataque.

90
80
70
60
50
40
30
20
10

Fonte: Próprio Autor, (2019).

Ao se confrontar as Figuras 6 e 9 pode-se constatar a relação entre estes dois fatores.
Figura 11 - Reagente: nital 3%. Tempo de ataque 14s. a) modo de ataque: imersão (Experimento 6 - fração
volumétrica: 46,2%). b) modo de ataque: esfregamento (Experimento 8 - fração volumétrica: 65,4%).
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Fonte: Próprio Autor, (2019).

A influência do fator modo de ataque também é visível ao se comparar as imagens das
Figuras 11a e 11b. Apesar de ambas as amostras terem sido atacadas com o mesmo reagente, por
14s, nota-se um grau de ataque maior na Figura 11b.
A relação entre os fatores modo de ataque e tempo de ataque do mesmo modo que entre os
fatores concentração da solução de nital e tempo de ataque resultou em alterações menores na
resposta do sistema do que as ocorridas na interação entre o modo de ataque e concentração.
A fim de tornar mais simples a comparação entre os resultados obtidos, a Tabela 8 foi
elaborada.
Tabela 8 - Resumo: interações entre os fatores em estudo sobre a fração volumétrica da fase escura.
Modo de ataque
Concentração da solução de nital
Imersão
Tempo de ataque
Concentração de nital

Esfregamento

2%

3%

11s

43,0%

55,8%

47,6%

51,2%

14s

48,7%

58,4%

50,4%

56,7%

2%

45,0%

53,0%

3%

46,6%

61,0%

Fonte: Próprio Autor, (2019).

A análise da relação entre os fatores concentração da solução de nital, tempo de ataque e
modo de ataque (efeito das interações de 3ª ordem) também foi realizada, conforme mostra a
Figura 12.
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Figura 12 – Análise da interação de 3ª ordem.

Nital 2%
100
90
Fração volumétrica [%]

80
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40
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11

Tempo de ataque [s]

Fonte: Próprio Autor, (2019).

Ao se atacar o aço TRIP 800 com nital 2% por 11s, Figura 6, constata-se que as frações
volumétricas são maiores quando a amostra é atacada por esfregamento. O mesmo ocorre quando
o tempo aumenta. Essa diferença da variável de resposta quando o modo de ataque é alterado não
difere em grande magnitude conforme há aumento no tempo de ataque.
As demais relações entre dois fatores não foram consideradas irrelevantes, ou seja, é
possível afirmar com um índice de confiabilidade de 95% que, embora possam influir na fração
volumétrica do material em estudo, o impacto que causam na variável de resposta é pequeno e não
significante.

3. CONCLUSÃO
O processo de ataque químico corrosivo utilizando o reagente nital foi analisado visando
comprovar estatisticamente resultados que são amplamente conhecidos, ou seja, quais são os
fatores e possíveis interações entre os mesmos que maximizam o grau de ataque do material em
estudo, a fim de melhor administrá-los durante o processo. Para tanto, a variável de resposta
escolhida foi a fração volumétrica da fase escura (martensita+bainita) presente no material após
realização do ataque químico. Desse modo, concluiu-se que:
Os fatores que têm significância no processo (probabilidade igual ou superior a 95% de
impactar a variável de resposta) de ataque do aço estudado, quando é considerada a maximização
do grau de ataque são: Concentração da solução de nital, modo de ataque, tempo de ataque, e
interação entre modo e tempo de ataque;
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Além de possibilitar identificar os fatores e respectivos níveis que mais possuem influência
sobre a variável de resposta, os resultados obtidos permitem o ajuste dos níveis dos fatores de
forma a se obter o resultado esperado, como por exemplo: imagens que caracterizem o material
analisado.
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APLICAÇÃO DO DESIGN THINKING NA INDÚSTRIA DE RECAPAGEM
DE PNEUS
Design Thinking Application in the Retreading Industry

Jorge Luiz Santos Bento
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e Inovação
Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA
RESUMO
O design, mais do que um método para desenvolver produtos e serviços, pode agregar muito valor na
solução de problemas e no planejamento estratégico nas pequenas indústrias brasileiras. A proposta deste estudo é
fundamentada na aplicação do Design Thinking para melhoria do fluxo de produção em uma indústria de recapagem
de pneus localizada na cidade de Lorena. A aplicação da metodologia será realizada em duas etapas: A)
Levantamento da cadeia de suprimentos por meio da ferramenta de gestão industrial tipo SIPOC (ferramenta
utilizada para mapear e identificar os elementos relevantes de um processo); B) Aplicação da ferramenta Design
Thinking na análise e melhoria do layout por meio de uma abordagem prática e de caráter exploratório (caso prático
com estudo e solução de problema), focando em soluções simples, criativas, de baixo custo, e que venham a
beneficiar a sociedade. Como resultados esperados objetiva-se: o aumento da produtividade e da capacidade
produtiva, a redução de perdas e desperdícios e a melhoria da ergonomia.
Palavras Chave: Design Thinking; Gestão; Recapagem de Pneus.

ABSTRACT
Design, besides being a method for developing products and services, can add much value in problem
solving and strategic planning in small Brazilian industries. The proposal of this study is based on the application of
Design Thinking to improve the production flow in a tire retreading industry located in the city of Lorena. The
application of the methodology will be carried out in two stages: A) Survey of the supply chain through the
industrial management tool type SIPOC (tool used to map and identify the relevant elements of a process); B)
Application of the Design Thinking tool in the analysis and improvement of the layout by means of a practical and
exploratory approach (practical case with study and solution of problem), focusing on simple, creative, low cost
solutions, and that will benefit the society. The expected results are: the increase of productivity and production
capacity, reduce losses and waste and improve ergonomics.
Keywords: Design Thinking; Management; Retreading Tires.
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1. INTRODUÇÃO
O design, mais do que um método para desenvolver produtos e serviços, pode agregar
muito valor na solução de problemas e no planejamento estratégico nas pequenas indústrias
brasileiras. Neste cenário, a indústria de recapagem de pneus representa segmento importante,
pois além de trazer lucro e gerar emprego, contribui de forma efetiva para preservação ambiental,
na medida em que deixa de descartar os pneus usados na natureza e nos centros urbanos.
Figura 1 – pneus usados x natureza

Fonte: fernandes, [201-].
Figura 2 – pneus usados x centros urbanos

Fonte: autor, [2018].
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1.1 Objetivo
Aplicar o Design Thinking para melhoria do fluxo de produção em uma indústria de
recapagem de pneus localizada na cidade de Lorena, com os seguintes resultados esperados:


O aumento da produtividade e da capacidade produtiva;



A redução de perdas e desperdícios



A melhoria da ergonomia.

1.2 Contribuição do Trabalho
Este trabalho tem como foco buscar possíveis melhorias:


Econômicas (busca do aumento do lucro na empresa);



Sociais (possibilidades de progresso nas questões ergonômicas da indústria como

também na geração de empregos);


Ambientais (com o aumento da capacidade produtiva, espera-se contribuir para a

redução dos pneus inservíveis deixados na natureza e centros urbanos);


Na Saúde (contribuindo com a redução do número de pneus inservíveis deixados na

natureza e centros urbanos, esperasse reduzir os riscos de geração de criadouros do mosquito
'Aedes aegypti', vetor responsável pela transmissão de doenças como Dengue, Chikungunya,
Febre Amarela e Zika).
2. O CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA
Cada dia mais a reciclagem dos materiais se faz presente no dia a dia da população.
Basicamente, quase todos os produtos têm potencial para serem reutilizados, e a reciclagem tem
um papel de grande importância na redução dos impactos que estes itens, após o seu uso, podem
causar ao meio ambiente. Vários benefícios podem ser obtidos a partir do processo de reciclagem,
no caso da borracha, ajuda a preservar a natureza, evitando a degradação do solo.
A borracha é produzida naturalmente da árvore seringueira ou sinteticamente a partir de
fontes de petróleo, sendo semelhantes em propriedades e difíceis de decompor. É importante saber
que a produção de pneu é responsável pela maior parte do uso destas borrachas, chegando a 70%, e
a reciclagem representa um papel importante.
A reciclagem proporciona uma utilização mais racional dos recursos naturais não
renováveis e uma redução na poluição da água, do ar e do solo. Para a indústria, a reciclagem pode
apresentar a vantagem de diminuir os custos nos processos produtivos.
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O transporte rodoviário é o principal modal de transporte e o mais conhecido e utilizado em
toda a extensão do território nacional. A distribuição por meio de caminhões e carretas nas
rodovias brasileiras vem crescendo desde a década de 50, acompanhado pelo crescimento do setor
industrial e varejista e, da malha rodoviária. Como consequência podemos observar um
crescimento exponencial na produção de pneumáticos no país, inclusive com instalações, no Brasil,
de plantas industriais por grandes fabricantes mundiais. Este fato acaba gerando uma problemática
para o meio ambiental, uma vez que grande parte dos pneus descartados está sendo abandonada em
locais inadequados como, por exemplo, lixões a céu aberto e até mesmo em rios, causando grandes
transtornos para a saúde e para qualidade de vida, conforme mostra o site Ambiente Brasil (2008).
Segundo o site Recicloteca (2017), um estudo feito pela Universidade de Vrije, na Holanda,
descobriu que todos os dias são fabricados cerca de 2 milhões de novos pneus no mundo. Isto
significa uma produção anual de 730 milhões de pneus (janeiro/1999). Ao mesmo tempo, em 2017
já eram transformados em sucata, no mundo, cerca de 800 milhões de unidades por ano e no Brasil,
cerca de 17 milhões de pneus por ano.
A reutilização dos pneus através da renovação por processo de recapagem suportada pelas
boas práticas de logística reversa, é uma alternativa viável e que contribui para mitigar os impactos
ambientais desses produtos de forma responsável e sustentável.
O processo de recapagem aumenta a vida útil do pneu em até três vezes (1ª vida do pneu
novo + 2 recapagens) e economiza 80% de energia e matéria-prima em relação à produção de
pneus novos e consiste na remoção por raspagem da banda de rodagem desgastada da carcaça e na
colocação de uma nova banda. Após a vulcanização, o pneu "recapado" deverá ter mesma
durabilidade que o novo.
Considerando-se que o Design Thinking tem sido apresentado, como um filosofia
revolucionária, conjugando a visão humanista com uma vertente de gestão empresarial estratégica
essencial no contexto económico atual, e a importância da atividade de recapagem de pneus nas
questões ambientais, econômicas, sociais e de saúde, como também o fato de uma indústria de
recapagem de pneus oferecer terreno fértil para se desenvolver soluções e realizar oportunidades de
melhorias, pretende-se aplicá-lo na busca de soluções criativas, de baixo custo, e que venham a
beneficiar a sociedade.
3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA E/OU OPORTUNIDADE
Em visita técnica realizada em indústria de recapagem na cidade de Lorena observou-se
fragilidades no layout de sua planta industrial, demonstrando oportunidades de melhoria no seu
495

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

fluxo de produção.
O processo de recapagem é realizado, na maior parte de seu percurso, através de monovia
(sistema para deslocamento horizontal de cargas), onde os pneus são movimentados utilizando-se
ganchos que deslizam equipados com roldanas (Figura 3).
Figura 3 – Fluxo de Processo de Recapagem de Pneus

Fonte: FERREIRA, FERNADES, LORENZON, 2015.

Também foi aplicada a ferramenta SWOT (ou Matriz F.O.F.A. em português), como
ferramenta de planejamento e tomada de decisão – Figura 4, obtendo-se dados importantes que
caracterizam o ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) da
empresa – Anexo A.
Figura 4 – Matriz SWOT (Análise dos Dados)

Fonte: CASAROTTO - BLOG ROCK CONTENT, 2016.

Ao analisarmos o Anexo A (Matriz SWOT) observou-se que a planta opera nos dias de
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hoje com 1/3 de sua capacidade devido à baixa demanda comercial, resultado da crise econômica
vivenciada nos últimos 5 anos, mas também pelo longo tempo de resposta ao cliente – “Lead
Time” (espaço de tempo entre a captação da carcaça no cliente e a entrega do pneu recapado).
Com base nas observações realizadas “in loco” através de visita técnica realizada na
planta assim como nos dados captados através da aplicação da ferramenta SWOT, concluímos
que o foco de nossas ações deve apontar para a redução do “lead time” através da melhoria do
fluxo de produção da planta e consequente aumento da demanda comercial.
4. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
A aplicação da metodologia será realizada em duas etapas:


Levantamento da cadeia de suprimentos por meio da ferramenta de gestão industrial

tipo SIPOC (ferramenta utilizada para mapear e identificar os elementos relevantes de um
processo – Figura 5);
Figura 5 – Modelo para um Diagrama SIPOC

Fonte: FILHO, 2013.



Aplicação da ferramenta Design Thinking na análise e melhoria do layout por meio

de uma abordagem prática e de caráter exploratório (caso prático com estudo e solução de
problema), focando em soluções simples, criativas, de baixo custo, e que venham a beneficiar a
sociedade (Figura 6).
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Figura 6 – Modelo IDEO de Design Thinking

Fonte: BARTOLOMEU, 2014.

5. ANÁLISE E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO/RECOMENDAÇÃO
Para Gerlach, et al. (2017), “O cenário atual de alta competitividade faz com que as
empresas busquem processos cada vez mais otimizados, com o mínimo possível de perdas e o
máximo de qualidade e produtividade. O layout industrial desempenha papel importante nesse
contexto, tendo em vista que a disposição física de máquinas, equipamentos, áreas de circulação,
áreas de estoque e pessoas influencia diretamente a eficiência de uma operação. ”.
Gerlach, et al. (2017) afirma: “mudanças propostas no layout são capazes de reduzir [...] o
lead time da empresa, eliminar perdas, melhorar a organização dos setores produtivos, além de
garantir a agilidade no processo de fabricação. ”.
A partir do mapeamento e identificação dos elementos relevantes do processo de recapagem
da empresa objeto deste estudo, objetiva-se aplicar a ferramenta Design Thinking e os métodos
necessários à verificação dos pontos fortes e fracos e das oportunidades e ameaças, utilizando-se a
sinergia dos atores envolvidos e das partes interessadas para se desenvolver uma nova proposta de
layout para a planta industrial e de fluxo de processo.
Ao citarmos layout não estamos restritos ao perímetro industrial, mas sim ao fluxo de
processo de ponta a ponta. Portanto o ambiente considerado tem abrangência desde o cliente
(captação de pneus usados no cliente – chamado no ambiente de recapagem de “coleta de
carcaças”) até a disponibilização do pneu renovado (recapado).
Este trabalho encontra-se em fase inicial, ainda nas primeiras etapas da aplicação da
metodologia, que consiste no levantamento da cadeia de suprimentos por meio da ferramenta de
gestão industrial tipo SIPOC (ferramenta utilizada para mapear e identificar os elementos
relevantes de um processo – figura 5), que será iniciado em 2019, conforme cronograma físico de
execução do projeto – Semestre 2 (figura 9).
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6. CONCLUSÃO
O atual cenário de alta competitividade torna essencial a busca constante da otimização de
processos e eliminação de perdas e o layout industrial tem papel fundamental em um sistema de
produção enxuta, pois tem influência direta na forma como pessoas, materiais e produtos fluem
dentro do processo. Além do ganho de produtividade e a redução do lead time, espera-se, como
resultado deste trabalho, a obtenção do crescimento da demanda comercial com consequente
melhoria da ocupação da capacidade produtiva da planta de recapagem.
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RESUMO
O trabalho visa avaliar uma ferramenta de punção utilizada por alunos deficientes visuais do Centro de Apoio
ao Deficiente Visual (CADEVI) da cidade de Lorena (SP). Esse equipamento é primordial para a escrita em Braile,
porém, por meio das análises ergonômicas estruturais do objeto e do estudo de caso do mesmo, observou-se que esse
instrumento de punção apresentou problemas durante o uso e fez com que os alunos encontrassem dificuldade ao
utilizá-lo. A vista disso, o trabalho avalia os motivos que levaram a esse ocorrido e apresentam propostas de melhorias
no dispositivo e material para o processo da escrita em Braile.
Palavras Chave: Ergonomia; Punção; Braile; Projeto de Produto; Seleção de Materiais.

ABSTRACT
The work aims to evaluate a punch tool used by visually impaired students from the center of support to the
visually impaired (CADEVI) of the city of Lorraine (SP). This equipment is essential for the writing in Braille,
however, by means of analyzes structural Ergonomic of the object and the case study of the same, we observed that
this instrument of puncture presented problems during the use and made that students find it difficult to use it. In
addition, the study assesses the reasons that led to this occurred and submit proposals for improvements in the device
and material for the process of writing in braille.
Keywords: Ergonomics; Puncture; Braile; Product Design; Selection of Materials.
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1. INTRODUÇÃO
O projeto de pesquisa surge no Centro Universitário Teresa D’Ávila (UNIFATEA) por
meio do grupo de pesquisa intitulado Projeto de Produto e Tecnologia Sociais registrado e
certificado no diretório dos grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa
Desenvolvimento Tecnológico-CNPq com o caráter de pesquisa de inovação tecnológica (bolsa
PIBITI) na interlocução com o Centro de Apoio ao Deficiente Visual (CADEVI) e está sendo
desenvolvida no Laboratório de Materiais, Texturas e Modelagem “Prof. Wilson Kindlein Junior” UNIFATEA.
Fez-se necessário a realização do projeto, pois nota-se um desvio ergonômico e materiais
impróprios na confecção do instrumento responsável pela escrita em Braile dos alunos
matriculados no Centro de Apoio ao Deficiente Visual (CADEVI).
De acordo com Barreto, Gurgel, Neto e outros (2017) no campo da diversidade incluem-se
também pessoas que apresentam certo tipo de deficiência, inclusive, as mesmas lutam por triunfos
nos espaços públicos e privado do país, buscando equidade nas oportunidades de trabalho,
educação, dentre outros.
Uma área responsável por promover acessibilidade às pessoas deficientes é a Tecnologia
Assistiva, pois a mesma, segundo Bersch (2017) é uma expressão utilizada para distinguir todo o
depósito de artifícios e serviços que colaboram para oferecer ou acrescer habilidades funcionais de
pessoas com deficiência e por meio disso promovem independência e inclusão. Desta forma,
percebe-se que o crescimento tecnológico está encontrando maneiras de tornar a vida mais fácil.
Entretanto, nota-se que as pessoas não se deram conta de que utilizam constantemente ferramentas
que foram desenvolvidas especificamente para favorecer as atividades o dia a dia delas, “são
instrumentos que facilitam nosso desempenho em funções pretendidas”. (BERSCH, 2017, p. 2).
Esses materiais são projetados pelo designer que segundo Calegari e Oliveira (2013), está
inserido em um âmbito sociocultural e suas escolhas são persuadidas pelas práticas e valores
sociais. Desta forma, é preciso que o designer se atente para as práticas e valores socialmente
construídos, que transcende a viabilidade produtiva dos produtos, sabendo que os materiais
exercem uma função primordial no processo de concepção do produto, pois executam as ideias, as
concepções e desenhos criados.
Segundo Santos e Torres (2015), os portadores de Deficiência Visual quando são
introduzidos no âmbito social podem defrontar com relevantes obstáculos. Uma dessas dificuldades
é a falta de acessibilidade, a qual garante a locomobilidade plena. O excesso de informações
visuais também pode ser um fator agravante durante o procedimento de inclusão desses indivíduos,
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como no meio educacional, onde as dificuldades dos portadores dessa deficiência podem atrapalhálos ao acesso do seu currículo. O que potenciará as qualidades das pessoas portadoras da
Deficiência Visual é o desenvolvimento de recursos adequados aos mesmos, provendo o acesso às
informações (SANTOS, TORRES, 2015).
Um exemplo disso é o Sistema Braile, que é uma eficiente educação para cegos que
segundo Sandes (2009) foi criado na França em 1825 por Louis Braile depois de ter estudado no
Instituto Real de Jovens Cegos de Paris, uma escola fundada por Valentim Haüy, criador de um
método que consistia na gravação em alto relevo das letras do alfabeto. A leitura era realizada de
forma tangível, porém havia muitas limitações nesse recurso, principalmente na escrita, pois a
confecção das letras solicitaria muitas habilidades manuais para o corte das mesmas, o que exigiria
competências que não seriam imediatas. Haüy fundou o instituto com a intenção de combater o
preconceito e a desigualdade da época referente aos deficientes visuais, oferecendo aos cegos o
aprendizado da leitura, da escrita e distintas atividades manuais que pudessem proporcioná-los
algum sustento, tirando-os da terrível possibilidade de virarem pedintes. Inspirado pelos feitos de
Valentim Haüy, Louis Braille sugeria alterações que pudessem compor acentuação e pontuação de
palavras e o uso da matemática para resolução de problemas (SANDES, 2009).
Devido a falta de aceitação das modificações sugeridas, Braille iniciou sozinho a criação
de seu sistema modificando de Escrita Noturna para sistema Braile, reduziu para apenas
seus pontos, que podia compô-los em 63 combinações. No ano de 1827 o primeiro livro de
gramática foi transcrito para Braille. (SANDES, 2009. p. 24)

E de acordo com Plácido e Pires (2018) a linguagem, os signos e o próximo são supremas
finalidades mentais que concedem ao indivíduo deficiente o acesso ao progresso, o ressarcimento
das dificuldades e a inserção dele nas práticas socioculturais. Desta forma, segundo Fissmer,
(2005) as ferramentas que o Sistema Braile utiliza são o instrumento de punção e o reglete. Sendo
assim, para realização da escrita é necessário prender o papel no reglete e utilizar a ferramenta
punção para perfurar o papel que de acordo com (GOMES FILHO, 2010) isso deve ser feito da
direita para esquerda. A Figura 01 exemplifica o uso dessas ferramentas:

Figura 01: Utilização do punção e do reglete durante o processo de escrita em Braile.
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Fonte: Civiam, 2016. Disponível em:
<http://www.civiam.com.br/blog/wpcontent/uploads/2014/08/imagemreglete1.jpg>.

Para descobrir a quebra dos punções serão realizadas análises ergonômicas e estruturais do
objeto para que apresentemos aos alunos do CADEVI, melhorias no uso do instrumento. Por meio
disso, poderemos proporcioná-los, segurança e um desempenho maior nas atividades, conforme
previsto pela NR 17, por meio da diminuição dos problemas relacionados à quebra dos punções.
(NR 17, 2007).
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho surgiu em agosto a novembro de 2017 a partir de um estudo de caso realizado no
CADEVI (Centro de Apoio ao Deficiente Visual) situado na cidade de Lorena (SP), uma
instituição responsável por promover a inclusão social das pessoas com deficiência visual por meio
de atividades sociais, esportivas, culturais e educacionais como o ensino do Braile.
Implantado em 1980 e assumido pela prefeitura da cidade, recebeu o apoio do Colégio São
Joaquim, pois o mesmo oferecia uma sala de atendimento para os deficientes visuais. Entretanto
em 1987, por falta de espaço físico, esse trabalho foi acolhido pela Casa da Amizade, uma
associação formada por esposas de rotarianos e o Rotary Club de Lorena que ampliou nas suas
modalidades de atendimento, o Centro de Atendimento ao Deficiente Visual CADEVI. Com isso, o
CADEVI foi integrado pela Prefeitura Municipal de Lorena na Avenida Tiradentes, nº 78, no
bairro Ponte Nova, com o atendimento em período integral e com uma infraestrutura provida de
materiais didáticos específicos com uma equipe de profissionais qualificados como gestora, vicegestora, merendeira, professoras, agentes operacionais e nutricionistas.
Em 2017 foram atendidos 75 alunos no sistema segregado (atendimento somente no
CADEVI) e no sistema integrado (atendimento desde ao CADEVI, às escolas de ensino comum).
O Cemtro de Apoio ao Deficiente Visual atende alunos dos municípios de Lorena, Cachoeira
Paulista, Cruzeiro, Guaratinguetá e Piquete e a instituição oferece assistência ao deficiente a partir
dos seus 4 anos de idade com as seguintes modalidades: Pré-Escola pelo Método Braile; Pré-Escola
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pelo Método Ampliado; Alfabetização pelo Método Braile; Alfabetização pelo Método Ampliado;
Habilidades Básicas; Apoio escolar para os alunos: educação infantil, ensino fundamental, ensino
médio e faculdade; A.V.D.; Orientação e Mobilidade; Datilografia em Braile; Introdução à
Computação - Sistema Dos Vox. Transcrição do Braile; Coral (complementação educacional);
Artesanato (complementação educacional); Laboratório de Informática adaptado; Equoterapia;
Educação Física e Natação adaptada. (CADEVI, 2016).
Um trabalho de caráter empírico que investiga um dado fenômeno dentro de um contexto
real contemporâneo por meio de análise aprofundada de um ou mais objetos de análise
(casos). Essa análise possibilita amplo e detalhado conhecimento sobre o fenômeno,
possibilitando, inclusive, a geração de teoria. (MIGUEL E SOUSA, 2012. p. 131).

Por meio da teoria supracitada, observou-se que as características de uso da ferramenta
punção sofreram deformidades durante o período de manuseio. Sendo assim, foi necessário
utilizar-se do método "Pesquisa-ação" no presente estudo.
A pesquisa-ação é um dos métodos qualitativos de abordagem de problemas, que cobre
muitas formas de pesquisa orientada para a ação. Trata-se de um tipo de pesquisa social
com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou
com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo. (TRIPP, 2005. p. 447).

A Figura 02 apresenta o fluxo das aplicações metodológicas do trabalho:
Figura 02: Fluxo das tarefas abrangidas pela metodologia do trabalho.

Fonte: O autor, 2017.

Fonte: O autor, 2017.

Além das atividades citadas na figura 02, houve também, uma revisão bibliográfica. Para
tal, foram utilizados livros, sites e outros artigos que contribuíram para o desenvolvimento do
projeto. O CADEVI (Centro de Atendimento ao Deficiente Visual), situado no Município de
Lorena (SP) pertence à Região Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista e Litoral Norte e possui
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3 acessos, sendo eles, dois pela Rodovia Presidente Dutra, km 116 e outro pela Estrada Estadual
Lorena-SP x Itajubá-MG. A escola é de fácil acesso até mesmo para quem usa a BR 116 e/ou a
Estrada Estadual. As Figuras 03 e 04 apresentam a fachada e o acesso à escola a partir da Rodovia
Presidente Dutra. (IBGE, 2017)
Figura 03: Acesso do CADEVI pela BR 116

Fonte: Google, 2017.

Figura 04: Fachada frontal do CADEVI.

Fonte: Google, 2017.

Observou-se que o campus da escola é adaptado para atender os diferentes tipos de
necessidades físicas dos alunos, dentre as adaptações existentes, destacam-se as placas indicativas
nas paredes (com escrita ampliada e também em Braile) conforme exemplificam as Figuras 05 e
06:

505

IX Workshop Design & Materiais e III Congresso Internacional 2019

Figura 05: Placa indicativa das salas com aplicação da identificação do ambiente em braile.

Fonte: O autor, 2017.

Figura 06: Fitas de piso táteis aplicadas, o qual há desníveis no solo para evitar quedas.

Fonte: O autor, 2017.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação a essas ferramentas, a escola oferece dois tipos de punções aos alunos, o punção
comum e o punção anatômico, ambos, são compostos por um corpo construído em poliestireno
com uma ponta em metal. A Figura 07 apresenta respectivamente esses dois tipos de punções
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Figura 07: Representação dos instrumentos

Fonte: O autor, 2017.

Os punções são distribuídos aos alunos de maneira indiscriminada, ou seja, não há um
procedimento específico para a distribuição de tais objetos, ou menos ainda, a individualização do
mesmo, o qual remete a ideia de que cada aluno dever ter o seu próprio instrumento de trabalho.
Todos os alunos utilizam as duas ferramentas de punção, no entanto, ao longo das visitas e por
meio das observações, percebeu-se que alguns educandos têm preferência pelo punção anatômico,
alegando a necessidade de fazer menos força ao aplicá-lo no papel, todavia, tanto pela observação
quanto pelos relatos dos alunos e dos educadores, notou-se que o retorno das opiniões é relativo,
pois outros se sentem melhor utilizando a outra ferramenta de punção comum.
Esse instrumento é de extrema importância para o processo de desenvolvimento do aluno
no aprendizado da grafia em Braile, contudo, essa ferramenta pode sofrer alguns danos se vier a ser
utilizada por um longo período. A conservação pode influenciar diretamente no rendimento do
usuário, deformações nas pontas ou no corpo, por exemplo, são "não- conformidades" que por sua
vez conduzem a uma menor produtividade na produção de textos. Logo, o cuidado com esse
instrumento se faz necessário. Os danos mais comuns nos objetos são retratados na Figura 08:
Figura 08: Punções danificados

Fonte: O autor, 2017.

Por conta da fadiga inerente no processo da escrita, os usuários aumentam a pressão das
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mãos para marcar a folha. Tal movimento é impercebível por eles e esse comportamento pode ser a
causa determinante na deformação das pontas dos punções. A queda ao chão é o primeiro fator das
quebras do corpo dos mesmos, e isso faz com que o instrumento de punção perca a sua utilidade.
A análise dos materiais também foi elencada como prioridade nesse projeto, em vista que o
material utilizado para construção do instrumento poderia estar em não-conformidade concernente
a seu uso.
Com isso, foi realizado um estudo dos materiais que compõem o punção e ensaios
mecânicos que caracterizam o equipamento que demonstram a sua estrutura de forma que nos
permite compará-los com a função que o instrumento exerce. Sua estrutura e microestrutura são
postas a teste que simulam o uso pessoal do aparelho e mede então, sua resistência ao uso e modo
que é utilizado.
Para descobrir de qual material era composta a haste, foi realizada a Espectroscopia por
Dispersão de Energia (EDS), conforme ilustra a Figura 09:
Figura 09: Análise dos materiais que compõem a haste metálica por meio do EDS.

Fonte: O autor, 2017.

Observou-se por meio do EDS que o material utilizado para confecção do punção foi o
poliestireno. Desta forma, esse material pode ser substituído por algum tipo de borracha ou outros
polímeros que atendam as características do aparelho. Esses materiais poderiam ser o ABS ou
PLA, e ambos foram utilizados regularmente na impressora 3D.
Foi realizada também, a análise ergonômica do punção que revelou a deformação da ponta
metálica e percebemos que isso ocorreu devido à força excedente aplicada pelos alunos sobre o
instrumento, atitude que se deu pelo cansaço dos alunos em relação ao procedimento repetitivo da
escrita em Braile, o estudo ergonômico LER’s (Lesões por Exercício Repetitivo) comprova tal fato.
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Para evitar o desgaste e a quebra da peça, propõem-se pequenas pausas programadas ao longo da
produção da escrita, visando o descanso muscular e a melhoria na formação de textos, além da
troca do material do instrumento.
Outro fator relacionado à quebra constante dos punções é a queda do objeto, por isso foi
proposto o uso de uma pulseira semelhante à utilizada para segurar controles de vídeo- game no
corpo do punção. Assim, após o uso, mesmo que o usuário não esteja empunhando o objeto, ele
estará preso ao seu pulso evitando também possíveis quedas. Essa adaptação não influencia nas
funções principais da ferramenta. A Figura 10 mostra essa adaptação:
Figura 10: Adaptação de pulseira no punção evitando quedas da ferramenta.

Fonte: O autor, 2017.

A vida útil dessas ferramentas depende diretamente da forma como a mesma é utilizada,
segundo as características do produto, ela pode durar anos, ao passo que alguns estragam com
poucas semanas devido às quedas. Além disso, os pedidos de material acontecem anualmente,
assim, caso ocorra a necessidade de algum material para os alunos, como no caso, novos punções,
os pedidos, se atendidos, seriam entregues somente no seguinte ano letivo.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conviver, compreender e estudar as situações simples do cotidiano como ler e escrever
pode ser uma tarefa complexa que demanda tempo e dedicação, tanto do aluno quanto dos
profissionais envolvidos nessa pesquisa. Contudo, percebe-se que pequenos detalhes podem gerar
grandes dificuldades nesse processo educativo. No caso deste estudo, uma ferramenta importante
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no processo de aprendizagem dos deficientes visuais (o punção) mostrou-se em alguns pontos,
ineficaz, dificultando ainda mais o complexo modelo educacional. Quanto aos modelos de punções
utilizados para esse estudo, todos eles mostraram-se práticos para a escrita em Braile. Ao ler a
presente pesquisa, vemos que outros fatores podem contribuir para que ocorram danos ao
instrumento punção e até ao material que o compõe.
Desta forma, propor mudanças para que os problemas relacionados ao uso dessa ferramenta
se minimizem, faz com que tenhamos uma melhoria no ensino-aprendizagem dos alunos. Com
base nos objetivos do presente estudo, observou-se que os impasses com os punções estão
relacionados à queda do equipamento no chão bem como os materiais que os compõem e a força
aplicada a ferramenta durante o uso. Com isso, foram propostas, novas adaptações para evitar
quedas, como a criação de um novo produto, especificamente, uma mesa que possibilitará a escrita
em Braile dos alunos portadores de deficiência visual, feita a partir de outros materiais como o
ABS e PLA.
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