REVISTA
Tecnologia
IPT e inovação

SUSTENTABILIDADE
Conheça método para
coletar dados e gerar
indicadores ambientais
em canteiros de obras

01

MATERIAIS

Espectroscopia Raman é
alternativa não destrutiva
para a identificação de
compostos químicos

Abril/2016

POLÍTICA DE C&T

Estamos apurando os
resultados da ciência,
tecnologia e inovação de
forma adequada?

v. 1, n. 1, 2016

Revista IPT | Tecnologia e Inovação

#01

CARTA DO PRESIDENTE
A primeira edição da Revista IPT, Tecnologia e Inovação tem o
mérito de refletir a diversidade do Instituto, que atende a mais de
4000 clientes públicos e privados por ano, oferecendo projetos de
pesquisa e desenvolvimento, serviços tecnológicos, ensaios, análises e calibrações.
O primeiro artigo relata um dos casos de Ordenamento Territorial
Geomineiro, importante instrumento para Estados e municípios
conciliarem o desenvolvimento econômico de setores de mineração com a ocupação territorial e sustentabilidade da região.
Dois dos artigos abordam inovações do Instituto na área de ensaios e análises. Em um deles, o destaque é para a espectroscopia
Raman, técnica analítica que permite analisar a estrutura cristalina dos componentes da microestrutura dos materiais. No outro, nossos pesquisadores investigaram o efeito de diferentes frequências de carregamento de ensaios cíclicos na resistência à fadiga
de componentes.
Fernando José Gomes Landgraf
Diretor presidente do IPT

A sustentabilidade é outro tópico abordado na revista. Uma das contribuições provém do mestrado
tecnológico do IPT, que apresenta um estudo de viabilidade técnica do processo de chemical looping
combustion, processo que permite combustão controlada com captura de CO2. O outro artigo traz
os resultados do cálculo de indicadores ambientais em canteiros de obras e mostra que, mesmo em
setores considerados tradicionais, é possível inovar em processos e produtos e obter melhores resultados em termos ambientais e econômicos.
A difusão de conhecimentos tecnológicos é o foco de nosso último artigo. Nele, destacamos o processo de construção do “Manual para captação emergencial e uso doméstico de água de chuva”,
material preparado para ser acessível e de fácil uso pela população em geral, e que ganhou uma
ampla difusão na imprensa e sociedade.
Esperamos que este novo veículo de divulgação das atividades do IPT possa trazer contribuições
relevantes para a comunidade tecnológica brasileira.
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Resumo

Este artigo trata dos principais resultados obtidos em uma aplicação
de Ordenamento Territorial Geomineiro - OTGM, na região de
Águas da Prata. O trabalho foi contratado pela Subsecretaria de
Mineração da Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São
Paulo, órgão responsável pela análise e aprovação dos resultados
obtidos. O contexto investigado foi a atividade de mineração para
bauxita que estava sendo responsabilizada por eventuais danos
ambientais e interferência nos aquíferos. Os resultados mostraram
que os principais problemas ambientais regionais não ocorrem na
mineração de bauxita, mas sim em algumas lavras de areia, que são
abandonadas sem recuperação ambiental, nas várzeas do Rio Jaguari
Mirim. O OTGM em questão forneceu um modelo de zoneamento
da mineração regional visando harmonizar esta atividade com as
demais formas de uso e ocupação territorial.

Palavras-chave:
OTGM, bauxita, mineração,
Águas da Prata, água mineral.
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1. Introdução
Inúmeros trabalhos têm sido desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo S.A. (IPT) com foco no Ordenamento Territorial Geomineiro - OTGM, desde 1997, e que já
abrangeram 92 municípios paulistas. Territórios de municípios paulistas, que já contam com OTGMs
consolidados, estão identificados e reunidos em Almeida et al. (2014). Em cada caso dessas investigações, foram necessárias adaptações na abordagem dos problemas de acordo com as aptidões
regionais, visando harmonizar as atividades minerárias com outras formas de ocupação territorial,
bem como promover o desenvolvimento sustentado da mineração. Este também é o caso do OTGM
elaborado para a região de Águas da Prata abrangendo os municípios de: Aguaí, Águas da Prata, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São Sebastião
da Grama, e Vargem Grande do Sul, cujas especificidades são objeto de análise neste artigo.

2. Procedimento metodológico
Sinteticamente, o OTGM consiste na investigação de um conjunto de bases temáticas relevantes
à atividade de mineração, cuja integração permite ponderar e situar condicionamentos favoráveis
(geologia, potencial mineral, demandas de mercado, entre outros), restritivos ou mesmo impeditivos,
sejam esses de natureza legal, ambiental, ou associado a ambos. No território submetido a um estudo de OTGM, as principais bases temáticas investigadas incluem: aspectos socioeconômicos, caracterizações do meio físico (especialmente quanto à geologia e ao potencial mineral), leis institucionais
incidentes, situação do uso e ocupação do solo, situação dos processos de direitos minerários e de
recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), a caracterização do setor
produtivo mineral ali presente (número e natureza das minas em operação, métodos de mineração
aplicados, produção e capacidade instalada, vida útil), impactos ambientais e medidas de controle,
ações gerenciais, geração de empregos, mercado consumidor, situação do entorno e conflitos entre
outros de interesse ao ordenamento territorial.
O principal resultado de um OTGM é a estruturação de um Modelo de Zoneamento da Mineração
para o território investigado, obtido por meio da integração das condicionantes advindas das bases
temáticas investigadas, tendo como delimitação primária e fundamental as zonas preferencias de
mineração (sem restrições mais relevantes), as zonas controladas de mineração (com alguma restrição mais relevante ou suscetibilidade acentuada do meio físico e que represente a necessidade de
maior controle para determinado tipo de produção mineral) e as zonas bloqueadas para a mineração
(onde a atividade não é permitida em decorrência de impedimentos legais, que podem ser de natureza ambiental, de ocupação local ou ambos).
Um OTGM, consolidado para uma região, constitui uma ferramenta fundamental para orientar e
disciplinar as atividades de mineração ali presentes, podendo ser incorporado aos Planos Diretores
Municipais dos municípios abrangidos ou constituir Plano Diretor de Mineração específico (este po-
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dendo ser instituído no âmbito municipal, estadual ou até federal). Portanto, um OTGM proporciona
o arcabouço técnico necessário para a gestão pública disciplinada (nas diferentes instâncias de poder) do setor produtivo mineral.

3. A região de Águas da Prata (RAP)
Destaca-se a aptidão territorial da RAP para o aproveitamento de águas minerais que fomentou
o desenvolvimento turístico e o reconhecimento deste município, em 1935, como Estância Hidromineral. As características das águas minerais regionais são decorrência do arcabouço geológico
presente, representado principalmente pela intrusão alcalina de Poços de Caldas e, ao mesmo tempo
em que as rochas alcalinas dessa intrusão favoreceram a mineralização dos aquíferos, também foram responsáveis pelas ocorrências de bauxita, motivando o interesse de mineradoras pertencentes,
principalmente, a grandes empresas produtoras de alumínio que promovem a exploração desse bem
mineral.
As atividades destas mineradoras de bauxita tem sido motivo de preocupação dos ambientalistas
atuantes na região que temem pela contaminação dos aquíferos ou mesmo pela degradação ambiental acentuada capaz de prejudicar o ecoturismo local. Essas demandas chegaram até a Subsecretaria de Mineração, integrante da estrutura administrativa interna da Secretaria de Energia do
Governo do Estado de São Paulo, como questão importante a ser equacionada, a qual solicitou ao
IPT um estudo na região, buscando esclarecimentos e resoluções para tal problemática. Para isso,
definiu-se a estruturação de um OTGM regional, visando fundamentalmente fornecer os subsídios
necessários para a harmonização dos interesses antagônicos quanto às ocupações territoriais ali
presentes, o que foi consolidado por Del Monte et al. (2014).

4. Trabalhos realizados na RAP
No desenvolvimento dos trabalhos investigativos conduzidos na RAP, houve uma meticulosa apreciação das ocorrências minerais, dos métodos de lavra e de beneficiamento, e das metodologias
utilizadas para a recuperação ambiental, assim como foram estudados outros tipos de minerações
presentes na área de estudo como as de brita, areia, argila e da própria água mineral.
Para o território em questão, na consolidação do OTGM, foram investigados e ponderados os seguintes temas:

a. potencialidade de implantação de novas atividades minerárias vinculadas aos processos
ativos no Departamento Mineral da Produção Mineral (DNPM);
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b. dados de arrecadação da Contribuição Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) cuja
atribuição está a cargo do DNPM;
c. uso e ocupação do solo por intermédio de imagens de satélites e amostragens de campo
identificando-se as áreas de mata nativa, reflorestamentos, campos, áreas urbanizadas,
propriedades rurais etc.;
d. mapeamentos sobre a geologia local com correções de contatos litológicos por imagens e
aferições em campo;
e. informações e interpretações para elaboração de um mapa de potencial mineral;
f. legislação incidente na região que condiciona a atividade de mineração, incluindo a locação
de parques e áreas de proteção;
g. levantamento das informações para caracterização da atividade minerária regional e
inserção no modelo de zoneamento da mineração ora elaborado.
Quanto à mineração de bauxita, que motivou esses trabalhos, foi constatado que esse tipo de atividade permite a recuperação do solo com facilidade, retornando ao uso anterior (florestal, agropastoril ou ainda revegetação com espécies nativas). Verificou-se também que esse tipo de lavra não
alcança o lençol freático ou os mananciais de águas minerais, pois a sua exploração é conduzida
superficialmente, respeitando-se as Áreas de Preservação Permanentes (APPs) como é ilustrado no
esquema da Figura 1.
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Figura 1 – Ilustração esquemática dos jazimentos de bauxita onde o material explotado fica acima do
lençol freático e limitando-se fora da APP.

Em conjunção com os cuidados necessários, praticados na lavra de bauxita, e que foram observados
nos locais minerados visitados durante os trabalhos investigativos, há que se considerar a importância das particularidades associadas às características da geologia local, que somadas aos fenômenos
intempéricos regionais, propiciaram a formação dos depósitos de bauxita. Tal importância está no
fato de que essas mineralizações não são tão comuns (como por exemplo, nas minerações de areia e
argila) devendo ser estrategicamente aproveitadas no local onde ocorrem.
A atividade de lavra de bauxita vem sendo conduzida por empresas com capacidade financeira e gerencial que permitem promover a recuperação ambiental, por meio de operações concomitantes ao
avanço da lavra, completando um ciclo de aproximadamente três anos. A Figura 2 ilustra duas fases
(uma inicial e outra final) do processo de recuperação ambiental.

7

Revista IPT | Tecnologia e Inovação

#01

Figura 2 – Imagem à esquerda mostra área de lavra de bauxita sendo reconformada (trator no centro).
À direita, área recuperada com espécies nativas em fase intermediária de crescimento.

Ao se estenderem os trabalhos investigativos pelos municípios vizinhos, verificou-se que nesses os
passivos ambientais mais problemáticos estavam relacionados às explorações de areia, principalmente nos municípios de São João da Boa Vista e Aguaí. Há casos de explorações que foram conduzidas por pequenos mineradores, com capacidade financeira restrita e que buscaram, prioritariamente,
valorizar suas receitas imediatas, negligenciando as respectivas ações de recuperação ambiental,
como ocorre no exemplo ilustrado na Figura 3.

Figura 3 – Situação final de uma antiga lavra de
areia formando lago (extração ocorreu em cava
submersa) sem uma destinação final definida,
em região de várzea do Rio Jaguari Mirim.

Na RAP foram conduzidas caracterizações das minerações em associação com a estruturação de
um parcelamento do solo visando o aproveitamento das reservas minerais, tendo-se em conta as
condicionantes e/ou fragilidades ambientais predominantes e as leis incidentes no território. A consolidação deste parcelamento constitui um Modelo de Zoneamento da Mineração (MZM), passível
de incorporação nos Planos Diretores Municipais (PDMs), procurando equacionar, de maneira mais
harmônica, a ocupação e uso do solo pela atividade minerária. Os produtos foram apresentados em
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mapas temáticos cartografados na escala 1:100.000 em Del Monte et al. (2014), e que detalham os
aspectos abordados. Os principais mapas estão reproduzidos em dimensão reduzida na Figura 4 na
qual fica evidenciado, por meio das cores utilizadas, o antagonismo entre a mineração praticada no
aproveitamento de águas minerais e as minerações onde ocorrem escavações em superfície, cujo
método de lavra provoca impactos ambientais mais significativos na superfície do relevo local.
Nas minerações de água mineral, é fundamental a conservação do meio ambiente circundante para
manter a qualidade da água mineral. As áreas mais indicadas para tal atividade são aquelas com a
cobertura vegetal nos seus entornos, conforme previsto pelo Código de Mineração vigente. A conservação do meio natural não se estende necessariamente à região como um todo, mas pressupõe o
estabelecimento de polígonos de proteção, com áreas minimamente estabelecidas em legislação, no
entorno das fontes utilizadas.

Figura 4 – Comparativo entre os zoneamentos minerários para água mineral e outros bens minerais
na RAP.
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5. Considerações relevantes
Na avaliação da aplicabilidade dos trabalhos de OTGM deve-se considerar que:
a. o estudo tem como base a potencialidade mineral de cada região;
b. o potencial mineral é um bem imobilizado no qual, na maioria dos casos, não existem outras
fontes alternativas para garantir suprimento local, sendo muitas vezes de interesse regional
e até de caráter estratégico para o estado ou para o país;
c. como consequência dos aspectos citados no tópico anterior, a necessidade de
aproveitamento das reservas minerais tem sido, cada vez mais, motivo de preocupação das
indústrias que dão suporte a grande parte da economia, seja no contexto local/regional,em
cadeias produtivas no âmbito estadual ou de outros estados brasileiros, havendo ainda os
casos em que ocorre a exportação, na forma de minérios primários e/ou beneficiados, bem
como de produtos industriais que dependem dos insumos minerais produzidos nas regiões
específicas em que ocorrem;
d. na medida em que as exigências ambientais se ampliam, assim como prevalecem restrições
vinculadas a outros interesses pelo uso do solo (habitação, indústrias, agropecuária,
preservação etc.), os trabalhos de OTGM se tornam cada vez mais importantes por
constituírem um instrumento técnico bem fundamentado de gestão da mineração, visando
promover e garantir, de forma sustentada, tal atividade;
e. os resultados positivos, advindos da formulação de um OTGM regional, são otimizados
quando ocorre uma sinergia, ou seja, ações simultâneas e integradas dos agentes gestores
da mineração (públicos e privados), capazes de inter-relacionar e harmonizar a mineração
com as demais formas de uso e ocupação da região. É preferível que as iniciativas de gestão
territorial, preconizadas pelo ordenamento, se consolidem antes de ocorrerem problemas ou
conflitos mais significativos. Nesse sentido, é fundamental a adoção dos resultados do OTGM
pelos gestores públicos e privados.

6. Conclusões
A RAP é um exemplo de um território que abriga atividades minerárias na qual movimentos ambientalistas apontam a mineração de bauxita como prejudicial à vocação turística dos municípios
envolvidos. Entretanto, o OTGM regional, elaborado pelo IPT, permite ponderar que as lavras observadas, no momento dos trabalhos realizados, estavam sendo tecnicamente bem conduzidas, utilizando
técnicas satisfatórias, preconizadas pela boa engenharia. A interferência no meio físico é inerente ao
processo de lavra aplicado nesta modalidade de mineração, sendo de caráter transitório e passível de
recuperação ambiental. Se for devidamente conduzida, a recuperação é capaz de promover a reabilitação da área para um novo uso pós-mineração, tendo-se ainda em conta os benefícios econômicos
e sociais promovidos pela atividade.
De forma geral, os recentes resultados dos trabalhos de OTGM, realizados pelo IPT, vêm recebendo
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cada vez mais solicitações, visando fundamentalmente alavancar as devidas providências para inserção destes nos planos diretores municipais ou, eventualmente, em outros planos de âmbito estadual
ou até mesmo federal, cujas prerrogativas gerais incluam a gestão e o controle da mineração. Tal fato
reflete, diretamente, as crescentes preocupações ambientais e a ampliação das restrições legais que
condicionam as atividades minerárias.
As fontes de insumos minerais são de vital importância para sustentar o crescimento socioeconômico de sociedade como um todo, embora tal fato não seja percebido nitidamente por alguns setores
da sociedade que veem a mineração apenas por uma ótica negativa e adversa. A propósito, a sociedade até reconhece a importância dos benefícios e utilidades de bens minerais no desenvolvimento
e evolução da humanidade, mas, nem sempre, está consciente quanto à importância das atividades
que geram esses recursos. De certa forma, essa situação ocorre na RAP com relação às lavras de
bauxita. O primeiro impulso dos legisladores municipais é o de transferir o ônus da exploração mineral para os municípios vizinhos, levando a um encarecimento dos bens minerais devido ao aumento
gradativo nas distâncias de transporte (elevação no custo do frete) e a um adensamento do trânsito
nas vias rodoviárias (mais poluição atmosférica, aumento do risco de acidentes, maior deterioração
das estradas pelo tráfego de caminhões pesados etc.) com tendência a piorar, na medida em que
outros municípios adotem as mesmas políticas restritivas.
De forma geral, as prefeituras, cujos municípios têm seus territórios submetidos a conflitos de interesse ou disputas mais acirradas, geradas pelos diferentes interesses de ocupação do solo (sejam
produtivas, habitacionais ou preservacionistas) certamente são aquelas que irão se beneficiar, de
forma mais contundente, com os resultados advindos dos OTGMs. Situações desta natureza vêm
ocorrendo na RAP, onde os resultados do OTGM elaborado permitirão promover uma coexistência
mais harmoniosa e sustentada (econômica e ambientalmente) entre a mineração e as demais aptidões territoriais ali presentes. Tal condição, de sustentabilidade da mineração, constitui um pilar
fundamental ao desenvolvimento e conforto da sociedade como um todo.
Por sua vez, a Secretaria de Energia, pela sua Subsecretaria de Mineração, ao patrocinar trabalhos
desta natureza com o IPT, cumpre com suas funções institucionais na promoção de atividades de
mineração de maneira sustentável social e ambientalmente, bem como a partir dos resultados do
OTGM e de acordo com as especificidades do meio físico e antrópico de cada região, tem condições
de, com maior propriedade, sugerir o estabelecimento de procedimentos e regras mais adequadas
para o melhor enquadramento da mineração no programa de desenvolvimento social e econômico
do Estado de São Paulo.
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Resumo

O objetivo desse trabalho foi verificar a aplicabilidade da
espectroscopia Raman, como técnica alternativa, na identificação de
fibras de asbesto em uma amostra de mármore. Foram realizadas
análises de espectroscopia Raman em fibras presentes na rocha e
os espectros obtidos foram comparados com um padrão do grupo
dos anfibólios. Os resultados mostraram que o espectro do mineral
fibroso, presente no mármore, assemelha-se à fase tremolita do
padrão, indicando que a fibra no mármore trata-se dessa fase
(Ca2Mg5Si8O22(OH)2), corroborando os resultados obtidos pelo estudo
petrográfico. Os resultados, embora relacionados somente com a
análise de um tipo de rocha e de um mineral do grupo dos anfibólios,
mostram que a espectroscopia Raman pode ser uma técnica em
potencial para a identificação dos minerais ditos asbestiformes.
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1. Introdução
Amianto e asbesto são termos genéricos aplicados a silicatos fibrosos naturais de diferentes composições químicas, que se apresentam em muitos tipos e texturas, variando desde uma fibra longa, macia e sedosa, com uma orientação definida, até uma massa de fibras curtas, duras e quebradiças, sem
orientação dos cristais. As variedades de amianto dividem-se em dois grandes grupos, de acordo com
sua composição química e estrutura cristalina: o grupo das serpentinas e o grupo dos anfibólios. As
pertencentes ao grupo dos anfibólios, que se caracterizam por fibras duras, retas e pontiagudas, são:
antofilita ((Mg,Fe)7Si8O22(OH)2), amosita ((Mg,Fe)7Si8O22(OH)2), crocidolita (NaFe2+3Fe3+2Si8O22(OH)2),
tremolita (Ca2Mg5Si8O22(OH)2) e actinolita (Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2). No grupo das serpentinas, a
principal variedade é a crisotila (Mg3Si2O5(OH)4) (ROSS et al., 2008). Suas fibras são curvas e sedosas
e seus efeitos na saúde humana são diferenciados e menos significativos do que os dos anfibólios
(CHURG, 1988).
Os usos de materiais asbestiformes são numerosos, aproveitando suas propriedades físicas e químicas especiais. Dados da literatura mostram que o amianto era muito utilizado em todo o mundo
até que começaram a surgir resultados de pesquisas médicas comprovando seus malefícios à saúde,
especialmente à saúde ocupacional (OLIVEIRA, 1996; PAWELCZYK; FRANTISEK, 2015). Após o banimento do amianto na Europa, ainda no século passado, os outros países do mundo passaram a se
preocupar em garantir que seus produtos não contivessem amianto. Desta forma, métodos para
detecção de amianto em materiais diversos, desde solos, passando por materiais de construção civil,
tais como telhas, tubos, materiais de revestimentos até cargas para a indústria alimentícia e de cosméticos, tornaram-se essenciais.
Por meio do Projeto de Capacitação denominado “Desenvolvimento de método de quantificação de
minerais asbestiformes ou amiantíferos em materiais de construção civil e em matérias-primas para
a indústria de cosméticos”, ainda em desenvolvimento no IPT, técnicos deste Instituto estão efetuando uma grande variedade de ensaios e análises, buscando os métodos mais adequados para atingir
os objetivos propostos.
Dentre os métodos comumente empregados na detecção de minerais amiantíferos em materiais
diversos, destacam-se a análise petrográfica e a análise mineralógica (ambas por microscopia óptica
de luz transmitida polarizada); a difratometria de raios X; a análise térmica diferencial e termogravimétrica simultânea e a espectroscopia de energia dispersiva em microscópio eletrônico de varredura.
Os métodos citados apresentam caráter destrutivo da amostra uma vez que requerem queima, maceração e/ou cortes. Na busca por métodos menos invasivos e destrutivos, a espectroscopia Raman,
técnica discutida neste trabalho, apresenta-se vantajosa uma vez que, em geral, não requer prétratamentos da amostra e nem causa sua degradação durante a análise (FARIA, 2011).
A espectroscopia Raman é uma espectroscopia vibracional complementar à espectroscopia de absorção no infravermelho (IV). Ambas as técnicas nos fornecem informações sobre a natureza de ligações
químicas, geometria molecular, conformação e interações intermoleculares, entre outras. Apesar de
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estas técnicas fornecerem informações semelhantes, o princípio físico no qual estão baseadas é
completamente distinto.
A espectroscopia de absorção no IV envolve o fenômeno de absorção de radiação, o que implica
que a radiação empregada tenha que ter energia exatamente igual à diferença de energia entre dois
níveis vibracionais da molécula (Figura 1a). Na espectroscopia Raman, o fenômeno físico envolvido
é o espalhamento inelástico da radiação, ou seja, a radiação espalhada possui energia distinta da
radiação incidente. De uma maneira geral, na espectroscopia Raman, a radiação espalhada detectada possui energia menor que a radiação incidente (espalhamento Stokes) e a diferença de energia
entre elas corresponde à diferença de energia entre dois níveis vibracionais da molécula (Figura 1b).
Com isso, são utilizadas nesta técnica radiações na região do visível e infravermelho próximo (200
nm a 1080 nm); portanto, com energia muito maior que aquela entre dois níveis vibracionais (SALA,
2008a).
Por envolver fenômenos físicos de interação radiação-matéria distintos, as espectroscopias de absorção no IV e Raman também possuem regras distintas de seleção para atividade. Para um modo
vibracional ser ativo no IV é necessário que haja uma variação do momento de dipolo elétrico da
molécula com a vibração; já na espectroscopia Raman o que deve variar com a vibração é a sua polarizabilidade, ou seja, a capacidade de deformação da núvem eletrônica da molécula. Desta maneira,
modos que são ativos na primeira técnica podem ou não ser ativos na segunda e vice-versa, daí a
complementaridade das técnicas. Discussões mais aprofundadas dos principios da espectroscopia
Raman podem ser encontradas na literatura (SALA, 2008b; WILSON JUNIOR; DECIUS; CROSS, 1980;
HARRIS; BERTOLUCCI, 1989).

Figura 1 - Esquema representativo do processo físico envolvido na (a) espectroscopia de absorção no IV
e (b) espectroscopia Raman. “g” e “e” correspondem aos estados eletrônicos fundamental e excitado da
molécula, respectivamente. Qi = coordenada normal do i-ésimo modo normal de vibração da molécula,
que representa a distância interatômica entre os átomos envolvidos na vibração molecular. As setas
representam a intensidade da energia da radiação envolvida em cada espectroscopia.

15

Revista IPT | Tecnologia e Inovação

#01

Apesar de ter sido desenvolvida na década de 1930, somente nas últimas décadas é que a espectroscopia Raman se popularizou, principalmente devido aos avanços tecnológicos, tais como o emprego
de radiação monocromática oriunda de lasers, acoplamento a microscópios ópticos para focalização
de áreas diminutas da amostra e uso de fibras ópticas para introdução na radiação no espectrômetro
(JAVIER, 2014). Dentre as vantagens da técnica, destacam-se aquelas já mencionadas de não necessidade de pré-tratamento da amostra e não destrutibilidade, mas também a possibilidade de trabalhar
em meio aquoso, permitindo assim a caracterização de materiais biológicos, por exemplo. Dentre as
desvantagens, tem-se a baixa intensidade do sinal Raman e a possível interferência pelo fenômeno
de fluorescência.
Neste trabalho, será avaliada a aplicabilidade da espectroscopia Raman para caracterização de material amiantífero. Para fins de comparação, resultados da caracterização petrográfica por microscopia
óptica com luz transmitida polarizada também serão discutidos.

2. Procedimento metodológico
Amostra
Foi escolhida para análise uma amostra de rocha carbonática. Trata-se de um tremolita-dolomita
mármore, com bandamento anastomosado de bandas compostas por tremolita + serpentina (+ carbonato), alternadas com bandas compostas puramente por carbonato. Essa rocha foi caracterizada
por análise petrográfica, complementada por difratometria de raios X.

Análise petrográfica
A análise petrográfica inicia-se pela descrição macroscópica da amostra, seguida da análise microscópica, para a qual se faz necessária a execução de uma lâmina delgada. Inicialmente é extraído um
bloquete de dimensões (40 x 20 x 10) mm3 da amostra, por meio de uma serra diamantada, o qual é
colado com resina epóxi numa lâmina de vidro, polido com pó abrasivo progressivamente mais fino
até a espessura de 30 µm. Após a cobertura da lâmina com uma lamínula, a mesma encontra-se
pronta para estudo. O microscópio petrográfico utilizado é o modelo DM4500 P, com câmera digital
DFC295, ambos da marca Leica, em aumentos médios de 50X a 500X, empregando-se iluminação
de luz branca polarizada, com polarizadores cruzados e paralelos. A identificação dos minerais é
baseada nas suas propriedades ópticas (TRÖGER, 1979). A descrição e a classificação da rocha foram
baseadas em Winkler (1976).
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Espectroscopia Raman
Os espectros Raman foram obtidos a partir da seção delgada da amostra, sem lamínula, empregando-se um espectrofotômetro Raman Confocal da marca WiTec modelo alpha 300R (WiTec GmbH,
Germany), contendo duplo monocromador, rede de difração de 600 linhas/mm e detector CCD. A
focalização do laser na amostra e a coleta da radiação espalhada a 180º foram feitas através de um
microscópio metalúrgico marca WiTec e lente objetiva de 100x CF Plan com número de abertura de
0,55. Foi utilizada linha de excitação na região do visível em 532 nm de um laser de argônio (marca
WiTec, S/N 100-1665-154). A potência do laser foi mantida abaixo de 10 mW para evitar a degradação da amostra. Cada espectro corresponde à média de 100 acumulações, adquiridas com tempo de
integração de 50 s. A Figura 2 apresenta uma fotografia do equipamento.
Para fins de comparação, os espectros Raman de amostras padrão de tremolita da RTI International
(RTI Calibration Standard nº 13) foram obtidos nas mesmas condições empregadas para a amostra
de rocha carbonática.
(a)

(b)

Figura 2 - (a) Espectrofotômetro Raman Confocal da marca WiTec modelo alpha 300R e (b) detalhe da
parte interior do equipamento mostrando o microscópio ótico e focalização do laser.
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3. Discussões e resultados
A Figura 3 exibe o aspecto microscópico da amostra.

Figura 3 – Fotomicrografia da amostra de
mármore, observando-se os prismas longos
de tremolita (tr), destacados do agregado
granoblástico de dolomita (Dol).

Na Figura 4a, é apresentada uma micrografia da lâmina contendo a rocha carbonática na qual é
possível observar a fase fibrosa. Na Figura 4b, são apresentados espectros Raman (λ0 = 532 nm) da
fibra presente na rocha carbonática e do padrão de tremolita.
(a)

(b)

tr

Figura 4 – (a) fotomicrografia óptica de uma região específica da amostra de mármore e (b) espectros
Raman (λ0 = 532 nm) da fibra apresentada em (a) e do padrão de tremolita (tr).

O espectro da região fibrosa apresenta padrão espectral semelhante ao observado para o padrão de
tremolita mostrado na Figura 4b. A banda observada em aproximadamente 1090 cm-1 é referente
à fase carbonática, visto que a matriz da rocha é formada por carbonato de cálcio e magnésio
(dolomita), como apresentado na Figura 3. A banda mais intensa do espectro em 675 cm-1 pode ser
atribuída ao modo de vibração simétrico das ligações Si-O-Si ponteantes. As bandas na região de
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1000 cm-1 a 1070 cm-1 são caraterísticas das vibrações assimétricas das ligações Si-O-Si, e aquelas
na região de (200-650) cm-1 são atribuídas às vibrações de M-O (M = Ca, Mg e Fe) (APOPEI; BUZGAR,
2010).
Desta maneira, os resultados da análise por espectroscopia Raman indicam que as fibras presentes
na rocha carbonática tratam-se de tremolita, corroborando a análise mineralógica.

4. Conclusões
A espectroscopia Raman mostrou-se uma técnica adequada para auxiliar na identificação dos minerais fibrosos presentes em rocha carbonática, indicando que a fase corresponde à tremolita. Os resultados obtidos estão em acordo com aqueles determinados pela análise petrográfica por microscopia
óptica da mesma amostra, confirmando a aplicabilidade da técnica espectroscópica.
A utilização da espectroscopia Raman revelou-se uma técnica interessante para a distinção entre minerais anfibólio do tipo tremolita, considerado, no caso específico, um mineral asbestiforme.
Ressalta-se, porém, que para confirmar a aplicabilidade da técnica de espectrometria Raman para
a identificação de minerais asbestiformes, pretende-se analisar outros materiais que contenham
amianto, utilizando-se também diferentes técnicas de preparação de amostra.
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Resumo

A fim de diminuir o tempo de execução de ensaios de fadiga
de alto ciclo de componentes estruturais, procura-se aumentar
suas frequências de carregamento. Entretanto, um aumento
indiscriminado pode distorcer os resultados experimentais. Neste
trabalho são apresentados diversos fatores que limitam o aumento
da frequência de carregamento bem como dois casos de estudo que
ilustram alguns desses fatores.
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1. Introdução
Durante suas vidas úteis, os componentes de uma estrutura ficam comumente sujeitos a
carregamentos cíclicos característicos de suas aplicações. Seja por vibração originada de um rotor,
seja pela operação do equipamento (ciclos de pressurização/despressurização, de elevação etc.),
seja por perturbações externas como rajadas de vento, a existência dos carregamentos cíclicos
torna essencial o dimensionamento desses componentes estruturais em função de suas esperadas
vidas em fadiga.
Apesar de diversos materiais já terem sido caracterizados quanto a suas vidas em fadiga, as
geometrias, processos de fabricação e processos de montagem especificamente utilizados para
a manufatura do componente estrutural muitas vezes dificultam a extrapolação dos dados de
vida em fadiga dos materiais para os componentes estruturais. Assim, é apropriado que sejam
executados ensaios de fadiga diretamente sobre esses componentes.
Com interesse em se avaliar a vida em fadiga de alto ciclo (da ordem de milhões de ciclos), podem
ser necessárias algumas semanas para execução de ensaios de um número representativo de
amostras. Portanto, é de grande interesse que a frequência do carregamento cíclico utilizado nos
ensaios seja elevada ao máximo possível para redução do tempo total de ensaio. Com o objetivo de
auxiliar a determinação de uma frequência adequada, este trabalho descreve fatores que limitam
a frequência de carregamento e apresenta dois casos reais que ilustram a determinação dessa
frequência: barras de aço com uniões mecânicas e chapas de liga de alumínio unidas por rebites.

Fatores limitantes da frequência de carregamento
Existem algumas possibilidades diferentes para se executar ensaios de fadiga. Para a análise exclusiva de propriedades do material, podem ser utilizadas basicamente máquinas com atuadores lineares,
em que o corpo de prova é tracionado/comprimido ou fletido ciclicamente, ou com sistemas rotativos, em que o carregamento cíclico decorre da rotação do corpo de prova. Para análise de fadiga
de componentes estruturais, as possibilidades de ensaio são mais abertas, uma vez que é possível
ensaiar desde o componente estrutural isoladamente até a estrutura completa, adicionando-se atuadores e aplicando-se esforços de forma mais complexa. Neste trabalho, é dado foco aos ensaios
de componentes isolados, utilizando-se máquina com um único atuador linear servo-hidráulico.
Não obstante, diversos dos limites listados a seguir também são válidos para outras abordagens de
ensaio.
Os fatores que limitam o aumento da frequência de carregamento podem ser classificados entre
limites decorrentes de: materiais do componente, características construtivas do componente e características da máquina de ensaio.
Em relação ao material do componente, uma primeira restrição se trata da temperatura máxima de
ensaio. O atrito interno do material e o atrito entre peças do componente geram calor, que aumenta
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com o incremento da frequência de carregamento, e podem fazer com que a temperatura do componente se eleve a ponto de degradar suas propriedades mecânicas. Muitas vezes a temperatura
máxima é definida em norma, como, por exemplo, 40 oC na ISO 15630 ou 65 oC na MIL-1312-21. Se o
material for sensível à deterioração em função do ambiente, a temperatura de ensaio normalmente
acelera o processo de deterioração, como, por exemplo, a corrosão associada à fadiga. Neste caso,
a frequência de ensaio passa a ser um dos parâmetros essenciais a serem definidos, registrados e
publicados em conjunto dos resultados obtidos.
Outra restrição advinda de características do material do componente se trata da validade da hipótese de material linear elástico. Normalmente, as estruturas são projetadas para serem solicitadas
no regime linear elástico de seus materiais, em uma condição quase-estática (obtendo-se relação
unívoca entre carga aplicada e deslocamento). Porém, o aumento da taxa de deformação do material, decorrente do aumento da frequência de carregamento, pode atingir níveis em que o material
responde de modo visco-elástico, o que tende a reduzir o deslocamento obtido para um mesmo nível
de carga aplicada e aumentar a resistência à fadiga (FUJCZAK, 1984; PAPAKYRIACOU et al., 2001).

Figura 1 – Resposta em frequência de máquina de ensaio de 100 kN
Fonte: MTS Systems Corporation (2015)

Quanto às características construtivas, deve-se evitar, de modo geral, a aplicação de carregamento
em frequências próximas às frequências de ressonância do componente. Caso contrário, ocorrerá vibração e as tensões e deformações fugirão da condição de equilíbrio quase-estático. Além disso, caso
haja folgas no componente estrutural, é apropriado que o ciclo de carregamento permaneça exclusivamente em tração ou exclusivamente em compressão, para evitar tensões originadas em impactos
(desde que seja mantida a representatividade de solicitação mecânica conforme a aplicação real).
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Por fim, as principais características da máquina de ensaio que limitam a frequência de carregamento são sua resposta em frequência e a qualidade de seu controlador. A resposta em frequência se
trata da capacidade da máquina em executar um ciclo de deslocamento de seu êmbolo sob a carga e
a velocidade correspondentes ao nível e à frequência de carregamento desejados. Esse desempenho
da máquina está limitado às vazões máximas de óleo hidráulico na bomba de óleo e, principalmente,
nas servo-válvulas da máquina de ensaio. A Figura 1 mostra a resposta em frequência da máquina
utilizada neste trabalho.
Observa-se que há diminuição do deslocamento possível de ser realizado tanto com o aumento
da frequência quanto da carga aplicada. Assim, quanto menos rígido for o componente estrutural,
maiores serão os deslocamentos necessários e mais restrito será o aumento da frequência de ensaio.
Quanto à qualidade do controlador, é desejado que o controle resulte em um carregamento que se
aproxime de uma onda senoidal pura, para que o ensaio seja repetitivo e de análise direta em relação
à vida em fadiga. Normalmente são utilizados controladores do tipo PID (Proporcional-IntegralDerivativo) ou variantes desse, que são relativamente simples e eficazes. Os ganhos do controlador
(parâmetros internos que definem seu comportamento) devem ser configurados para cada caso e
podem ser determinados manualmente ou automaticamente com auxílio de rotinas de auto-tuning
disponíveis nos controladores das máquinas de ensaios. Nessas rotinas, a máquina realiza uma
varredura em frequência aplicando, sobre a amostra, cargas definidas pelo operador. Em função da
resposta de deslocamento medida pela máquina, o controlador sugere valores a serem utilizados
como ganhos de forma a se obter uma resposta rápida, que permite aumento da frequência de
ensaio, e de qualidade, que evita a flutuação do carregamento em torno do valor desejado.

2. Procedimento metodológico
A seguir, são apresentadas características dos componentes estruturais de estudo, barras de aço com
uniões mecânicas e chapas de liga de alumínio unidas por rebites, e procedimentos de ensaio que
foram realizados de forma a evidenciar alguns dos limites listados na seção anterior.

Descrição dos componentes estruturais analisados
As uniões mecânicas de barras de aço (tipo vergalhão) são constituídas de dois segmentos de barra
unidos por uma luva, em que uma das extremidades da luva é fixada de forma prensada e a outra
roscada, como ilustra a Figura 2.
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Figura 2 - Barras de aço com uniões mecânicas (prensada e roscada).

Já a união do componente estrutural de chapas de alumínio foi realizada com rebites, utilizando-se
uma configuração de topo assimétrica, em que é utilizada chapa de união em apenas um dos lados
da junta, conforme ilustra a Figura 3. Tanto as chapas quanto a chapa de união foram fabricadas na
liga AA2524 T3 e unidas com rebites Briles® 5/32’’.

Figura 3 - Chapas de alumínio com uniões mecânicas.

Procedimentos de ensaio
Foi utilizada uma máquina com atuador servo-hidráulico linear de 100 kN de capacidade de carga,
dotada de uma célula de carga de 100 kN, um transdutor LVDT para medição do deslocamento do
êmbolo, uma servo-válvula de vazão máxima de 5 gpm (0,315 L/min) e um controlador próprio para
execução de ensaios de fadiga.
Primeiramente, para cada componente estrutural, foi realizado o procedimento de auto-tuning para
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que a máquina ajustasse, de forma automática, os ganhos de seu controlador PID. Em seguida, foram
aplicados carregamentos cíclicos com frequências na faixa de 5 Hz a 30 Hz. A Tabela 1 lista os parâmetros de carga máxima, carga mínima, frequências de carregamento empregadas tanto na etapa de
auto-tuning quanto na etapa de carregamento cíclico, para cada componente estrutural analisado.

Tabela 1 - Parâmetro de carga e frequência de auto-tuning / ensaio.

Parâmetros

Barras de aço

Chapas de liga de alumínio

Carga Máxima [N]
Carga Mínima [N]
Frequências [Hz]

94500
47250
5, 10, 15, 20, 25, 30

3000
300
10, 15, 20, 25

Em todos os casos, foram registradas as medições obtidas pela célula de carga e pelo transdutor
de deslocamento.

3. Discussões e resultados
Barras de aço com uniões mecânicas
Os gráficos da Figura 4 mostram a resposta de força em função da frequência para as uniões
mecânicas de barras.

Figura 4 – Resposta de força em função da frequência para uniões mecânicas de barras de aço.
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Podemos observar que com o aumento da frequência a máquina tende a não atingir a carga especificada e a onda fica deformada. Para a variação de carga de 47250 N a 94500 N, foi necessário
um deslocamento de aproximadamente 1 mm do atuador. Considerando a curva verde da Figura 1,
correspondente a um carregamento cíclico entre +25 kN e -25 kN (variação de total de carga semelhante ao do ensaio da união mecânica), observa-se que o deslocamento de 1 mm é atingível apenas
para frequências de até aproximadamente 19 Hz. Assim, era de se esperar que apenas nas frequências de 5 Hz, 10 Hz e 15 Hz as cargas máximas e mínimas são atingidas, em função da limitação de
resposta em frequência da máquina.

Chapas de liga de alumínio unidas por rebites
Na figura 5 são apresentados os valores de carga aplicados às chapas de liga de alumínio que foram
obtidos para as frequências de 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz e 25 Hz. Apesar dos resultados se assemelharem
entre si, o detalhe da Figura 5b mostra que a curva da frequência de 25 Hz apresenta indesejada
oscilação em torno dos valores desejados de carga, consequentes de limitação do controlador da
máquina (para os ganhos definidos por auto-tuning).
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Figura 5 – Cargas aplicadas: (a) durante um ciclo, (b) detalhe no pico de carga.

Observando-se as curvas de deslocamentos apresentadas na Figura 6, nota-se que os valores obtidos
sob a frequência de 20 Hz diferem dos demais casos. De fato, variando-se livremente a frequência de
carregamento, notou-se que há uma frequência de ressonância do componente estrutural próxima
a 18 Hz. A proximidade da frequência de 20 Hz com essa frequência de ressonância fez com que
ocorresse vibração do componente estrutural e discrepância de deslocamento, apesar de terem sido
atingidos valores de carga condizentes. Constatou-se, assim, que seria possível utilizar a frequência
15 Hz para ensaio desse componente estrutural.
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Figura 6 – Deslocamentos
resultantes ao longo de um ciclo.
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4. Conclusões
Conforme apresentados e ilustrados nos casos de exemplo, existem diversos fatores que limitam a
frequência de carregamento em ensaios de fadiga. Visando a análise de vida de alto ciclo, essa frequência deve ser aumentada ao máximo para se reduzir o tempo total de ensaio, porém, de forma
criteriosa para que a qualidade do ensaio não seja comprometida.
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Resumo

O controle das emissões de gás carbônico são uma das metas
mundiais para a redução do efeito estufa, onde o gás carbônico
(CO2) desempenha um papel importante. Assim, novas alternativas
tecnológicas para este fim estão sendo propostas. Uma delas é
a combustão controlada com captura de CO2, conhecida como
Chemical Looping Combustion ou CLC. Neste processo um metal
é oxidado pelo ar em um reator de leito fluidizado e o nitrogênio
separado mecanicamente na saída do reator. O metal oxida então o
gás comburente em outro reator, num processo de redução do metal
que retorna ao primeiro reator, de forma que as emissões gasosas
deste último consistem apenas de CO2 e água, permitindo a captura
das emissões. Este trabalho simula uma termoelétrica baseada na
tecnologia chemical looping combustion com capacidade de gerar
100 MWt. O processo foi simulado e validado com dados publicados
na literatura; os resultados entre a simulação e dados coletados de
uma planta piloto diferiram em no máximo 0,09 %. Com base nisso, foi
possível avaliar geração de vapor, consumo de água de resfriamento,
combustível, geração de eletricidade, e compressão de CO2. Também
foi possível observar a dupla função dos carreadores de oxigênio,
transporte de oxigênio e transporte de calor, além de traçar perfil de
temperatura de operação dos reatores versus taxa de recirculação dos
carreadores. É possível confirmar que o processo chemical looping
combustion é tecnicamente viável e que a simulação de processo
pode ser uma ferramenta que pode agilizar o desenvolvimento desta
tecnologia.
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1. Introdução
Estima-se que a produção de energia seja responsável por um terço de todo CO2 liberado através da
queima de combustíveis fósseis (LYNGFELT; LECKNER; MATTISSON, 2001). Com base nessas informações, existe muito interesse no desenvolvimento de processos livres de CO2 para geração de energia.
Entende-se que não é viável atualmente a substituição completa da queima de combustíveis fósseis
por processos alternativos, portanto a produção de energia por combustão e captura de CO2 será
componente importantíssimo na geração de energia para o futuro próximo.
Existem três vias tecnológicas que permitem a geração de energia, a partir de combustíveis fósseis, com redução nas emissões de CO2. Elas são pós-combustão, pré-combustão e a oxi-combustão
(WANG et al., 2011).
No processo de pós-combustão, o CO2 é removido dos gases de exaustão após a queima do combustível. Esta tecnologia já é madura e pode ser incorporada em termoelétricas existentes (WANG et al.,
2011). Entretanto o CO2 está diluído no N2 presente no ar utilizado para queima, assim existem perdas
energéticas na separação e compressão do CO2.
Já na pré-combustão, o combustível é transformado em gás de síntese (H2, CO, CO2). O CO2 é separado do gás de síntese antes de queima do H2 e CO. O CO2 separado já está concentrado e pressurizado,
mas este processo requer novas instalações e mudanças em equipamentos existentes em termoelétricas (FIGUEROA et al., 2008).
Na oxi-combustão, o combustível é queimado em uma atmosfera com no mínimo de 95 % de oxigênio puro (FIGUEROA et al., 2008). Essa rota tecnológica permite a obtenção de uma corrente de alta
concentração de CO2 e também pode ser incorporada a termoelétricas existentes, em contrapartida,
é necessária uma planta criogênica de grande capacidade e alto custo para geração do O2 (FIGUEROA
et al., 2008).
Em face do desafio que cada uma das três rotas tecnológicas oferece, o processo conhecido como
chemical looping combustion traz uma nova visão para o processo de captura de CO2.
Uma vez que o processo CLC ainda não está maduro o suficiente para ser comercializado industrialmente (MARX et al., 2011), a simulação de processos pode ajudar a identificar oportunidade de
melhoria e controle do processo.

1.1. Chemical Looping Combustion (CLC)
Chemical looping combustion (CLC) ou combustão química cíclica foi proposta originalmente para
obterem-se melhorias na eficiência térmica em turbinas para geração de eletricidade, mais tarde,
observaram-se as vantagens inerentes ao processo com relação à separação de dióxido de carbono
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(ISHIDA; ZHENG; AKEHATA, 1987). Os princípios do processo são conhecidos há mais de meio século,
inclusive com uma patente para a produção de CO2 puro, registrada no United States Patent Office
no ano de 1954 por Warren K. Lewis e Edwin R. Gilliland (LEWIS; GILLILAND, 1954). Uma combustão
no processo CLC é mostrada na Figura 1. Tem-se dois reatores de leito fluidizado interconectados,
um reator com ar ou reator de oxidação e um reator com combustível ou reator de redução, por onde
circula um metal e seu óxido. O processo consiste na oxidação do metal, no reator de oxidação, que
é enviado para o reator de redução, onde cede o oxigênio para a queima do combustível. O CLC pode
ser visto como um processo de oxi-combustão.
Com isso, o nitrogênio do ar é expelido no reator de oxidação, não entrando em contato com o combustível. O gás que deixa o reator de redução consiste apenas de gases resultantes de uma combustão, ou seja, gás carbônico e vapor d’água. A água é condensada e uma corrente pura de dióxido de
carbono é obtida com poucas perdas energéticas (LYNGFELT; LECKNER; MATTISSON, 2001).

NAir
2 / O2

COAir
2 / H2O

A
MeO
Reator de
Redução

Reator de
Oxidação

Figura 1. Esquema do processo CLC.

Me

Ar
Air

Combustível
Air

A reação que ocorre no reator com ar é:

(1)
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A reação que ocorre no reator com combustível é:

(2)

Dependendo do óxido metálico utilizado, a reação de redução pode ser endotérmica ou exotérmica,
enquanto a reação de oxidação do metal é sempre exotérmica. O calor total liberado pelo sistema
é o mesmo que em uma combustão comum; o ganho energético desse processo reside no fato de
que a corrente com CO2 já se encontra concentrada, necessitando apenas da condensação da água
em forma de vapor. Utilizando-se o processo de CLC como alternativa para queima de combustíveis,
também se reduz a formação de NOx, porque o ambiente em que se processa a reação de combustão está livre de ar atmosférico. A formação de NOx aumenta exponencialmente com o aumento da
temperatura de reação (±1200 °C). O processo CLC não ultrapassa este limite. (ISHIDA; JIN, 1996).
Propõe-se a utilização de reatores de leito fluidizado circulantes ou Circulating Fluidized Bed (CFB),
pois esse tipo de equipamento apresenta excelentes propriedades de transporte e é amplamente
utilizado pela indústria em reações catalíticas e não catalíticas (FAN, 2010).
A maioria dos projetos de reatores apresentados operou muito bem com combustíveis gasosos. Especificamente, o uso de gás natural como combustível demonstrou resultados encorajadores como
conversão de 99 % do combustível alimentado (ABAD et al., 2007; MATTISSON et al., 2011). Para a
utilização de combustíveis sólidos, projetos alternativos e carreadores de oxigênio com diferentes
características são necessários. Por exemplo, a presença de cinzas em combustíveis sólidos reduz
significativamente a vida útil dos carreadores de oxigênio (LYNGFELT, 2011).

1.2. Carreadores de oxigênio
Os carreadores de oxigênio têm um papel fundamental no desempenho do processo de combustão
química cíclica. Por exemplo, a quantidade de material em cada leito e a razão de recirculação de
sólidos entre os reatores são primariamente dependentes das características do carreador escolhido.
As partículas que formam os carreadores de oxigênio são compostas, de um modo geral, por um
óxido metálico, um material de suporte inerte para aumentar a porosidade e área de troca, e agentes
dopantes (ABAD et al., 2007).
Além de transportar o oxigênio do reator de oxidação para o reator de redução, os carreadores também serão responsáveis por transportar o calor entre os dois reatores.
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O material selecionado como carreador de oxigênio deve, primeiramente, ter alta capacidade de carregar oxigênio (ADANEZ et al., 2004; HOSSAIN; DELASA, 2008; MATTISSON; LYNGFELT, 2001). Quanto
melhor essa capacidade, menor será a necessidade de inventário nos reatores e menor será a taxa
de recirculação. Esta característica é determinada primariamente pelo grau de oxidação do metal e o
material de suporte utilizado na preparação da partícula. Metais com diferentes estados de oxidação
também podem afetar o desempenho do processo.
Um bom carreador de oxigênio deve, também, atender aos seguintes requisitos (HOSSAIN; DELASA,
2008):

–– Serem estáveis após repetidos ciclos de redução/oxidação quando expostos a altas
temperaturas;

–– Serem fluidizáveis;
–– Serem resistentes a aglomeração;
–– Serem resistentes mecanicamente quando expostos a fricção envolvida em altas taxas de
recirculação;

–– Serem economicamente viáveis;
–– Não agredirem o meio ambiente.

2. Procedimento metodológico
Modelos de simulação e simuladores de processo são ferramentas essenciais e amplamente utilizadas durante o desenvolvimento de novas tecnologias. Simuladores permitem variações de vazões,
pressão, temperatura e composições que podem ser rapidamente avaliadas, sem a necessidade de
instalações industriais ou plantas pilotos para testes. Assim, o processo CLC foi modelado através do
software ASPEN Plus, obtendo-se os balanços de massa e energia.
Para a simulação do processo CLC, foi selecionado o modelo termodinâmico de fases multicomponentes Soave-Redlich-Kwong (SRK). Para validar o modelo termodinâmico adotado, os dados e
condições utilizadas para a simulação com óxido de níquel foram os mesmos citados no trabalho
utilizado como referência (LINDERHOLM et al., 2008), assim como um modelo simplificado do reator
de redução. A Figura 2 mostra este modelo e a Tabela 1 os valores obtidos.
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Figura 2 – Modelo proposto para simulação do processo.

Tabela 1 – Valores de obtidos da simulação e valores de referência.

Fração Molar Base Seca

Simulação 850 ºC

Referência 850 ºC

CH4
N2
H2
CO
CO2
Total

0,00 %

<0,1 % até 1,0 %
1,15 %
0,64 %
98,0 % até 99,5%

0,23 %
1,16 %
0,70 %
97,91 %
100,00 %

Em seguida, uma simulação mais complexa com diversos equipamentos simulando uma termelétrica
foi desenvolvida para obtenção dos balanços globais. A Figura 3 mostra este modelo.
O sistema proposto é composto por dois reatores, sendo um reator de redução (RR) e outro de oxidação (RO), um ciclone (B1) para separação de finos, um soprador de ar, um aquecedor de ar atmosférico (B8), um condensador de vapor d’água, dois trocadores de calor para geração de vapor d’água,
dois trocadores de calor para recuperação de calor, um trocador para resfriamento da corrente de
gases da combustão, um vaso separador gás/líquido (B9), um compressor de dióxido de carbono com
três estágios de compressão (B14/B15/B16), um turbo gerador (B5), um condensador de vapor (B6).
Como carreador de oxigênio, foi selecionado o óxido de níquel. O óxido será alimentado no reator de
redução para a queima do combustível, neste caso, metano puro.
O reator de redução (RR) recebe a corrente de sólidos do ciclone (B1) e a corrente de combustível.
Uma vez que a reação de combustão de metano com óxido de níquel é endotérmica, o equilíbrio
térmico é obtido através do carreador de oxigênio. No reator de redução, o carreador de oxigênio
tem dupla função, fornecer oxigênio para queima do combustível e calor para a reação. Os gases
de combustão são encaminhados para um gerador de vapor (B2) aumentando a geração de vapor
de alta pressão. Essa corrente de gás também é utilizada para pré-aquecer ar atmosférico (B8) e o
condensado do sistema de geração de vapor, através do trocador de calor (B13), antes de serem resfriados. A água gerada na reação de combustão é condensada e separada da corrente gasosa. Após
a condensação e separação da água, a corrente gasosa composta principalmente por dióxido de car-
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bono é envida para o compressor. O produto, CO2 pressurizado, estará pronto para destinação final.
No reator de oxidação (RO) o carreador de oxigênio será oxidado e transportado pneumaticamente
até o ciclone. Como o processo de oxidação é exotérmico, gera-se uma corrente de gás rica em nitrogênio, com temperatura elevada. A quantidade de energia liberada requer um sistema secundário de
resfriamento. Para isso, é utilizado o conceito wet wall na retirada de calor, aumentando a geração
de vapor. No ciclone, o óxido é separado da corrente de gás quente e devolvido para o reator de redução (RR). A corrente de gás quente é encaminhada para o trocador de calor (B3), gerando vapor. O
gerador de vapor (B3) utiliza o gás quente para gerar vapor d’água de alta pressão para acionamento
de um turbo gerador (B5) para geração de energia elétrica.
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Figura 3 – Modelo proposto para simulação do processo.

As condições de contorno para a simulação da termoelétrica com captura e compressão de CO2 foram as seguintes:
–– Combustível CH4 puro;
–– Vapor superaquecido com 490 °C de temperatura e 92 bar g de sobrepressão;
–– Vazão de combustível equivalente a 100 MWt;
–– Poder de combustão inferior (PCI) do combustível de 50 MJ/kg;
–– O sistema de reatores operando a pressão atmosférica;
–– Carreador de oxigênio é óxido de níquel (NiO);
–– A densidade do carreador é 3.250 kg/m3
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3. Discussões e resultados
O modelo termodinâmico proposto foi capaz de representar os resultados da literatura. A Figura 4
mostra a comparação entre os dados simulados e os dados de uma planta piloto. Os resultados na
Figura 4 apresentam as concentrações em base seca, ou seja, a fração de água foi retirada e as concentrações ajustadas para nova base (LINDERHOLM et al., 2008).

CONCENTRAÇÃO DE GASES NA SAÍDA DO REATOR DE REDUÇÃO
CO-Literatura

Dados Simulação

H2-Literatura

Dados Simulação

1.40%

1.20%

CONCENTRAÇÃO %MOLAR

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

0.00%

600

650

700

750

800

850

900

950

TEMPERATURA °C

Figura 4 – Concentração dos gases na saída do reator de redução.

Do modelo simplificado apresentado na Figura 2 o resultado obtido é mostrado na Tabela 2.
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Tabela 2 – Composição das correntes do reator teste.

Componente
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
N2
H2
H2O
CO
CO2
NiO
Ni

Gás

Óxido

Exausto

Metal

0,8978
0,0582
0,0231
0,0092
0,0021
0,0006
0,0027
-

-

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0008
0,0046
0,6456
0,0038
0,3452
-

-

1,0000
-

0,9743
0,0256

Como característica inerente ao processo foi possível separar uma corrente de CO2 com um alto grau
de pureza, com uma fração mássica igual a 0,992, representando aproximadamente 19.615 kg/h de
CO2 capturado, podendo evitar que 171.827 t/ano de CO2 sejam enviadas para a atmosfera.
Através da simulação foi possível observar a dupla função do carreador de oxigênio. O óxido de níquel além de fornecer o oxigênio para combustão, também transferiu o calor do reator de oxidação
para o reator de redução. Apesar de o óxido de níquel ser o carreador mais indicado para trabalhar
com gás natural (JERNDAL; MATTISSON; LYNGFELT, 2009), a reação de combustão entre metano e
óxido de níquel é endotérmica, conforme:

(3)

Enquanto a reação de oxidação é exotérmica, conforme:

(4)
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Portanto, o carreador de oxigênio é também responsável pelo equilíbrio termodinâmico dos dois reatores. Variando-se a taxa de recirculação, foi possível traçar um perfil de temperaturas de operação
do sistema, conforme Figura 5.
A temperatura de operação do reator de redução é controlada pela taxa de recirculação de sólidos,
já a temperatura de operação do reator de oxidação e do sistema de reatores como um todo é controlada pelo sistema de resfriamento (wet wall) do reator de oxidação.
As temperaturas de operação adotadas para o reator de redução (900 °C) e para o reator de oxidação
(930 °C) apresentaram um melhor equilíbrio entre conversão do combustível no reator de redução,
capacidade de geração de vapor, e materiais de construção dos equipamentos.

TEMPERATURA DOS REATORES VS RECIRCULAÇÃO DE SÓLIDOS
Temperatura Reator Redução Níquel

Temperatura Reator Oxidação Níquel
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Figura 5 – Concentração dos gases na saída do reator de redução.

O vapor é gerado através de três fontes de calor, gases provenientes da combustão do reator de redução, produzem 14.250 kg/h de vapor através do gerador de vapor B2, gases do reator de oxidação
produzem 33.250 kg/h através do gerador de vapor B3, e, finalmente, o sistema de resfriamento
das paredes (wet wall) do mesmo reator produzem 68.850 kg/h adicionais, perfazendo um total de
116.350 kg/h de vapor.
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Para um melhor aproveitamento energético, outros trocadores de calor têm a função de pré-aquecer
a corrente de ar atmosférico que alimenta o reator de oxidação (B8) e pré-aquecer o condensado
(B12 e B13).
Um dimensionamento preliminar das áreas de troca térmica a partir do balanço de massa e energia
permitiu gerar a Tabela 3.

Tabela 3 – Dimensionamento preliminar dos trocadores de calor do processo.

Trocador

Carga Térmica (MW)

LMTD (°C)

U (W/(m2 °C))

Área (m2)

B2
B3
B6
B7
B8
B11
B12
B13

11,7
27,5
64,4
6,3
64,1
57,0
3,5
3,3

177,4
189,1
4,7

1.000
1.000
3.000

66,4
145,5
4533,8

28,5
3.28
189,1
62,4
24,8

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

222,1
51,2
301,4
56,9
135,9

O maior destes equipamentos é o condensador B6 localizado após a turbina, ele será responsável
por condensar todo o vapor gerado. Este equipamento deve ser capaz de condensar 116.350 kg/h de
vapor e para tanto irá consumir 11.952 m3/h de água de resfriamento considerando um ∆T de 5 °C.
Para compressão do CO2, optou-se por utilizar um sistema de compressão de três estágios, sendo
que no estágio final o CO2 estará com 200 bar g de pressão, pronto para ser enviado ao destino final.
Ao final da simulação, o modelo foi capaz de converter 7.200 kg/h de combustível em 116.350 kg/h
de vapor d’água sob uma pressão de 92 bar g e uma temperatura de 490 ºC, toda essa massa de
vapor está disponível para acionamento da turbina, gerando assim 39.171 kW. A potência líquida
gerada após deduzirmos os consumos dos equipamentos secundários (sopradores de ar e compressores de CO2) foi igual a 35.617 kW, ou seja, uma eficiência energética de 35,6 % sobre a quantidade
de combustível fornecida, que foi de 100 MW. Esta eficiência concorda com os valores encontrados
por Marx et al. (2011).
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4. Conclusões
Um processo capaz de gerar energia elétrica a partir de gás natural e com o benefício de captura de
gás carbônico baseado na tecnologia chemical looping combustion foi apresentado. Com base em
resultados similares apresentados na literatura para o processo de combustão utilizando a oxidação
do níquel, o modelo proposto foi validado com sucesso.
A validação do modelo permitiu obter os balanços de massa e energia que podem servir de ponto de
partida para o dimensionamento de equipamentos de processo e posteriormente uma estimativa de
investimento e viabilidade econômica.
O modelo também permitiu analisar a dupla função do carreador de oxigênio, transferência de oxigênio para combustão e transferência de energia para o equilíbrio termodinâmico, servindo como
base para o sistema de controle do processo.
Observando os resultados da simulação de processos apresentada é possível concluir que o processo
chemical looping combustion para geração de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis é uma
tecnologia viável tecnicamente.
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Resumo

Umas das ações para redução do impacto ambiental do setor da
construção civil pode ser a seleção de tecnologias de construção
mais sustentáveis e de processos de execução mais otimizados,
principalmente quanto ao consumo de água e de energia, e de
geração de resíduos. Nesse sentido, o Laboratório de Componentes e
Sistemas Construtivos (LCSC) do IPT desenvolveu um projeto interno
de capacitação técnica, visando propor um método para sistematizar
a coleta de dados na fase de execução de um empreendimento e
subsidiar o cálculo de indicadores ambientais. Para tanto, além
do levantamento bibliográfico, foram desenvolvidos seis estudos
de casos. O objetivo desse artigo é apresentar a compilação dos
resultados obtidos com o caso Nº 6 (referente à coleta de indicadores
ambientais em canteiros de obras), o qual foi realizado para validar e
aprimorar o método. Trata-se de um empreendimento já concluído, o
que possibilitou a análise de todas as fases da obra, consultando-se a
documentação técnica solicitada. Foi feita uma análise comparativa
entre o cronograma físico de execução da obra e os diversos
aspectos ambientais, além do cálculo dos principais indicadores
ambientais. Conclui-se que o estudo propiciou nova capacitação à
equipe do LCSC-IPT, permitindo a aplicação do método desenvolvido
a outras obras, buscando referências para o setor da construção e
aprimoramento da forma de obtenção de indicadores ambientais.
Também foram identificados benefícios para as construtoras que, ao
terem conhecimento dos indicadores ambientais de seus canteiros
de obras, podem otimizar seus procedimentos e recursos, reduzindo
impactos ambientais e até mesmo obtendo economia de recursos.
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1. Introdução
A construção civil mundial, pela sua intensa atividade, demanda aproximadamente 40 % da energia
e um terço dos recursos naturais. Também é responsável pela emissão de um terço dos gases de
efeito estufa, pelo consumo de 12 % da água potável e pela produção de 40 % dos resíduos sólidos
urbanos (ASIF; MUNEER; KELLEY, 2005; SECOVI-SP, 2014). No Brasil, segundo dado válido há mais de
dez anos, cerca de 50 % da massa dos resíduos sólidos urbanos produzidos nas cidades são provenientes das atividades de construção ou demolição, (PINTO, 2005).
No viés social e econômico, a construção civil contrata mundialmente 10 % da mão de obra, sendo
que o conjunto das atividades de construção movimenta, aproximadamente, 10 % do PIB global
(UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2009).
Assim, em razão do impacto do setor da construção civil, principalmente no meio ambiente, é imprescindível que várias ações sejam tomadas. Umas das ações pode ser a seleção de tecnologias de
construção mais sustentáveis e de processos de fabricação e execução mais otimizados, no que diz
respeito ao consumo de insumos, água e energia (aspectos ambientais).
Com relação ao processo de execução das edificações, o qual ocorre nos canteiros de obras, pode-se,
por exemplo, quantificar os aspectos que de alguma forma impactam o meio ambiente. Para tanto,
é importante que sejam criados indicadores ambientais que demonstrem o impacto de determinadas atividades que ocorrem nos canteiros de obras, permitindo-se inclusive estabelecer referências
comparativas entre os diferentes materiais e tecnologias de construção.
Segundo Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (2008) e a própria ABNT NBR 14031
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015), esses indicadores ambientais podem ser
entendidos como parâmetros que fornecem informações a respeito de uma atividade, em relação
aos fatores ambientais, possibilitando a realização de análises, conclusões e tomadas de decisões
estratégicas. Assim, tais indicadores permitem avaliar comparativamente o impacto ambiental de
um sistema produtivo com relação a diferentes aspectos ambientais, como por exemplo consumo de
água, consumo de energia elétrica e geração de resíduos.
Atualmente, em razão de diversos fatores, como técnicos, econômicos ou de marketing, algumas
construtoras vêm buscando coletar dados para calcular indicadores ambientais de suas atividades
em canteiros de obras. Observa-se, porém, ser essencial que as informações sejam representativas,
devendo ser realizadas de forma homogênea e com rastreabilidade, fazendo-se necessário desenvolver procedimentos sistematizados de coleta de dados, tarefa inerentemente difícil na fase de
execução dos empreendimentos.
Com o intuito de desenvolver tais procedimentos, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo (IPT), por meio dos pesquisadores do Laboratório de Componentes e Sistemas Construtivos
(LCSC) - Centro Tecnológico do Ambiente Construído (CETAC) realizou um projeto interno de capaci-
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tação técnica, com apoio financeiro da FIPT (Fundação de Apoio ao IPT). O objetivo desse projeto foi
propor um método para sistematizar a coleta de dados na fase de execução de um empreendimento
de construção, visando subsidiar o cálculo de indicadores ambientais para o respectivo canteiro de
obras.
Para o desenvolvimento do método, além das bibliografias nacional e estrangeira, foi utilizado como
estudo de caso um empreendimento habitacional (de padrão médio/alto), implantado por uma construtora de pequeno porte na região da Grande São Paulo entre os anos de 2012 e 2014 .
O objetivo do presente artigo é apresentar a compilação dos resultados obtidos com o caso N° 6,
como a análise dos dados coletados e o cálculo dos respectivos indicadores ambientais, servindo
como base para aplicação em outras obras e para o aprimoramento do método formulado.

2. Procedimento metodológico
Identificou-se, a partir do estudo das referências bibliográficas sobre o tema (nacionais e estrangeiras) e da experiência prática adquirida pelos pesquisadores do LCSC-IPT ao longo dos anos, com
diversas inspeções técnicas realizadas em empreendimentos habitacionais, que ainda há a necessidade de aprimoramento de um método para coletar dados e calcular indicadores de desempenho
ambiental em canteiros de obras.
Para o desenvolvimento do método proposto no projeto de capacitação técnica foram necessárias
várias atividades, dentre elas a realização de estudos de casos, os quais foram divididos em dois tipos:
–– estudos para prospectar informações disponíveis em canteiros de obras e para testes iniciais
do método (foram realizados cinco estudos de caso desse tipo); e
–– estudo para validação inicial do método (foi realizado um estudo de caso desse tipo).
A experiência obtida com os cinco primeiros estudos de caso foi essencial para identificar as principais dificuldades na coleta de dados e no cálculo dos indicadores ambientais durante as obras dos
empreendimentos. Foi possível verificar, na prática, a real necessidade do setor da construção do
segmento de edificações com relação à obtenção de indicadores ambientais e, além disso, constatou-se que existe uma série de problemas quando se faz a coleta dos dados no próprio canteiro de
obras em apenas uma única visita técnica à obra.
Por isso, após a incorporação de diversas melhorias no método (provenientes do resultado da análise dos cinco primeiros casos) foi realizado um sexto estudo de caso, visando ao aprimoramento e
validação do método. Para tanto, foi selecionado um empreendimento já concluído, o que tornou
possível a análise de todas as fases da obra, por meio de consulta às documentações técnica e administrativa.
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Assim, para a realização desse sexto estudo de caso, cujo resultado é o objeto desse artigo, foram
realizadas as seguintes atividades:
–– contato com a empresa construtora para solicitar os documentos necessários para a
aplicação do método, desde o início até o término da obra, permitindo, assim, construir um
histórico da execução da obra com os dados coletados;
–– consulta aos documentos técnicos fornecidos pela construtora, como projetos, cronogramas
de execução, memorial descritivo, planilhas quantitativas, contas de água e de energia
elétrica;
–– reuniões para entrevistas com o engenheiro residente da obra do empreendimento;
–– visita à obra já em fase de término;
–– análise dos dados coletados e compilação dos resultados do estudo de caso, visando o
cálculo dos indicadores ambientais e o aprimoramento do método.

3. Resultados e discussão
São apresentados, nesse item, os procedimentos adotados para a coleta de dados e para o cálculo
dos indicadores ambientais do sexto estudo de caso, conforme o método desenvolvido no projeto de
capacitação técnica.
Os dados coletados referiram-se aos seguintes aspectos ambientais: consumo de energia elétrica; consumo de água; quantidade dos resíduos gerados no canteiro de obras; consumo de diesel
proveniente do transporte de materiais e de resíduos; e quantidade e proveniência dos materiais
empregados nos principais sistemas construtivos do empreendimento. Considera-se que os principais sistemas sejam fundação, estrutura e vedação vertical (vedo, revestimento e acabamento), pois
representam as principais fases do processo de execução, em termos de custos e de volume / massa
de materiais.
A aplicação do método parte do princípio de que a coleta dos dados para o cálculo dos indicadores
ambientais considera o processo de execução do empreendimento e o cenário onde este processo
ocorre, ou seja, no canteiro de obras. Assim, é importante que etapas de execução com altos consumos de água ou energia sejam identificadas nas análises, o que contribui para justificar pontos
máximos ou mínimos de consumo.
Ressalta-se que, particularmente no processo de produção de um empreendimento, existem inúmeras interfaces e sobreposições entre as diversas etapas de execução, o que dificulta a análise de um
sistema isolado (por exemplo, somente a vedação vertical). Portanto, considerou-se, nesse estudo de
caso, a coleta de dados relativa a todo o período de execução do empreendimento.
Para iniciar a aplicação do método, traça-se o perfil da empresa construtora e do empreendimento
a ser estudado. Tais dados coletados permitem um futuro comparativo entre as empresas, quanto
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a suas características e aos seus respectivos indicadores obtidos. Já para a caracterização do empreendimento propriamente dito, foram analisados os seguintes documentos: memorial descritivo,
projeto arquitetônico (incluindo implantação no terreno), projeto arquitetônico de um pavimentotipo e projeto arquitetônico de um apartamento. Esses dados auxiliam na análise e no cálculo dos
indicadores, por exemplo, ao se utilizar o quociente de metro quadrado de área construída. O Quadro
1 mostra os principais dados da empresa e do empreendimento objeto do estudo de caso.
Quadro 1 - Dados gerais do empreendimento objeto do estudo de caso.

Perfil da empresa
construtora

Perfil do
empreendimento

Negócio: incorporação e construção

Tipo de edificação: edifício residen-

de empreendimentos habitacionais.

cial com 21 pavimentos-tipo (mais

Estrutura operacional: sede única,

térreo e três sub-solos); 126 unidades

com divisão técnica de incorporação e

(seis unidades por pavimento)

construção.

Área do terreno: 3.294 m²

Mercados atendidos: empreendi-

Área construída total: 14.850 m2

Foto do empreendimento

mentos localizados no Estado de São
Paulo para média/alta renda.
Porte da empresa: pequeno porte,
com 30 funcionários fixos e subempreiteros diversos.

Continuando com a coleta de dados gerais, para a identificação dos principais sistemas, componentes e materiais empregados na obra, foram analisados os seguintes documentos: projeto estrutural,
projeto de modulação dos blocos nas paredes de vedação, procedimentos de execução, projeto executivo do sistema construtivo e documentos de controle da execução e de recebimento do produto
acabado. Com esses dados de entrada, é possível calcular quantitativos de materiais, conhecer as
principais etapas de execução da obra e algumas interfaces que possam influenciar na análise dos
indicadores ambientais. Para ilustrar, a Figura 1 mostra um detalhamento do sistema de estrutura e
vedação vertical do empreendimento, com os respectivos fluxos de entradas e saídas do canteiro de
obras.
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Sistema:

Principais etapas de execução:

Principais materiais empregados:

Estrutura convencional de concreto

Montagem das fôrmas e escora-

Concreto usinado; Aço; Blocos de

armado (pilares, vigas, lajes) e pa-

mento para concretagem da es-

concreto; Argamassa industrializa-

redes de vedação em alvenaria de

trutura; Disposição/montagem de

da; Fôrmas de madeira e desmol-

blocos de concreto.

armaduras; Concretagem; Cura do

dante.

concreto; Execução das alvenarias.

Figura 1 - Descrição de parte do principal sistema do empreendimento: estrutura e vedação vertical.

Quanto ao canteiro de obras do empreendimento, alguns dados podem ser relevantes, como a identificação de equipamentos que utilizam energia (combustível fóssil ou energia elétrica) e o período
em que eles estão sendo utilizados. Assim, a empresa construtora deve disponibilizar os documentos
de aquisição (compra ou locação) de equipamentos como grua, elevador tipo cremalheira, empilhadeiras, tratores e outros, permitindo-se analisar se existe influência do uso desses equipamentos no
consumo de energia e no cálculo das emissões atmosféricas. Entretanto, no referido estudo de caso,
não se teve acesso a esses documentos.
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Também nesse sentido, pode-se verificar a influência do transporte de materiais e componentes,
analisando-se o consumo de energia (combustível) para a entrega desses produtos no canteiro de
obras no período de execução avaliado, conforme cronograma físico da obra. Para tanto, faz-se um
levantamento dos quantitativos dos principais materiais e componentes utilizados no empreendimento (como blocos de concreto, aço, argamassa industrializada, etc.), por meio das notas fiscais, e
identifica-se o tipo de transporte utilizado e a distância percorrida em cada entrega (considera-se
a ida e a volta do meio de transporte, com consumo médio de combustível). Com isso, é possível
calcular as emissões atmosféricas atribuídas a essas atividades. Entretanto, por ausência de alguns
dados, essas análises não puderam ser realizadas de forma completa no presente estudo de caso e,
portanto, não são apresentadas nesse artigo.
Assim, tem-se que os principais resultados desse estudo de caso devem-se à sistematização dos dados relativos aos aspectos de consumo de água, consumo de energia elétrica e geração de resíduos,
bem como o cálculo dos seus respectivos indicadores ambientais, quais sejam: consumo de água (m3)
por m2 de área construída; consumo de energia elétrica (kWh) por m2 de área construída; e volume
de resíduo (m3) por m2 de área construída. Com relação a indicadores de impactos ambientais, nesse estudo de caso, foi possível calcular as emissões de gases que geram o efeito estufa (kg de CO2
equivalente por m2 de área construída) relativos à energia elétrica e ao óleo diesel consumido com o
transporte para retirada dos resíduos do canteiro de obras. A seguir, são apresentados os resultados.
Primeiramente, com relação ao consumo de água do empreendimento estudado, foram verificados
dois meios de abastecimento de água para o canteiro de obras: via concessionária e, quando necessário, por caminhões pipa.
Conforme o método proposto, foram consultadas as contas de água emitidas pela concessionária
(consumo mensal) e as notas fiscais de contratação de caminhões pipa no decorrer do período analisado. Também foram identificadas as principais atividades que utilizam água no processo de execução do empreendimento, relacionando-se o consumo de água com o cronograma físico de execução
da obra. A partir da análise desses dados, foi possível representar em um gráfico o consumo de água
(gráfico de linhas) durante as diferentes etapas de execução da obra (gráfico de barras), conforme
Figura 2. Para cada mês, foram identificadas as atividades que estavam sendo executadas e, de acordo com o cronograma da obra, calculou-se a quantidade de dias daquele mês que foi dedicada a
cada uma dessas atividades (identificadas por cores no gráfico de colunas). O valor de cada atividade
apresentado no gráfico de barras representa um percentual de dias de execução dessa atividade (no
mês) com relação ao total de dias de execução da obra. Ou seja, a referência é a duração do tempo
de execução da atividade e não a produção real daquela atividade no mês.
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Figura 2 - Consumo de água vinculado ao cronograma físico de execução da obra.

Observa-se que o pico do consumo de água total, incluindo a água fornecida pela concessionária
e por caminhões pipa, se dá principalmente na fase de término da obra (mês de março de 2014,
conforme gráfico de linhas), ou seja, durante a etapa de execução da limpeza final para entrega do
empreendimento. Dessa forma, foram obtidas referências quantitativas que podem contribuir para
a otimização de determinados procedimentos de execução, visando à redução do consumo de água
no canteiro de obras.
A análise seguinte foi relativa ao consumo de energia elétrica no canteiro de obras, cujo fornecimento é feito por concessionária. Também foram verificadas as contas de energia elétrica no decorrer
do período de execução da obra (consumo mensal), identificando-se os diferentes locais de uso da
energia, quais sejam: no canteiro de obras, no escritório e no estande de vendas. Foi, ainda, identificado o consumo dos principais equipamentos utilizados no canteiro de obras durante o processo de
execução do empreendimento, cujo funcionamento depende da energia elétrica.
Ressalta-se, portanto, que o consumo de energia elétrica inclui a energia diretamente consumida nas
etapas de execução do empreendimento (com equipamentos específicos, por exemplo) e a energia
consumida indiretamente pelos funcionários para o funcionamento geral da obra (iluminação das
áreas de apoio, por exemplo). O mesmo raciocínio se aplica ao consumo de água.
Foi feita a análise do consumo de energia elétrica (gráfico de linhas), relacionando-o às etapas de
execução da obra do empreendimento (gráfico de barras), conforme seu cronograma físico de exe-
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cução (Figura 3). O raciocínio foi semelhante ao feito para o consumo de água, identificando-se o
total de dias despendidos com cada atividade, em cada mês.

Figura 3 - Consumo de energia elétrica vinculado ao cronograma físico de execução da obra.

Observa-se que o consumo de energia elétrica não tem significativas variações no decorrer de grande parte da obra, particularmente entre junho de 2012 e fevereiro de 2014, podendo-se atribuir os
picos ao uso de equipamentos específicos nas diferentes atividades, como por exemplo o uso da grua
e do elevador tipo cremalheira para transporte de materiais.
Outro aspecto avaliado foi a geração de resíduos, incluindo o transporte dos mesmos para as respectivas Áreas de Transbordo e Triagem (ATTs). Para a coleta dos dados foram solicitadas à construtora
as notas ficais referentes às “caçambas de entulho” retiradas durante o período de execução do
empreendimento. Quando possível, eram identificados os tipos de resíduos sólidos descartados nas
caçambas e o local de deposição dos diferentes tipos de resíduos.
Assim, foi possível calcular a quantidade de resíduos gerada e as emissões referentes ao transporte
desses resíduos, considerando-se as distâncias percorridas e os meios de transporte com consumo
médio de combustível. Não se considera no cálculo o eventual transporte do resíduo para outra ATT,
após processamento. Os dados foram compilados, gerando-se um gráfico que representa o quanti-
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tativo dos resíduos retirados da obra (gráfico de linha) no decorrer das diferentes etapas de execução
da mesma (gráfico de barras), conforme visto na Figura 4.

Figura 4 – Quantidade de resíduos retirada da obra, vinculada ao cronograma físico de execução.

Além da análise dos dados coletados, esse estudo de caso possibilitou a realização de cálculos de indicadores de aspectos ambientais e de indicadores de impactos ambientais. As Tabelas 1 e 2 mostram
os resultados obtidos.
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Tabela 1 - Cálculos dos indicadores de aspectos ambientais.

Aspecto ambiental
Consumo total
Consumo
Consumo concessionária
de água

Dados coletados

Indicador de aspecto ambiental*

3

5225 m

0,35 m3 por m2 de área construída

4516 m3

0,30 m3 por m2 de área construída

Consumo caminhão pipa

709 m3

0,05 m3 por m2 de área construída

Consumo total

176510 kWh

11,89 kWh por m2 de área construída

Consumo obra

171964 kWh

11,58 kWh por m2 de área construída

Volume total retirado

3672 m2

0,25 m2 por m2 de área construída

Consumo de diesel para

54220 L

3,65 L por m2 de área construída

(obra + estande)

Consumo
de energia
Geração
de resíduos

retirada dos resíduos

(*) Considerando a área construída igual a 14.850 m2

Tabela 2 - Cálculos dos indicadores de impacto ambiental.

Impacto ambiental

Emissões de

Fatores
de conversão

Cálculo de kg de
CO2 equivalente

Indicador de
impacto ambiental(4)

Relativos ao consumo

1kWh = 0,07 kg de

12.355,70

0,83 kg de CO2 equivalente

de energia total

CO2

Relativos ao transporte

1 L (diesel) = 2,73 kg 148.020,60

9,97 kg de CO2 equivalente

dos resíduos gerados (1)

de CO2 (3)

por m2 de área construída

(2)

por m2 de área construída

gases que geram
o efeito estufa

1 - Considerando 0,07 m2 de resíduos retirados por L de diesel.
2 - MCT (2012) - disponível em <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/321144.html#ancora >
3 - MCT (2006)
4 - Area construída = 14850 m²

É importe salientar que esses valores são estimados e que o principal objetivo do cálculo de indicadores foi criar referências e parâmetros para análises futuras, visando à redução dos impactos
ambientais das principais atividades realizadas nos canteiros de obras.

4. Conclusões
A partir do conhecimento adquirido com a coleta de dados e com o cálculo dos indicadores ambientais para o canteiro de obras do empreendimento analisado, conclui-se que o trabalho dotou a
equipe do LCSC-IPT de nova capacitação, sendo que o método desenvolvido possibilita aplicação em
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outras obras habitacionais e, guardadas as necessárias adaptações, a outros tipos de obras. Dessa
forma, será possível criar um banco de dados com parâmetros para comparações e estabelecer referências para o setor da construção de edificações, vindo o método ora proposto a receber aprimoramentos ao longo do tempo.
Os levantamentos mostraram que existe bom potencial de se obter benefícios com a aplicação desse
método, principalmente para as empresas construtoras. Por exemplo, o fato de a construtora ter
conhecimento dos indicadores ambientais de seus canteiros de obras permite que a mesma tome
providências no sentido de otimizar seus procedimentos e recursos, visando à redução dos consumos
de água, energia e geração de resíduos. Assim, além de se contribuir para mitigar o impacto ambiental da obra em si, contribui-se para a economia financeira por parte da construtora, relativamente
à etapa de execução dos seus empreendimentos. Além disso, a sistematização dos dados e a apresentação de alguns resultados por meio de gráficos, que relacionam os aspectos ambientais com o
cronograma físico de execução da obra, permitem que a construtora identifique com maior precisão
os pontos que podem ser melhorados no seu processo.
Por fim, como continuidade desse estudo, observa-se que os indicadores calculados podem ser, num
futuro próximo, utilizados para avaliação do ciclo de vida das edificações, considerando tanto a fase
de fabricação dos materiais e componentes quanto a fase de execução do empreendimento.
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Resumo

A Região Sudeste do Brasil passa, desde o ano de 2013, por uma
alteração no regime de precipitações que levou a dificuldades de
abastecimento de água potável em diversos municípios da Região.
Muitas soluções foram propagadas no afã de mitigar os efeitos
negativos criados pela falta d’água. No entanto, muitas informações
e procedimentos divulgados são tecnicamente precários e podem
levar a consequências indesejáveis à população devido às deficiências
técnicas. De modo a suprir essa lacuna, foi desenvolvida no IPT
uma estratégia de informação inovadora em relação ao praticado
pelo Instituto. O aspecto central foi difundir informações técnicas
de importância ao público geral e não somente ao meio técnico.
Tal objetivo foi alcançado a partir da produção de manuais de fácil
compreensão que permitissem o desenvolvimento de soluções
simples, mas que observassem conteúdo tecnológico adequado.
O primeiro produto foi o “Manual para captação emergencial
e uso doméstico de água de chuva” que conseguiu superar as
expectativas de comunicação e ensejou a elaboração do “Manual
para aproveitamento emergencial de águas do banho e da máquina
de lavar”.
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1. Introdução
A humanidade encontra-se na era da informação. Tem-se acesso facilitado a uma série de ferramentas que permitem a busca de informações de todo o tipo em escala global. A facilidade de encontrar informação traz consigo alguns problemas que devem ser enfrentados: a forma de gerenciar o
volume de informação e a qualidade da informação disponível. Tem se tornado cada vez mais fácil
encontrar exemplos em que a utilização de ideias equivocadas ou mesmo a falta de acesso ao conhecimento com qualidade adequada leva a ações indevidas com consequências diretas e indiretas
ao usuário. Muitas vezes, uma ideia que parece inovadora e brilhante a primeira vista, mostra-se
contrária às boas práticas e, até mesmo, prejudicial ao bem estar de uma população.
Muito tem se falado a respeito de inovação nos últimos tempos, mas inovar não é simplesmente
produzir um produto diferente ou aumentar a eficiência de um processo. Inovar também pode ser
informar. Dar acesso ao conhecimento técnico, com conteúdo e forma adequados, a uma parcela
da população carente de esclaricimentos sobre como realizar tarefas tidas, equivocadamente, como
simples, também deve ser considerada como uma forma de inovar.
A tentativa de informar deve passar necessariamente por verificação de conteúdo. O status do conhecimento muda ao longo do tempo, o estado da arte de como fazer adequadamente alguma
atividade é permanentemente aprimorado, mas, devido à falta de acesso a esse conhecimento em
linguagem facilmente compreensível é comum encontrar a disseminação de conhecimentos bastante atrasada sobre determinadas práticas.
A crise hídrica que assola a região sudeste foi palco para um grande número de inventos que visava
reduzir o consumo da água, mas que são tecnicamente inadequadas. Uma das consequências, com
suspeita de ligação a essas invenções inadequadas, foi o aumento nos casos de degue e na maior
propagação dos mosquitos transmissores, justamente em uma época seca – o que parece um contrasenso a primeira vista (LEAL, 2015). A intermitência no abastecimento público e as incertezas
relacionadas ao acesso à água levaram parte da população a crirar reservatórios improvisados dos
mais diversos tipos nas residências. A reservação de água sem os cuidados adequados pode ser um
dos fatores que levou ao aumento na proliferação dos mosquitos e, consequentemente, os casos de
dengue.
Parte do problema está na qualidade da informação propagada. Não foi raro, durante o auge da
crise, encontrar soluções caseiras absolutamente inadequadas sendo alçadas a grandes inventos pela
mídia. Aproveitamento inadequado de água de chuva, de água subterrânea, de águas cinza tanto do
banho quanto de lavadora de roupas e até invervenções equivocadas nos sistemas prediais de água
fria podem ser encontrados de forma bastante facilitada em sites de grande difusão.
Entendendo que o IPT, instituição centenária conhecida por sua atuação direta junto à indústria,
tem na definição de sua missão a promoção da qualidade de vida através de soluções tecnológicas
adequadas tendo por premissas alcançar + Presença, + Inovação, + Impacto, foi proposta a criação
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e desenvolvimento de um instrumento de informação técnico que pudesse alcançar diretamente a
população e suprisse a carência de informações técnicas adequadas referentes às corretas formas de
promover o uso racional de água de forma emergencial.

2. Procedimento metodológico
Para a consecução do trabalho, de forma resumida, cinco passos foram perseguidos:
–– Identificação de lacunas de informação;
–– Seleção de informações técnicas adequadas;
–– Seleção de formato para disseminação de informação;
–– Adequação da linguagem das informações técnicas ao público alvo;
–– Elaboração e divulgação do material técnico informativo.
A identificação da lacuna de informação envolve a percepção das carências de conhecimento de
setores específicos da população e a pesquisa dos principais aspectos equivocados propagados
pela mídia. A carência de conhecimento foi baseada nas consultas recebidas pelo IPT, feitas pelo
público em geral, quando o volume de notícias sobre a crise hídrica e a necessidade de economizar
água atingiram todos os meios de comunicação de massa. Muitas das dúvidas eram recorrentes
e denotavam a necessidade de informação da população. A avaliação dos aspectos equivocados
que estavam ganhando notoriedade por força da necessidade de economia foi realizada com base
em pesquisa em principais veículos de informação de massa, em especial telejornais, programas
televisivos de variedades, jornais impressos e sites de internet dedicados à crise hídrica e às formas
de atenuá-la.
Como forma de suprir as necessidades de informação verificada, foi realizado o levantamento do
estado da arte a respeito dos temas selecionados e posterior seleção de informações técnicas consideradas adequadas dentro do padrão de conhecimento vigente. A adequação das informações
não pode ser baseada somente no estado da arte da técnica, mas também nas necessidades e na
capacidade de resposta do público que deverá receber a informação. A informação tem que ser
compreensível e útil.
A organização do conhecimento privilegiou as experiências desenvolvidas dentro da instituição
aliada à obtenção de informações existentes, mas dispersas, desenvolvidas por várias universidades, órgãos governamentais e institutos de pesquisa nacionais e estrangeiros, além de informações de qualidade produzidas por movimentos da sociedade civil que atendessem aos padrões do
estado da arte dos assuntos selecionados. Procurou-se informar a respeito de algumas necessidades que devessem ser supridas pelas soluções em detrimento de fornecer projetos prontos que
pudessem ser aplicados, mantendo a individualidade dos casos e a possibilidade de uso de diferentes materiais disponíveis em diversas localidades.
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As consultas recebidas sobre as formas de realizar o uso racional da água perante a ameaça da
escassez vieram de nichos bastante distintos da população, desde a dona de casa, até os síndicos
de condomínios, passando por profissionais de meio ambiente de grandes indústrias. Optou-se por
manter o foco do trabalho no nicho de população mais carente de informação e que estaria sujeito
às maiores probabilidades de consumir soluções inadequadas, o cidadão comum, sem formação
técnica específica.
Como o objetivo do trabalho foi informar ao cidadão sem formação técnica sobre como atenuar a
crise hídrica, o conteúdo das publicações foi diferente daquele que seria tradicionalmente utilizado em sistemas de uso racional da água integrados ao edifício. O conforto no uso foi sacrificado
em função da simplicidade das instalações, verificações de viabilidade econômica foram suprimidas em função da existência de demanda reprimida e não foi considerado como crítico o aumento
de mão de obra para o funcionamento dos sistemas, o que denota operações emergenciais.
Dada à urgência na disseminação das informações, a internet foi eleita o veículo de trabalho ideal, dada à sua penetração no meio urbano dos municípios da região sudeste do país, região mais
afetada com a crise. A informação deveria então, ser organizada em manuais que pudessem ser
disponibilizados via internet.
O conteúdo técnico originalmente elaborado passou por adequação de linguagem de modo a
tornar-se facilmente compreensível e agradável de ler. Evitou-se a utilização de textos longos. Foi
privilegiado o uso de linguagem e desenhos não técnicos, infográficos e ícones simples.
A divulgação inicial do material técnico informativo foi realizada pela emissão de um comunicado
de imprensa pelo Departamento de Imprensa do IPT.

3. Discussões e resultados
O primeiro tema selecionado para a produção de manual, baseado na demanda de informações
solicitadas, foi: Aproveitamento de água de chuva.
O “Manual para Captação Emergencial e Uso Doméstico de Água de Chuva” (Figura 1) aborda
soluções tecnológicas de baixo custo que permitem utilizar a água de chuva de forma mais segura e
contemplam as principais lacunas de conhecimento identificadas para o tema: usos possíveis dados
à água de chuva (Figura 2); formas de tratamento da água de chuva e formas de armazenamento da
água de chuva.
Diferentemente dos sistemas permanentes de aproveitamento de água de chuva, integrados às
instalações prediais de uma edificação, os sistemas para uso emergencial exigem componentes
menos complexos, facilmente montáveis, mas sem mesmo grau de integração à edificação de um
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sistema convencional. Sistemas emergenciais devem ser rapidamente executáveis e devem permitir
a utilização de materiais com custos menores que aqueles utilizados em sistemas tradicionais sem
menosprezar a melhoria possível para a qualidade da água coletada.

MANUAL PARA CAPTAÇÃO
EMERGENCIAL E USO
DOMÉSTICO DE

ÁGUA DE CHUVA

Figura 1 – Manual para captação
emergencial e uso doméstico de
água de chuva – capa.
Fonte: Zanella (2015)

O cuidado com o tratamento dado à água de chuva foi um dos pontos abordados com ênfase no
manual. Um sistema de tratamento, mesmo que simplificado, deve incluir o descarte de sólidos,
responsável pela remoção de material grosseiro arrastado pela água, e a separação das águas de
primeira chuva, responsável pela eliminação da poeira trazida da atmosfera e dos telhados.
O processo de armazenamento também merece destaque no Manual. Estanqueidade, resistência
mecânica adequada, material de confecção que não altere as características da água armazenada,
proteção quanto ao acesso infantil, resistência estrutural da edificação, espaço necessário, utilização
de tampa e fechamento de orifícios com telas são alguns dos cuidados que devem ser observados
para essa etapa do sistema.
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Ressalta-se que a água obtida a partir da coleta da água da chuva jamais deve ser introduzida nas
instalações de distribuição de água potável da edificação ou misturada no reservatório principal e
que, apesar de o Manual fornecer alternativas de tratamento para o caso de existir a necessidade de
ingestão da água de chuva coletada, esse uso não é recomendado em função da grande diversidade
de situações de coleta e manuseio da água que podem acontecer no território nacional.

Usos indicados

Rega de jardins
e plantações

Lavagem de carros

Limpeza de pisos

Descargas em
bacias sanitárias

Figura 2 – Principais usos propostos para água de chuva captada em situação emergencial.
Fonte: Zanella (2015)

Outros usos possíveis
O Manual teve ampla aceitação pelo público, alcançando mais de 12.000 visualizações em seu site
de origem, além de receber hospedagem em outros sites, dentre os quais o site da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. A repercussão
obtida foi bastante positiva, inclusive com relatos de uso do manual como material didático em sala
de aula em escola pública de ensino fundamental. O número de visualizações e a mídia espontânea
gerada a partir do seu lançamento, com divulgação em rádio, televisão, boletins eletrônicos tanto
especializados na área ambiental e de engenharia, quanto em boletins não especializados e redes
sociais,
mostra que o objetivo
de atingir
um público bastante
diversificado,
Banho
Lavagem
de louças
Lavagem
de roupas com informação tecnicamente adequada, embora simples, foi alcançado.
O sucesso do manual de aproveitamento de água de chuva ensejou a elaboração de um segundo
manual, observando os mesmos princípios básicos do primeiro. Lançado em março de 2016, o novo
manual aborda o reúso de águas do banho e águas de lavadora de roupa (Figura 3).
Manual para captação emergencial e uso doméstico de água de chuva
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4. Conclusões

Figura 3 – Manual para reúso
doméstico não potável de águas
cinza do banho e de lavadoras
de roupa – capa.
Fonte: Alves et al. (2016)

O “Manual para aproveitamento emergencial de águas do banho e da máquina de lavar” aborda
soluções tecnológicas práticas, de caráter emergencial e de baixo custo que permitem aproveitar as
águas cinza de forma mais segura. O Manual visa suprir dúvidas observadas sobre está prática divulgadas nos grandes veículos de comunicação, em especial quanto à qualidade das águas de banho e
lavagem de roupas, e correta forma de seu aproveitamento. A publicação mostra as diversas formas
que águas cinza podem aparentar segundo sua origem e, utilizando uma escala de cores, permite
correlacionar os diversos tipos de águas cinza resultantes da lavagem de tecidos e do banho às suas
possibilidades de uso (Figura 4).
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Descarga de
bacias sanitárias

Limpeza de pisos

Rega de jardins
e gramados

Rega de árvores e arbustos
* somente sem cloro

* somente sem cloro

Lavagem

Lavagem

Lavagem

Lavagem

Enxágue

Enxágue

Enxágue

Enxágue

Centrifugação

Centrifugação

Centrifugação

Centrifugação

Banho

Banho

Banho

Banho

Limpeza de veículos

*enxaguar com água limpa

Limpeza de paredes

Reutilização na máquina
para lavagem de tecidos
mais grosseiros

*se água for cinza claro ou cristalina

Enxágue

Enxágue

Enxágue

Centrifugação

Centrifugação

Centrifugação

Banho

Banho

Banho

Figura 4 – Principais usos propostos para águas cinza segundo sua origem: lavagem, enxágue ou
centrifugação de lavadoras de roupa e águas de banho. Fonte: Alves et al. (2016)
Manual para aproveitamento emergencial de águas cinza do banho e da máquina de lavar

Destacou-se na parte inicial do Manual o problema da contaminação de águas cinza com microrganismos, substâncias químicas e suprodutos originados das lavagens utilizando sabão em pó, amaciante, alvejante, sabonete, shampoo etc.
Um problema observado no aproveitamento de águas cinza diz respeito à possibilidade de ocorrer
degradação dessas águas, tornando-as escuras e levando à exalação de maus odores. O Manual
apresenta uma forma prática de evitar tal ocorrência pelo uso de água sanitária (Figura 5).
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Por quanto tempo posso
armazenar?
Misture 5 mL de água sanitária para cada litro de água cinza armazenada:
águas cinzas

água sanitária

100 L

500 mL

50 L

250 mL

100 L

500 mL

Alguns tipos de águas cinza podem exalar odores desagradáveis
Revista IPT | Tecnologia e Inovação
ao longo do tempo, além de mudar de cor. Siga
as dicas desse
10 L
50 mL
manual para armazenar a água corretamente e evitar a liberação
de mau cheiro.
50 L
250 mL

Águas cinza escuro

#01

= 200 mL

Águas cinza claro
Água

Verifique o rótulo da água sanitária. A composição deve ser sanitária
exatamente a seguinte:
Água
sanitária
Hipoclorito de sódio
Água

Lavagem
Lavagem

12 h12 h

Hipoclorito de sódio
Água

}

Concentração de 2,5%

Hipoclorito de sódio (NaClO)
Água (H2O)

Água
Água (H2O)
sanitária

Concentração de 2
}Para
mais info

sobre água sa
veja a referên
Inmetro (p. 29

} Concentração de 2,5%

água sanitária
Desenvolvidas a partir de testes rápidos realizados no águas
IPT, ascinzas
dicas a seguir
(NaClO)
podem evitar ou diminuir a Hipoclorito
emissãode
desódio
odores
desagradáveis
águas cinza
Concentração dede
2,5%
}
Água (H2O) para uso posterior. Porém, não são fórmulas
escuro, quando forem armazenadas
10 L
50 mLa
totalmente seguras, pois para isso seria necessário conhecer
detalhadamente
composição das águas cinza de cada lavagem.
Manual para aproveitamento emergencial de águas cinza do banho e da máquin
50 L
250 mL
Misture 5 mL de água sanitária para cada litro de água cinza armazenada:
Água
sanitária
Hipoclorito de sódio
Água

Enxague
Lavagem
LavagemEnxague
Centrifugação
Centrifugação

Concentração de 2,5%

Água
= 200 mL
sanitária
Como eliminar ouHipoclorito
diminuir
odores
de sódio
(NaClO)desagradáveis
Água
sanitária

As águas coletadas da etapa de
lavagem de tecidos muito sujos
podem ter coloração cinza escuro
ou chumbo, tendendo a ficar ainda
mais escuras. Essas águas podem
liberar odores após 12 horas de
armazenamento, aproximadamente.

}

Enxágue
Centrifugação
Enxágue
CentrifugaçãoBanho
Banho

}

Concentração de 2,5%

As águas do enxágue e centrifugação
100 L armazenadas
500 mL
de lavadora podem ser
águas cinzas
água sanitária
tempo.
águas cinzas por mais
água
sanitáriaO mesmo acontece
com 50
asmLáguas da etapa de lavagem
10 L
de
roupas
não muito sujas e com as
10 L 50 L
25050
mL mL
águas de banhos que não possuam
= 200 mL
muitos
resíduos.
100 L
500 mL
50 L

250 mL

Verifique o rótulo da água sanitária. A composição deve ser exatamente a seguinte:

Figura 5 – Forma prática de condicionamento100
deL águas cinza para
evitar sua degradação.
500 mL
Atenção:
Para mais informações
Fonte: Alves
et deixe
al. (2016)
Águaem buracos ou sarjetas, pois sobre água sanitária,
Não
águas cinza escuro se acumularem
veja a referência do
=
200
mL
sanitária
mesmo pequenas poças poderão exalar mau
cheiro. Além disso, podem se Inmetro (p. 29)
Hipoclorito de sódio (NaClO)
de 2,5%
tornar criadouros do mosquito transmissor da
dengue, zika }eConcentração
chikungunya!
Água (H2O)

!!!

Água
sanitária
Hipoclorito de sódio
Água
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}

Concentração de 2,5%

De forma análoga ao Manual de água de chuva, o armazenamento de águas cinza também merece
destaque no Manual de águas de banho e lavadora. Basicamente, os mesmos princípios utilizados no
Manual para aproveitamento emergencial de águas cinza do banho e da máquina de lavar
armazenamento
de água de
chuva aplicam-se à reservação de
águas
cinza.
As possibilidades da pro= 200
mL
IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas
liferação de mosquitos, particularmente o Aedes aegypti, é tema de preocupação nos dois manuais,
águaspoder
cinzas se constituir
água sanitária
especialmente devido ao fato da armazenagem
em criadouros.

4. Conclusões

10 L

50 mL

50 L

250 mL

100 L

500 mL

Existe demanda e ampla aceitação de informações de cunho tecnológico em diversos nichos da sociedade e que podem ser supridos de forma adequada, com informação de qualidade e que se mostre
útil ao receptor.

= levou
200 mL
A necessidade de informar a população de forma mais ampla
a construção de um modelo de
comunicação técnica diferente do tradicionalmente empregado no Instituto, sob a forma de manuais que adotaram recursos de linguagem de comunicação de fácil e rápida compreensão e permitiram transmitir informações técnicas de importância à população em geral.
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Um dos aspectos mais relevantes de toda e qualquer análise sobre
sistemas de inovação diz respeito aos processos de avaliação – seja
dos atores (pesquisadores e instituições), dos resultados dos projetos apoiados, bem como do impacto de toda a atividade relacionada à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na sociedade. Observa-se
grande ansiedade por parte de gestores e policy makers na produção
de índices e indicadores que possam contribuir para a avaliação dos
resultados. É essa avaliação que, em princípio, vai identificar e definir
onde, o quê e quem continuará ou deverá ser contemplado com recursos financeiros aportados nas atividades de CT&I pelo governo e
pelas próprias instituições.
Este texto se propõe a apresentar algumas informações que possam
auxiliar na reflexão desse tema tão importante para todos que atuam
na área de CT&I.
Em abril de 2015, a prestigiada revista Nature publicou The Leiden Manifesto for research metrics que propõe um conjunto de dez princípios
que podem auxiliar todos os envolvidos na seara de avaliação a adotar
procedimentos mais moderados e adequados. Essa preocupação resulta da observação do uso exacerbado de diferentes metodologias e
métricas que têm sido implementadas pelas instituições de CT&I para
avaliar o desempenho de pesquisadores e das próprias instituições.
Os dez princípios são apresentados abaixo (HICKS et al., 2015, p. 430431, tradução nossa):
1. A avaliação quantitativa deve apoiar a avaliação qualitativa especializada;
2. Medir o desempenho de acordo com a missão da instituição, do grupo de
pesquisa ou do pesquisador;
3. Proteger a excelência da pesquisa localmente relevante;
4. Manter a coleta de dados e os processos de avaliação abertos,
transparentes e simples;
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5.
6.
7.
8.

Permitir aos avaliados acesso aos dados e processos de avaliação;
Considerar as diferenças entre as áreas do conhecimento nas práticas de publicação e citação;
Basear a avaliação de pesquisadores individuais em critérios qualitativos da sua carreira;
Evitar solidez mal colocada e falsa precisão de indicadores científicos (como, por exemplo, o fator de impacto
de publicações);
9. Reconhecer os efeitos sistêmicos da avaliação e dos indicadores;
10. Examinar e atualizar os indicadores regularmente.

Um desses princípios é de particular relevância para processos de avaliação das agencias de fomento
à pesquisa em relação aos pesquisadores lotados em Institutos de Pesquisa, cuja natureza da atividade de pesquisa é distinta daquela realizada pelos pesquisadores lotados na academia:
Medir o desempenho de acordo com a missão da instituição, do grupo de pesquisa ou do pesquisador [ressaltando]... os objetivos de um programa de pesquisa devem ser indicados no início, e os indicadores utilizados para
avaliar seu desempenho devem estar claramente vinculados a esses objetivos. A escolha dos indicadores e de
como eles são utilizados deve levar em conta o contexto socioeconômico e cultural mais amplo. Os cientistas
têm diversas missões de pesquisa. A pesquisa que avança as fronteiras do conhecimento acadêmico difere da
pesquisa que é focada em proporcionar soluções para os problemas da sociedade. A avaliação pode ser baseada
em méritos relevantes para as políticas públicas, para a indústria ou para os cidadãos em geral, em vez de méritos
baseados em noções acadêmicas de excelência. Não existe um modelo único de avaliação que se aplique a todos
os contextos. (HICKS et al., 2015, p. 430, tradução nossa)

O Manifesto de Leiden ainda alerta: “[...] não se deve permitir que essa informação quantitativa se
transforme de instrumento em um fim em si”. (HICKS et al., 2015, p. 431, tradução nossa)
Outro trabalho interessante sobre avaliação de desempenho é o produzido pela parceria entre a
Coppetec/UFRJ e a PETROBRAS: o Relatório de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico: por que e
como valorizá-los, De partida tem-se:
A constatada desproporcionalidade entre a valorização de um trabalho publicado em revista internacional e a
atribuída aos relatórios de P&D tecnológico, por parte dos órgãos governamentais de fomento, precisa ser revista. A utilização de indicadores pode resignificar o impacto dos relatórios, fazendo justiça ao esforço de uma
massa de pesquisadores de qualidade que, por uma série de contingências, não publica os resultados de suas
pesquisas em papers. (FONSECA, 2013).

Este trabalho argumenta em favor do reconhecimento de uma produção – relatórios de P&D tecnológico – que em muito contribui para o desenvolvimento não só da área de CT&I, como do setor
produtivo e do país.
Com o objetivo de melhor compreender como os relatórios de pesquisa e desenvolvimento tecnológico são considerados em vários sistemas de inovação, a equipe deste projeto empreendeu uma
survey com organizações internacionais. Foram enviados, por e-mail, 250 questionários dos quais
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somente 10 % foram respondidos (França, Noruega, Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Alemanha,
Suécia, Equador, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, Estados Unidos, Israel, dentre 2 outros). De
forma geral, observa-se em grande parte desses países a preocupação em inserir relatórios
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico como um produto do projeto / programa de pesquisa
fomentado e/ou financiado por agências do governo. O conteúdo apresentado pela survey não permite avaliar qual o grau de resistência a essa inserção, mas reconhece a necessidade de contemplar
o grupo de pesquisadores envolvidos nesse tipo de pesquisa com procedimentos de avaliação mais
aderentes à realidade em que operam.
Complementarmente, os autores do relatório se debruçaram sobre alguns papers relacionados à
produção de CT&I, onde os relatórios de pesquisa e desenvolvimento tecnológico se inserem. E concluem:
Percebe-se a preocupação de comunidades de pesquisadores e instituições em vincular tais avaliações aos desdobramentos gerados pelos produtos / serviços desenvolvidos no atendimento às demandas socioeconômicas, à
intensificação das pesquisas multidisciplinares, à geração de redes de pesquisa, ao balanço custo e efetividade do
projeto, dentre outros aspectos. Nesse sentido, percebe-se o maciço destaque à adoção de pesos a indicadores
que possam refletir os vínculos entre custo da pesquisa e o potencial de seus resultados, a medida da produtividade de pesquisadores e programas, revelando um forte viés associativo entre mercado e pesquisa em C&T. A
análise histórica de indicadores nesse âmbito revela uma tendência consagrada à associação entre academia e
mercado, universidade e indústria, resultado do esforço de P&D e empresa. (FONSECA, 2013).

Este trabalho apresenta alguns questionamentos que emergiram durante a elaboração do Relatório,
cabendo destacar:
Será que os trabalhos publicados e as patentes depositadas por pesquisadores brasileiros refletem todos os
avanços tecnológicos gerados no país? Será que todo o conhecimento científico nacional deveria ser medido
majoritariamente em termos de sua produção bibliográfica? Será que apenas as patentes podem indicar a transformação desse conhecimento em inovação? Será que o eixo paper / patente é a melhor maneira de avaliar o
que resultou dos gastos com P&D no Brasil, por exemplo? Existe gente gerando o novo e contribuindo para o
desenvolvimento do país a todo o momento e, em várias instituições. Só porque o produto desse trabalho não se
enquadra no eixo dominante, ele deveria ser excluído das análises e valorização? (FONSECA, 2013).

Como esses questionamentos rebatem no IPT? Com que intensidade e impacto? Está aberto o debate!
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