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esquisa desenvolvida para dis-
sertação de mestrado de Sheila
Contant, defendida junto à Fa-

culdade de Engenharia Química
(FEQ) da Unicamp, trouxe novas con-
tribuições para a compreensão de um
dos principais processos de produção
de compósitos poliméricos (plásticos
reforçados), o filament winding (em
português, enrolamento filamentar
ou filamento contínuo). O trabalho,
que foi classificado em terceiro lugar
na quinta edição do �Prêmio Petro-
brás de Tecnologias de Dutos�, valeu-
se de redes neurais, técnica compu-
tacional inspirada no comportamen-
to do cérebro humano, para avaliar as
propriedades mecânicas e térmicas

do produto final (du-
tos), bem como o perfil
de temperatura no inte-
rior das peças durante
a fabricação, etapa de-
nominada �cura�. Se-
gundo a autora do estu-

do, o método mostrou-se eficiente,
apresentando resultados similares
aos obtidos experimentalmente pela
indústria.

De acordo com a professora Lilia-
ne Lona, que orientou a pesquisa, a
melhor compreensão do processo de
produção de plásticos reforçados
contribui diretamente para a redu-
ção do tempo e do custo do seu de-
senvolvimento. Só para se ter uma
idéia do que isso pode representar,
basta saber que o uso dos compos-
tos poliméricos tem crescido signi-
ficativamente nas últimas décadas,
em virtude da série de vantagens
que apresentam sobre os demais ma-
teriais, principalmente os metais.
Além de serem mais leves e resisten-
tes à corrosão do que os produtos
convencionais, eles também são du-
ráveis e apresentam excelente pro-
priedade mecânica.

�A resistência desses materiais à

corrosão, por exemplo, é de funda-
mental importância para a indústria
petrolífera, que costuma enfrentar
problemas de vazamento em razão
do desgaste dos dutos metálicos�,
afirma a docente. A tendência, se-
gundo ela, é que as peças produzi-
das a partir dos compósitos polimé-
ricos substituam gradativamente as
tubulações atuais, visto que propor-
cionam maior segurança. A autora
da dissertação lembra que a literatu-
ra cita que os plásticos reforçados
podem ter cerca de 40 mil aplicações
diferentes, que vão da fabricação de
caixas d�água até cadeiras, passan-
do evidentemente pelas tubulações.

Sheila ainda chama a atenção para
o fato de a América do Sul represen-
tar apenas cerca de 3% do mercado
global de compósitos poliméricos.
Entretanto, o crescimento anual des-
se setor na região tem sido o maior
do mundo nos últimos anos, o que
demonstra que existe um imenso
mercado para esses materiais, assim
como espaço para o desenvolvimen-
to de novos estudos em torno deles.
�Como o Brasil é o líder do mercado
na América do Sul, percebe-se a ne-
cessidade do país aumentar a sua
competitividade, sobretudo por meio
de pesquisas e aprimoramento de re-
cursos humanos�, analisa a autora da
dissertação.

Redes neurais  � Sheila explica que
escolheu o método filament winding
para investigar, por tratar-se de um
dos principais processos de produção
de compósitos. O plástico altamente
resistente nada mais é do que uma
matriz polimérica, reforçada por uma
fibra. Já a opção pelas redes neurais
deu-se por conta da vantagem que
apresenta sobre outros modelos com-
putacionais, como o menor tempo de
processamento e a capacidade de a-
plicação a processos de elevada com-
plexidade. A autora do trabalho ana-
lisou dois aspectos das peças produ-
zidas pelo sistema de enrolamento

filamentar ou filamento contínuo.
Primeiro, ela checou as proprieda-

des do produto final, para verificar
a sua uniformidade. Depois, promo-
veu o acompanhamento do compor-
tamento térmico das peças. Para isso,
Sheila desenvolveu programas com-
putacionais para o treinamento das
redes neurais. A ferramenta com-
putacional foi abastecida por dados
fornecidos por uma empresa do se-
tor. Ao promover a comparação dos
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resultados experimentais com os
obtidos pela simulação, a pesquisa-
dora verificou que eles ficaram mui-
to próximos uns dos outros. �Os re-
sultados mostraram a eficiência da
metodologia proposta em todos os
casos estudados�, assegura.

Esta não é a primeira vez que Shei-
la é laureada pelo �Prêmio Petrobrás
de Tecnologia de Dutos�. Em 1999,
ela foi classificada em segundo lu-
gar, na categoria graduação. �Ela foi

a única pessoa que recebeu duas pre-
miações nas cinco edições do even-
to�, destaca a professora Liliane, que
orientou ambos os trabalhos. �Con-
sidero esse prêmio um importante
incentivo ao desenvolvimento de
novas tecnologias nacionais�, afirma
Sheila. No doutorado, que já está em
andamento, a estudante de pós-gra-
duação vai partir para um outro de-
safio, atuando desta feita na área de
engenharia de polimerização.

Produtos
têm 40 mil
aplicações
diferentes
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epois de quatro anos de pes-
quisas, o engenheiro quími-
co Flávio Vasconcelos da Sil-

va, utilizando-se da lógica fuzzy, con-
seguiu construir um protótipo de
um sistema de refrigeração total-
mente automatizado, com base no
desenvolvimento de técnicas inteli-
gentes artificiais. Trata-se do primei-
ro trabalho, no Brasil, desenvolvido
nos laboratórios de uma universida-

de, voltado para a pre-
servação de alimentos.

O pesquisador expli-
ca que o processo de re-
frigeração automatiza-
da tanto se destina ao
resfriamento de sucos

ou a quaisquer tipos de líquidos,
como também à pasteurização de la-
ticínios, para a qual há uma combi-
nação de aquecimento e resfriamen-
to, que ocorre de maneira extrema-
mente rápida, provocando um cho-
que térmico de aproximadamente 70
graus. Quanto ao resfriamento rápi-
do, é necessário que haja um contro-
le rígido de temperatura do fluido frio
(água ou propilenoglicol, um anti-
congelante não tóxico), para manter
as condições ideais da pasteurização.

Em muitos processamentos são
exigidos controles de temperaturas
compatíveis com as condições do
produto que precisa ser armazena-
do. Por exemplo: �Quando se pre-
tende realizar a pasteurização de
produtos derivados do leite, é neces-
sário um controle rígido das tempe-
raturas do fluido frio essencial para
aniquilar certos organismos nocivos
à saúde, sem que haja alteração no
sabor e qualidade dos produtos co-
mo leite, queijo, iogurte, cerveja e
vinho�, explica o engenheiro.

Segundo Flávio, a idéia é desenvol-

Engenheiro cria sistema de refrigeração automatizado
ver essa tecnologia no Brasil, embora,
é óbvio, isso exija estudos mais apro-
fundados. �É após o processo de mon-
tagem e a completa instrumentação do
protótipo que o nosso equipamento,
denominado chiller, está apto a reali-
zar uma perfeita �supervisão� do sis-
tema de refrigeração e o controle das
temperaturas no processamento de
sucos, leite e o queijo, entre outros pro-
dutos�, diz o engenheiro.

Inteligência artificial  � Flávio
Vasconcelos é autor da tese de dou-
torado Comparação do desempenho de
um sistema de refrigeração para res-
friamento de líquido controlado a dife-
rentes modos de controle, a ser defen-
dida no dia 13, sob orientação do
professor Vivaldo Silveira Júnior, da
Faculdade de Engenharia de Ali-
mentos (FEA).

O pesquisador explica que o pro-
jeto desse equipamento destina-se
basicamente à indústria para a con-
servação de alimentos, mas que po-
de ser também um sistema direcio-
nado a outros tipos de indústrias,
como a química e a petroquímica.
Em um ciclo de refrigeração, a efici-
ência do sistema está diretamente
ligada à capacidade de manter as
temperaturas e pressões correspon-
dentes às exigidas pelo processa-
mento de diferentes tipos de alimen-
tos. Dependendo do produto em de-
senvolvimento, as temperaturas do
sistema de refrigeração possuem
grande domínio quanto ao consumo
de energia e desempenho geral do
processo por ser altamente influen-
ciado por variações climáticas e mu-
danças de processamento. O contro-
le da temperatura do líquido resfri-
ado no chiller está diretamente ligado
à sensibilidade do produto posto
para ser resfriado.

No Brasil, o uso do controle fuzzy
nos processos industriais, embora

venha crescendo de maneira rápida
é ainda um processo bastante recente.
O desenvolvimento de técnicas de
inteligência artificial nos últimos a-
nos, de acordo com Flávio, ocupa
cada vez mais posições de destaque
em pesquisas na área de controle de
processos industriais e, aos poucos,
começa a ser implantado em comple-
xos industriais com enorme sucesso.

A maioria dos trabalhos que se
encontram na literatura, mesmo em
nível internacional, é baseada em

A lógica fuzzy é uma técnica
que incorpora a forma humana
de pensar em um sistema de
controle. Um controlador
fuzzy típico pode ser projetado
para comportar-se conforme o
raciocínio dedutivo, isto é, o
processo que as pessoas
utilizam para induzir
conclusões com base em
informações que elas já
conhecem. Os operadores
humanos, por exemplo,
podem controlar processos
industriais e plantas com
características não-lineares e
até com comportamento
dinâmico pouco conhecido,
por meio de experiências e
inferências de relações entre
variáveis do processo. A lógica
fuzzy pode capturar esse
conhecimento em um
controlador, possibilitando a
implementação de um
controlador computacional
com desempenho equivalente
ao operador humano.

Trabalho é
o primeiro
do gênero
no país

simulações de processos. �Trabalhos
práticos como esse que estamos de-
senvolvendo aqui nos laboratórios
da FEA da Unicamp são ainda raros.
E em sistemas complexos, como os
que se referem aos sistemas de refri-
geração, são ainda mais escassos�,
observa o pesquisador da FEA.

Existem atualmente no Brasil al-
guns grupos de pesquisa na área de
fuzzy, mas curiosamente nenhum na
área de alimentos. Não existem no
País empresas investindo em fuzzy,

�a não ser aquelas que desenvolvem
pequenas tecnologias, como uma ge-
ladeira com lógica fuzzy, mas ainda
assim trata-se de uma tecnologia
importada�.

Quanto às empresas, algumas de-
las já começam a investir em controle
fuzzy, na área de refrigeração. Em
particular, fabricantes de compres-
sores, que utilizam uma tecnologia
por enquanto desenvolvida apenas
em países da Europa, Estados Uni-
dos e Japão, segundo Flávio.
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O engenheiro químico Flávio Vasconcelos da Silva: controle rígido das temperaturas

A professora Liliane Lona (à esquerda) e a autora da dissertação, Sheila Contant: resultados similares aos obtidos pela indústria
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