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Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário

PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO
Título da Ação: Desenvolvimento de dispositivo químico com marcador químico para corte de
fornecimento de energia a baixo custo: Spiderman
Tipo de Ação: Projeto Pesquisa e Inovação

Área de conhecimento: Engenharia/Tecnologia

Temática: Tecnologia e Produção

Linha: Desenvolvimento Tecnológico

Programa ao qual a ação está vinculada (se for o caso):
Não se aplica.

2. COORDENAÇÃO DA AÇÃO
Setor de Lotação do Coordenador

Campus

Departamento de Química

Campus VI

Chefe do Setor de Lotação do Coordenador

SIAPE

Telefone

E-mail

Ildefonso Binatti

391701

3319-7151

ibinatti@yahoo.com.br

Coordenador da Ação

SIAPE

Telefone

E-mail

Patterson Patricio de Souza

1669886

988430736

patterson@cefetmg.br

3. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO
3.1 Objetivos (s)
Desenvolver dispositivo químico para ser aplicado na caixa de medição e permitir corte de fornecimento de
energia ágil, com apenas um funcionário.
Objetivos específicos:
O material desenvolvido deve:
(1) impedir o acesso do cliente ao disjuntor após o corte de fornecimento;
(2) ter a solubilidade com solvente específico conhecido pela Energisa;
(3) o solvente não deverá ser constituído de materiais comuns em residências. Adicionalmente, sua retirada
poderá ser feita através de microretífica portátil;
(4) Deverá conter marcador químico e ultravioleta, que permita a identificação da autenticidade da cola
desenvolvida;
(5) Deve permitir um corte rápido e de baixo custo, sem deixar resíduos durante sua aplicação e após sua
remoção.
3.2 Importância para a Sociedade e para o CEFET-MG
X Associação com o ensino
X Inovação Tecnológica

X Associação com
a pesquisa
X Associação com
política pública

___ Outros (especificar)
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Um grande problema na manipulação de caixas de energia é a periculosidade envolvida no
acesso à rede energizada.
Mesmo quando realizada por pessoal especializado, esta manipulação envolve riscos e o
deslocamento de no mínimo 2 funcionários para realizar procedimentos que demandam acesso à caixa de
energia. Dentro deste cenário, uma demanda importante para a segurança tanto dos os funcionários quanto
para os usuários finais (população) é uma forma barata de garantir o não acesso à rede energizada.
Ademais, uma solução neste sentido aumenta a eficiência operacional das concessionárias
distribuidoras de energia elétrica do Brasil, não somente do grupo Energisa.
O grupo de pesquisa Intechlab foi convidado a desenvolver uma tecnologia que envolva um
dispositivo químico para atender a demanda supracitada. O Grupo de Pesquisa Intechlab é formado por uma
equipe interdisciplinar com profissionais da área de materiais poliméricos, prototipagem, eletrônica,
engenharia elétrica, programação, designer de produtos, engenheiros mecânicos e novos materiais.
Dentro deste escopo, o grupo foi capaz de desenvolver uma prova de conceito que foi
prontamente aprovada pelo contratante sem corte nos recursos demandados.
Para atender a demanda, o contratante aportará equipamentos de alta tecnologia como contra
partida que permitirão o desenvolvimento de várias patentes e artigos científicos, não somente atrelados
diretamente ao que está sendo proposto, quanto também às pesquisas futuras viabilizadas pelos mesmos.
Além dos aspectos acadêmicos já mencionados, o projeto proposto envolve a participação de
vários alunos de iniciação científica e mestrado que trabalharão junto aos professores na pesquisa deste
dispositivo.
No que tange ao aspecto social, o aumento na segurança intrínseco ao uso do dispositivo
beneficiará tanto aos colaboradores da empresa quanto à população em geral.
A perspectiva de alocação de novas vagas de emprego relacionada à uma nova empresa que
será aberta para atender esta demanda é também um aspecto positivo do desenvolvimento de novas
tecnologias.
Referências:
1- Assagra, Y. A. O. et al. Materials Research, 16 (5), 1140-1147, 2013.
2- Dalfré, G. M., Cruzetas de Polímeros reciclados: Caracterização dos materiais, análise numérica ensaios
de modelos reduzidos, Tese doutorado, São Carlos, 2007.
3- Silva, J. F. R., Cruzetas para Redes de Distribuição de Energia Elétrica a base de Polipropileno,
Dissertação de Mestrado, USP, 2003.
4- Alves, T. R., Avaliação das propriedades de verniz para madeira a base de dispersão aquosa de
poliuretano, Dissertação de Mestrado, Belo Horizonte, 2016.
5- Altafim, R. A. C. et al. Materials Research, 9 (1), 77-81 2006.
6- Tupper, S. K. et al. The Journal of Wildlife management, 27, 605, 2010.
7- Pandey, M. D. et al. Canadian Journal of Civil Engineering, 37 (4), 638, 2010.
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3.3 Público Alvo e Locais de Realização da Ação
Público alvo: Companhia Elétrica Energisa
Cidade:

Nº de pessoas
diretamente beneficiadas:

16 milhões (7% da
população brasileira)

Belo Horizonte

Local:
Estabelecimentos:

•

Instalações do CEFET-MG - Campus VI

3.4 Descrição da Ação (incluindo Metodologia, Acompanhamento e Avaliação)
A metodologia para execução deste projeto pode ser descrita pelo seguinte conjunto de atividades:
As etapas do projeto são descritas a seguir e o tempo de execução está mostrado no Quadro 1.
Etapa 1- Serão elencadas colas convencionais para serem analisadas, quanto a adesividade,
envelhecimento e solubilidade.
Etapa 2- Levantamento de materiais disponíveis e não utilizados para o tal fim, mas que apresente
as características desejáveis.
Etapa 3- Avaliação das propriedades de interesse dos materiais selecionados.
Etapa 4- Modificação ou desenvolvimento dos compostos químicos para a atuarem como cola.
Etapa 5- Desenvolvimento de marcadores químicos que irão ser usados para identificar o produto
em campo.
Etapa 6- Produção do primeiro protótipo do produto para testes em laboratório.
Etapa 7- Análises em laboratório para verificar: adesividade, propriedades mecânicas, marcadores
químicos e aplicação em caixas de medidor e nos acessos ao disjuntor.
Etapa 8- Testes de campo com a aplicação do produto em 1000 caixas de medidor na cidade de
Cataguases.
Etapa 9- Elaboração de Manuais de aplicação do produto. Treinamento com as equipes da Energisa
para instruções sobre o produto, sua aplicação, retirada e testes de autenticidade.
Etapa 10- Resultados Finais: Produção de patentes e elaboração de artigos e relatório final.
A metodologia acima descrita será respaldada pela realização de reuniões técnicas com os membros da
equipe, as quais serão de periodicidade mensal, com o objetivo de avaliar o desenvolvimento das tarefas e
apresentar os progressos nos trabalhos realizados. Será avaliado o cumprimento das metas propostas para
cada mês a fim de direcionar as tomadas de decisões para as etapas seguintes.
Por outro lado, a Companhia elétrica Energisa acompanhará o desenvolvimento do projeto, contando com
o auxílio do setor competente responsável por projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Serão
realizadas reuniões com os pesquisadores do projeto atuantes em uma das etapas envolvidas.

3.5 Direitos Intelectuais, Autorais e Patentes sobre Produtos, Bens e Processos (quando for o caso)
Para o depósito dos eventuais pedidos de proteção intelectual associados ao projeto, serão solicitados os
apoios e do Núcleo de Inovação Tecnológica do CEFET-MG e do setor responsável da Energisa- MG. A
titularidade da propriedade intelectual oriunda deste projeto e a participação nos resultados de sua
exploração comercial deverão estar devidamente previstas em instrumento jurídico específico, assegurando
aos partícipes o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto
nos §4º e §5º do art. 6º da Lei nº 10.973/2004. A propriedade intelectual e a participação nos resultados
acima referidas serão asseguradas na proporção equivalente ao montante de valor agregado ao
conhecimento já existente no início da parceria, bem como de recursos humanos, financeiros e materiais
alocados pelas partes contratantes. Caberá, portanto 10% ao CEFET-MG e 90% a empresa Energisa MG,
partícipe deste projeto.
3.6 Resultados Esperados
Metas Quantitativas

Indicadores

Avaliação das colas comerciais

Relatório com a descrição de propriedades das colas

Produção de adesivos poliméricos

5 Adesivos produzidos.

Elaboração de marcadores

2 Marcadores testados.

Produção do Protótipo

2 Protótipo do dispositivo

Testes de campo

1000 caixa contendo o produto aplicado
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4 Alunos pós-graduação e 2 alunos de graduação e 1
estagiário de nível superior

Formação de alunos

3.7 Formas de Divulgação e Publicação de Resultados
Os resultados serão divulgados na forma de artigos publicados em revistas especializadas e Congressos nacionais e
internacionais.

4. RECURSOS ENVOLVIDOS NA AÇÃO
4.1 Recursos Humanos
Nome

SIAPE/
Matrícula/CPF

Cargo

Função na
Atividade

Disponibilidade
Servidor / horas
Aluno / meses
Ano 1

Patterson Patricio de
Souza

1669886

Professor do
CEFET-MG

Coordenador

192 h

Ângelo Rocha de
Oliveira

2561441

Professor do
CEFET-MG

Pesquisador

192 h

Patrícia Santiago de
Oliveira Patricio

1659830

Professora do
CEFET-MG

Pesquisador

192 h

Luiz Carlos Alves de
Oliveira

1449006

Pesquisador ExternoConvidado

Pesquisador

192 h

Emerson Fernandes
Pedroso

155284

Professor do
CEFET-MG

Pesquisador

62,4 h

14583272
(MASP)

Professor de Design
UEMG

Especialista
na área de
Design

48 h

113.829.946 - 48

Aluno de pósGraduação em
Química

Especialista
na área de
Química

02 meses

Simone Elza dos
Santos Teodoro

20195010473

Aluno de pósGraduação em
Química

Especialista
na área de
Química

10 meses

Jonathan Bispo

20195008822

Aluno de pósGraduação em
Química

Especialista
na área de
Química

12 meses

-------

Aluno de pósGraduação em
Química

Especialista
na área de
Química

12 meses

Estagiário de Nível
Superior

-----

Aluno Graduação em
Química

Produção de
Materiais

12 meses

Aluno de Nível Superior

-----

Aluno Graduação em
Química

Produção de
Materiais

12 meses

Aluno de Nível Superior

-----

Aluno Graduação em
Química

Produção de
Materiais

12 meses

Douglas Montes
Barbosa
Cínthia Souza Diniz

Profissional de Nível
Superior

4.2 Compras de Bens e Materiais de Consumo
As seguintes aquisições bens e materiais de consumo estão previstas, visando-se a execução deste
projeto e melhora da infraestrutura:
1) Laboratório de Tecnologias Integradas CEFET-MG (Intechlab):
1- Cromatógrafo Gasoso (R$ 197 mil): Sistema de Cromatografia em Fase Gasosa com detector BID, auto
injetor, controle contendo Forno de Colunas; Injetor com controle de temperatura; Faixa de Temperatura: +
2ºC a 450ºC, Exatidão Absoluta: + ou - 1%; Coeficiente de Variação de Temperatura: <0,01 ºC/ºC;
Resfriamento: 450ºC a >50ºC em 3,4 minutos, conexão a um sistema de exaustão de gases; Faixa de
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Pressão: 0 a 1035 KPa; Sensores de temperatura e pressão ambientes, monitorando e ajustando
automaticamente as mudanças de temperatura e pressão.
2- Triturador de Polímeros (R$ 32 mil): Moinho de facas para triturar polímeros constituído de caixa em
chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado; caixa coletora e
rampa em aco inox; tampa com revestimento interno em aço inox; funil com tampa tipo labirinto e batoque;
camara de moagem, rotor circular com 6 facas moveis; motor com velocidade de pelo menos 1150 RPM;
dispositivos de segurança com parada imediata.
3- Spray dryer (R$180 mil): Equipamento para secagem contendo 2 módulos (câmara de secagem e
ciclone em inox), com capacidade mínima de secagem de 5 litros/horas.
4 - Reator encamisado (R$ 80 mil): Capacidade de 100 litros, construído em aço inoxidável capazes de
suportar os produtos químicos, dotado de sistema de agitador elétrico descentralizado; Tanque com
aquecimento via resistência em banho maria com isolamento térmico; Tampo rebordiado e fundo cônico;
Sustentado por 04 tubulares com rodízios.
5- Nobreak (R$ 6 mil): Nobreak 3 KVa senoidal dupla conversão monovolt, comunicação via porta usb e
serial, autonomia mínima de 15 minutos.
6- Kit UV (15 mil): Fotopolimerizador sem fio com luz ultra-violeta, várias unidades.
7- Agitadores Mecânicos (R$ 8 mil): Placa de cerâmica, motor de agitação com sistema direita/esquerda
atingindo pelo menor 1500 RPM, placa de aquecimento, atingindo 400 oC, display digital.
8- Agitadores Magnéticos (R$12,8 mil): Agitador mecânico com haste agitadora, com capacidade de
agitação de 15 L e viscosidade de 10000 MPas, ajuste de velocidade variando atingindo até 2000 rpm.
Valor total doado para CEFET-MG: R$ 530.800,00.
3) Para compra de materiais de consumo:
Serão destinados R$ 85.000,00 para a aquisição de materiais de consumo, em geral, incluindo reagentes
e material de escritório. O montante será repassado a FCM conforme descrito no documento específico.
4) Para o custeio de serviços de terceiros:
Como serviços de terceiros estão previstos gastos com aquisição de análises complementares para
caracterização não disponíveis no CEFET-MG e outras demandas que surgirem durante o
desenvolvimento do projeto. Valor de R$ 30.000,00.
5) Outros:
Os gastos relacionados aos serviços de registro de patente, taxas administrativas, taxas de inscrição em
Congressos, compra de material de escritório serão de responsabilidade da Energisa-MG no valor de R$
59.200,00.
6) Passagens e Diárias: Serão destinados R$ 59.000,00 em passagens e diárias para os integrantes do
projeto, tanto da equipe da Energisa quanto do CEFET-MG, incluindo discentes e docentes. Os auxilios
serão usados para as reuniões que ocorreram em Belo Horizonte e Cataguases, para ida em congressos
internacionais e/ou nacionais específicos das áreas de materiais e Engenharia elétrica. O recurso será
gerido pela Energisa.
4.3 Uso de Instalações e Equipamentos do CEFET-MG
Serão utilizadas as Instalações do laboratório 01 do Campus VI do CEFET-MG, denominado Intechlab. Os
equipamentos existentes nesses laboratórios que servirão ao projeto são, principalmente: (i) extrusora, (ii)
Misturador de polímeros, (iii) peletizador (granulador), (iv) impressora 3D, (v) torno, (vi) câmera de
degradação acelerado, (vii) espectrofotômetro de absorção na região do infra-vermelho, (viii)
termogravimetria, (ix) Ensaio mecânico (x) infra-estrutura de laboratório em geral, além de: (x) mufla e (xi)
balança analítica.
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5. CRONOGRAMA
Período de
Início
Realização

Mês

Ano

08

2019

Fim

Mês

Ano

07

2020

Parâmetro de tempo (X)
Mensal

Bimestral

Ações

1º

2º

Seleção de colas convencionais para serem analisadas, quanto a
adesividade, envelhecimento e solubilidade.

X

X

Levantamento de materiais disponíveis e não utilizados para o tal fim,
mas que apresente as características desejáveis.

X

X

3º

x Trimestral

4º

5º

X

X

Desenvolvimento de marcadores químicos que irão ser usados para
identificar o produto em campo.

X

X

X

Produção do primeiro protótipo do produto para testes em laboratório.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Avaliação das propriedades de interesse dos materiais selecionados.

X

X

Modificação ou desenvolvimento dos compostos químicos para a
atuarem como cola.

X

X

Análises em laboratório para verificar: adesividade, propriedades
mecânicas, marcadores químicos e aplicação em caixas de medidor e
nos acessos ao disjuntor.

X

Testes de campo com a aplicação do produto em 1000 caixas de
medidor na cidade de Cataguases.

6º

7º

Elaboração de Manuais de aplicação do produto. Treinamento com as
equipes da Energisa para instruções sobre o produto, sua aplicação,
retirada e testes de autenticidade.

X

X

X

Resultados Finais: Produção de patentes e elaboração de artigos e
relatório final.

X

X

X

6. PARTICIPAÇÃO EXTERNA
6.1 Participação de Fundação de Apoio
Fundação de Apoio como
Contratante

X

Outro (identificado na seção abaixo)

Fundação de Apoio
como Interveniente

Fundação de Apoio
como Contratada

Sem participação externa

6.2 Identificação do Partícipe Externo 01
Razão Social:

CNPJ:

ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

19.527.639/0001-58

Endereço:

Bairro:

Município – UF:

Praça Rui Barbosa, n º 80

Centro

Cataguases- MG

CEP:

36.770-901

TEL:

(32) 34224969

Site:

https://www.energisa.com.br
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Representante Legal:

Cargo:

Felipe Graça de Avelar

Gerente Corporativo

CI:

CPF:
34288777

TEL:

E-mail:

21363948865

6.3 Obrigações das Instituições Participantes (compromissos / investimentos / recursos)
• Caberá ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG):
Disponibilizar pessoal docente do CEFET-MG, selecionar e coordenar discente dos diversos níveis de ensino
para atuação no projeto; Disponibilizar a infraestrutura apropriada para o desenvolvimento dos dispositivos
químicos para ser aplicado na caixa de medição; Desenvolver o marcador químico e ultravioleta para a cola
capaz de autenticidade da cola desenvolvida; Disponibilizar equipamentos necessários para a caracterização
dos materiais desenvolvidos; Disponibilizar a infraestrutura necessária para a confecção dos dispositivos.
• Caberá à Companhia Elétrica Energisa Minas Gerais:
Contribuir com troca de conhecimento técnico na área específica entre os funcionários e alunos; Fomento à
FCM para pagamento de bolsas de pesquisa/ iniciação cientifica/extensão à equipe executora e custos
operacionais da Fundação; Aquisição dos equipamentos complementares e materiais de consumo
necessários para a execução do projeto; Doar ao CEFET-MG, a título de contrapartida financeira, os
equipamentos e insumos adquiridos para complementação da Infraestrutura dos laboratórios já existentes; e
Contração de análises complementares.
• Caberá à Fundação CEFETMINAS:
Realizar o pagamento de bolsas a profissionais e estudantes envolvidos no projeto de extensão.

____________________________________

Data:

01 /____
08 / 2019
____
______

Coordenador da Ação
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