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RESUMO
A construção civil é importante para o desenvolvimento social e econômico dos
países. Nesse setor, destaca-se o papel do concreto armado. Durante a
execução de obras há necessidade de aguardar um tempo para o endurecimento
do concreto (tempo de ¨cura¨ ou de ¨pega¨). Uma decisão inadequada acerca da
finalização desta etapa pode gerar custos ou mesmo acidentes graves. Assim, o
objetivo principal desse trabalho foi criar um dispositivo para monitoramento das
características físicas relacionadas ao período de pega do cimento nas fases
fresca e endurecida, por meio de sensores de resistividade elétrica e de
temperatura instalados nas peças construídas, de modo que com base nos
princípios físicos da condução de corrente elétrica e de calor, identificar o
transcurso da pega (ou cura) do cimento e dos materiais que o contêm. Monitorar
a pega de materiais como concreto, pastas de cimento, argamassas e outros,
constitui o foco da aplicação, além de presumir sua resistência mecânica com
base no período de observação que precede a utilização das peças, acelerando
assim os processos da construção civil. Trata-se de um produto inovador que
pode beneficiar toda uma cadeia relacionada à construção civil, envolvendo
construtoras, empreiteiras, fábricas de pré-moldados e concreteiras. Espera-se
uma ampla aceitação pelo mercado para o produto tecnológico desenvolvido,
devido a sua contribuição na redução de custos e prazos de execução, com
eficiência e segurança. Ademais, o seu desenvolvimento gera ganhos
intangíveis relacionados à proteção propriedade intelectual, além de formação
de recursos humanos para a inovação no setor da construção civil.
Palavras-chave:
Sensores.

Construção Civil, Monitoramento, Concreto, Inovação,

7

Santos Jr. J. E. dos.: PROSPECTIVE STUDY AND DEVELOPMENT OF A
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ABSTRACT

Civil construction is important for the social and economic development of
countries. In this sector, reinforced concrete is highlighted. During the execution
of works, there is a need to wait for a range of time for concrete to harden (the
¨setting time¨). An improper decision on completion of this phase can generate
costs or even serious accidents. In this context, the main objective of this work
was to create a device for monitoring the physical features related to the setting
period of cement in its fresh and hardened (pre-use) phases by means of
electrical resistivity and temperature sensors which were installed in the built
parts and that, through the physical principles of conduction of electric current
and heat, allows to identify, the setting or curing of cement and of materials that
contain it. Monitoring cure of remarkable materials such as concrete, as
highlighted above, in addition to cement pastes, mortars and others; as well as
its mechanical resistance, taking into account the period of observation preceding
use of that parts, accelerating the building processes. The monitoring device is
an innovative product that can benefit a whole chain related to civil construction,
involving builders, contractors, precast and concrete factories. It is expected a
wide market acceptance for the developed technological product, labeled
SIMTEC, due to its contribution on reducing costs and execution times, with
efficiency and safety. Furthermore, its development generates intangible gains
related to protection of intellectual property, in addition to training human
resources for innovation in the civil construction sector.
.Keywords: Civil Construction, Monitoring, Concrete, Innovation, Sensors.
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1. INTRODUÇÃO
O concreto é o mais importante material usado na construção civil e,
devido às suas inúmeras vantagens, tem sido o material mais usado na
construção de residências, prédios, indústrias, pontes, viadutos, barragens,
túneis, silos, reservatórios etc. Entre as vantagens do uso deste material
destacam-se o baixo custo, a facilidade de aquisição dos materiais
componentes, a versatilidade, a adaptabilidade, a durabilidade e a possibilidade
de incorporação de rejeitos industriais poluentes (GALVÃO, 2003).
Devido às propriedades físicas do concreto variarem de acordo com seu
estado físico (pastoso ou sólido), este material deve ser analisado nas duas
condições: fresco e endurecido. O “concreto fresco” é assim considerado até o
momento em que se inicia a “pega”, ou seja, refere-se ao período de duração
das etapas que antecedem o processo de endurecimento, solidificação ou
enrijecimento do concreto. Outros termos usados para descrever este processo
são:“cura”, “perda de plasticidade”, “perda de trabalhabilidade” ou ainda
“cristalização”; ao passo que o “concreto endurecido” é o material que se obtém
pela mistura dos componentes, após o fim da pega do aglomerante (TUTIKIAN;
HELENE, 2011).
As principais propriedades do concreto, quando fresco, são: consistência
, plasticidade, poder de retenção de água e trabalhabilidade; enquanto que as
características que um concreto deve possuir depois de endurecido são: alta
resistência mecânica, durabilidade, impermeabilidade e boa aparência.
(TUTIKIAN; HELENE, 2011).
Bauer (2000) descreve a correlação entre as propriedades do concreto
fresco e aquelas dos concretos endurecidos, bem como as influências das
propriedades do concreto fresco na qualidade final dos elementos de concreto
em uma obra, tais como tempo de início e fim de pega, calor de hidratação,
densidade, resistência à abrasão, condutividade elétrica, propriedades térmicas
e propriedades acústicas.
Os responsáveis pelo acompanhamento e pela execução das obras se
deparam com um dos principais gargalos de tempo que está associado ao
endurecimento do concreto. O auxílio de sensores e sistemas eletrônicos para
monitoramento de propriedades relacionadas à pega pode impactar na obtenção
10

de respostas mais eficientes, tanto para o concreto fresco quanto para o concreto
endurecido.
Isto posto, na fase fresca do concreto os sensores podem auxiliar na
detecção de início e fim de pega, de maneira mais eficiente e segura e, na fase
do concreto endurecido, podem possibilitar a diminuição dos tempos de
desmoldagem das fôrmas ou peças, com ganhos financeiros e de tempo para as
construtoras e as fábricas de pré-moldados, por meio de pesquisas para previsão
da resistência mecânica final das peças concretadas, com base na correlação
entre as respostas dos sensores com as curvas de resistência mecânica.
Atualmente, os tempos de início e fim de pega são mensurados a partir do
ensaio normatizado da NBR NM 16607, Cimento Portland – Determinação dos
tempos de pega, utilizando o Aparelho de Vicat. De acordo com essa norma,
esses tempos são determinados pelas leituras padronizadas da agulha do
aparelho, tendo na figura do técnico que executa o experimento a principal fonte
de possíveis erros no ensaio. Isso pode ocorrer devido à falta de experiência,
falha ao calibrar o aparelho, erro na leitura ou na determinação de consistência
normal da pasta de cimento utilizando a Sonda de Tetmajer; mas também devido
à oscilação da temperatura e da umidade do ar do laboratório. Uma solução
possível para eliminar o erro humano é a de adaptar equipamentos que
suprimam a necessidade do laboratorista como aferidor de tempo.
Os tempos de pega contam com diversos aditivos que aceleram ou retardam
o enrijecimento do concreto, sem prejuízo para o desenvolvimento das suas
outras características, como as resistências mecânicas à compressão e ao
cisalhamento

(SIQUEIRA

JUNIOR; AZEVEDO,2018). Em determinadas

situações de concretagem as alterações destes tempos são muito úteis e até
necessárias, como no transporte do concreto em longas distâncias ou regiões
de tráfego complicado.
Já para realização do controle tecnológico da resistência mecânica do
concreto, em uma obra, são desenvolvidos ensaios de “ruptura do corpo de
prova”, que são chamados de ensaios de compressão do concreto. Este ensaio
é caracterizado pela moldagem de pequenos “corpos de prova” (blocos
cilíndricos) que, após endurecidos, são submetidos a esforços de compressão
até o seu rompimento, a fim de verificar a resistência mecânica potencial do
material, expressa através do seu valor característico estimado(fck, est). Estes
11

“corpos de prova” serão ensaiados em idades diferentes, geralmente aos 3, 7,
14, 21 e 28 dias após a sua confecção dos blocos. A cura completa do concreto
se dará a 28 dias de sua fabricação; porém com os resultados dos ensaios de
ruptura das amostras aos 3 dias, 7 dias, 21 dias e 28 dias, pode-se projetar a
resistência mecânica final da peça concretada. Trata-se de um procedimento
tecnológico de controle muito demorado e com altos custos, pois os ensaios
devem ser feitos em laboratório. A antecipação da constatação de cura plena,
atestada através de sensores instalados in loco poderia implicar em rapidez e
economia

quando

da

reutilização

dos

escoramentos

e

fôrmas;

consequentemente, impactaria a velocidade de finalização da estrutura,
trazendo maior rentabilidade ao empreendimento.
Isto posto, o dispositivo para monitorar a evolução das características do
concreto, nas fases fresca e endurecida, por meio de sensores instalados nas
peças concretadas e que, através dos princípios físicos de resistividade elétrica,
de liberação de calor, da refletância e da transmitância de radiação, permite
identificar a correlação entre as propriedades da cura do concreto e os seus
parâmetros físicos. O monitoramento das propriedades físicas do concreto e dos
princípios físicos tema deste trabalho, atestando a pega do cimento e/ou a sua
resistência mecânica, (como indicam as normas: NBR NM 16607 ; NBR 5738 ,
NBR 5739 e NBR 12655) para o controle tecnológico do processo promove
celeridade e segurança nos processos construtivos.
Por atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação
industrial, um dos produtos deste desenvolvimento consiste no pedido de
proteção do dispositivo por meio de ¨patente de invenção¨, que assim como os
demais produtos (artigo qualis B3 publicado, marca com pedido de registro e
manual da marca, com ISBN), está descrita nesse documento.

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Inicialmente foi feita uma pesquisa na literatura e no banco de dados de
patentes brasileiras, aquelas depositadas no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI), além de busca em bases de dados internacionais com utilização
do Questel© Orbit (2018), para diagnóstico e discussão acerca dos
desenvolvimentos tecnológicos publicados,

principalmente aqueles

com
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aplicações de controle tecnológico do concreto. Também foram realizados:
estudo prospectivo, matriz SWOT e o Roadmap Tecnológico, constituindo
documento utilizado durante o desenvolvimento para tomadas de decisão.
Para gerar um produto inovador que se propôs a resolver um problema
atual, com potencial de mercado desde as micro até as grandes empresas. Foi
utilizada para o desenvolvimento do dispositivo a metodologia baseada nos
ensaios de tempo de pega no cimento e nos ensaios de resistência mecânica do
concreto. Foram moldados “corpos de prova” por carga de concreto, conforme
as especificações contidas nas normas técnicas NBR 5738, NBR 5739, NBR
12655, Nestes corpos de prova foram instalados sensores eletrônicos de
resistividade e de temperatura, e sensores optoeletrônicos de transmitância e
refletância, dispositivos que têm como objetivo correlacionar as propriedades dos
estágios da cura do concreto com os princípios físicos explorados.
Para os testes com estes sensores foi montado um sistema sobre uma
placa de prototipação, utilizando um micro controlador Arduino Mega (Lima;
Nobre; Alencar; 2015) para validar as medidas.Também, os sensores eletrônicos
e optoeletrônicos foram montados do modo que se comunicassem com uma
placa de controle captando e armazenando as medidas coletadas das amostras
de pasta de cimento e/ou concreto devidamente acondicionadas nos moldes dos
corpos de prova.estes ultimos tinham formato cilíndrico de dimensões
100mmX200mm, conforme recomendado pela norma NBR 5738, permitindo
investigar correlações entre as medidas dos sensores e os ensaios de
resistência mecânica do concreto.
Ainda como objetivo específico foi protegida a propriedade intelectual
relacionada aos produtos desenvolvidos, por meio de patentes; foi desenvolvida
a marca e o seu manual, e foi procedido o seu devido registro. Finalmente, foram
submetidos artigos em periódicos com fator qualis B3 no comitê de
administração da CAPES.

3. PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS EM REVISTAS
Como resultados obtidos a partir de estudos prospectivos feitos sobre
temas correlacionados ao tema deste trabalho: inovação, construção civil,
13

monitoramento, sensores ópticos, etc, foram elaborados 3 (três) artigos
científicos e submetidos para apreciação por pareceristas em periódicos,
estando todos já publicados.
Dois dos artigos publicados tratam de temas mais abrangentes,
relacionados à inovação e à construção civil; o terceiro e principal artigo, referese à temática específica, foco deste projeto, contendo análise dos resultados do
estudo prospectivo acerca de sistemas de monitoramento em construção civil,
principalmente aqueles relacionados à cura do concreto.
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3.1 Artigo 1:
INOVAÇÕES NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL OPORTUNIZADAS
PELAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Resumo
Os avanços em tecnologias de informação, com desenvolvimento de
computadores com grande capacidade de processamento e acesso à internet
que permitem rápido fluxo de dados têm melhorado a comunicação entre
máquinas e também entre máquinas e humanos em velocidades compatíveis
com a celeridade de ações nas diversas áreas de gestão do conhecimento. Os
processos envolvendo comunicação máquina-máquina e máquina-humano
tornaram-se conhecidos como Internet das coisas ou IoT – Internet of Things.
Dada a importância da engenharia civil para o cotidiano nas cidades, cuja gestão
tem efeitos diretos na segurança das edificações e demais infraestruturas
urbanas, deve-se buscar confiabilidade e otimização para os processos
construtivos, monitoramento e manutenção periódica. Portanto, o objetivo deste
artigo é identificar oportunidades de gestão inovadora na engenharia civil por
meio de tecnologias de informação emergentes a partir da internet até a IoT. Isto
é feito por meio de estudo exploratório/prospectivo através da busca em
periódicos e bases de dados de patentes nacionais e internacionais. Entre as
principais

tecnologias

desenvolvidas

para

a

aplicação

da

IoT

na

engenharia/construção civil, destacaram-se: BIM, BEACONS, RFID e Robótica,
embora o maior número de aplicações tenha sido identificado usando apenas o
termo internet, já que IoT é bastante recente. A tecnologia BIM foi aquela que
mais cresceu em aplicações. Adicionalmente, verificou-se ainda insignificante a
quantidade de patentes com uso de Robótica, impressora 3D e drones.
Finalmente, a China destaca-se no cenário mundial, com 51,3% do total mundial
de patentes depositadas até 2018.
Palavras-chave: segurança em edificações, eficiência em processos
construtivos, inovação em gestão de obras, internet das coisas.
José Edilson dos Santos Júnior1; Cristiane Xavier Galhardo2; Vivianni
Marques Leite dos Santos3
Artigo publicado na revista GEINTEC (ISSN 2237-0722: Santos Jr. J. E. dos; Galhardo, C.
X.; Santos, V. M. L. dos. INNOVATIONS IN THE CIVIL CONSTRUCTION SECTOR PROVIDED
BY INFORMATION TECHNOLOGIES. REVISTA GEINTEC: GESTÃO, INOVAÇÃO E
TECNOLOGIAS, v. 9, p. 5131-5145, 2019). Qualis: B2 (Interdisciplinar) e B4 (Administração)
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3.2 Artigo 2:
MAPEAMENTO TECNOLÓGICO SOBRE DISPOSITIVOS E SENSORES PARA
MEDIÇÃO IN LOCO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Resumo
Apesar dos impactos positivos da construção civil no desenvolvimento de
qualquer país, os processos construtivos na maior parte deles encontram-se
bastante obsoletos, em termos de investimentos pela redução de gargalos e
gestão estratégica para redução do uso de recursos naturais e dos tempos de
execução das obras, o que resulta em custos elevados, principalmente com mão
de obra. O desenvolvimento de dispositivos e sensores que permitam reduzir o
tempo para execução de etapas ou a perda de material pelo controle remoto dos
processos a partir de propriedades dos materiais surge como possível nicho de
mercado. Entretanto, faz-se necessário o conhecimento do estado da técnica
para redução nos riscos com investimentos. Para isto, foi utilizado busca, por
meio software Questel Orbit, para adequada análise de anterioridade.
Inesperadamente, verificou-se que o Brasil destaca-se com o maior percentual
de famílias de patentes depositadas no mundo, com os termos construção civil,
dispositivo e/ou sensor nos seus títulos ou resumos, além do fato de que todas
estão ativas, concedidas ou em análise. Entretanto, a despeito dos
desenvolvimentos nacionais, a maioria das invenções já depositadas resulta em
aplicações indiretas na área em foco, havendo nicho de mercado promissor para
criação de sensores com base no uso das propriedades físico-químicas dos
materiais de construção para monitoramento e gestão dos processos
construtivos.
Palavras-chave: engenharia civil; gestão; controle; inovação
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Resumo
Apesar dos impactos positivos da construção civil no desenvolvimento de qualquer país, os processos
construtivos na maior parte deles encontram-se bastante obsoletos, em termos de investimentos pela
redução de gargalos e gestão estratégica para redução do uso de recursos naturais e dos tempos de
execução das obras, o que resulta em custos elevados, principalmente com mão de obra. O
desenvolvimento de dispositivos e sensores que permitam reduzir o tempo para execução de etapas
ou a perda de material pelo controle remoto dos processos a partir de propriedades dos materiais
surge como possível nicho de mercado. Entretanto, faz-se necessário o conhecimento do estado da
técnica para redução nos riscos com investimentos. Para isto, foi utilizado busca, por meio software
Questel Orbit, para adequada análise de anterioridade. Inesperadamente, verificou-se que o Brasil
destaca-se com o maior percentual de famílias de patentes depositadas no mundo, com os termos
construção civil, dispositivo e/ou sensor nos seus títulos ou resumos, além do fato de que todas estão
ativas, concedidas ou em análise. Entretanto, a despeito dos desenvolvimentos nacionais, a maioria
das invenções já depositadas resulta em aplicações indiretas na área em foco, havendo nicho de
mercado promissor para criação de sensores com base no uso das propriedades físico-químicas dos
materiais de construção para monitoramento e gestão dos processos construtivos.
Palavras-chave: engenharia civil; gestão; controle; inovação
Abstract
Despite the positive impacts of civil construction on the development of any country, the construction
processes in most of them are quite obsolete, in terms of investments through the reduction of
bottlenecks and strategic management to reduce the use of natural resources and the execution times.
This results in high costs, especially with labor. The development of devices and sensors that reduce
the time to perform steps or the loss of material through remote control of processes from material
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properties emerges as a possible niche market. However, knowledge of the state of the art is required
to reduce investment risks. For this, we used Questel Orbit software for search for proper prior
analysis. Unexpectedly, it was found that Brazil stands out with the highest percentage of filed patent
families in the world, with the terms construction, device and/or sensor in their titles or summaries,
in addition to the fact that they are all active, granted or under review. However, despite national
developments, most of the inventions already deposited result in indirect applications in the focus
area, and there is a promising market niche for the creation of sensors based on the use of building
material physicochemical properties for monitoring and management of construction processes.
Key-words: civil engineering; management; control; innovation

1. Introdução
A construção civil, no Brasil e no mundo, é importante setor que se destaca no
desenvolvimento social e econômico de um país, impactando positivamente nos índices de
desenvolvimento. Por outro lado, sua intensa atividade também resulta em impactos negativos e
necessidade da busca por métodos cada vez mais eficientes. Do ponto de vista ambiental, por
exemplo, Rosado e Penteado (2019) destacam alguns dos resíduos da construção civil (RCCs) como
oriundos de construções, das reformas e/ou reparos, demolições e da preparação de terrenos.
Destaca-se ainda que a eficiência dos processos repercute diretamente nos ganhos das
empresas construtoras. Barbalho et al. (2013) avaliaram iniciativas para aumento da eficiência em
empresa, verificando redução de lead-times de fabricação e de processos de compras, além da redução
na duração dos projetos. Nesse sentido, diante do fato de que o maior tempo na execução das obras
de construção civil repercute em aumento direto nos custos, principalmente mão de obra, faz-se
necessário a busca por tecnologias para acelerar os processos construtivos.
Netto (2018) argumentou que o monitoramento do desempenho de projetos por meio de
indicadores é um recurso de gestão de grande importância para as organizações. Nesse sentido, que
os autores desse estudo consideram bastante ultrapassados os indicadores para gestão das obras de
construção.
No contexto do desenvolvimento sustentável, Marques et al. (2017) ressaltam os desafios
enfrentados pela indústria da construção civil, com destaque para a busca por maiores níveis de
qualidade e eficiência em seus processos produtivos e no consumo dos recursos naturais. Os referidos
autores concluíram que são necessários, dentre outros, o monitoramento e a gestão contínua dos
recursos naturais dentro dos canteiros de obras, principalmente o consumo de água e energia.
Nesse sentido, pesquisas aplicadas para o desenvolvimento tecnológico por meio da criação
de inventos que auxiliem o monitoramento e gestão dos processos constitui fator decisivo. Tais
estudos para inovação na área pode agregar valor e permitir construções com tecnologias mais
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avançadas e eficientes. Por outro lado, nenhuma nova pesquisa deve ser iniciada sem o devido
conhecimento do estado da técnica, não sendo nada viável o “reinventar da roda”. O investimento
para desenvolvimento de algo que já existe se transforma apenas em perdas financeiras.
Assim, este artigo tem como objetivo estabelecer o estado da arte relativo ao desenvolvimento
de dispositivos e sensores para aplicação na construção civil, principalmente durante a fase de
execução, com o intuito de auxiliar o desenvolvimento de projetos inovadores, pela adequada decisão
acerca das novas criações a serem propostas e investidos recursos.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo de natureza básica (GIL, 1999), pois embora seja etapa essencial para
o desenvolvimento de dispositivo para medir parâmetros que permitem gerenciar obras de construção
civil com base em propriedades físico-químicas, antes deve ser realizada busca exaustiva sobre as
tecnologias já existentes ou em desenvolvimento para inovação no setor, a qual consiste no
mapeamento realizado nesse estudo.
Assim, consiste em uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, dado o objetivo
principal compreender pesquisa na literatura e banco de dados de patentes nacionais e internacionais
por meio do software Questel Orbit. A etapa de busca foi realizada utilizando as palavras chave:
“construção civil” e “dispositivo”. Ao final, adicionando a palavra chave “sensor” foi refinada a
busca, especificando os dispositivos do tipo sensores, para que analisássemos os dados tecnológicos
para decisões acerca de desenvolvimento por meio da utilização de sensores para monitoramento em
obras de construção civil.
Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, devido realizar
levantamento quantitativo das pesquisas já divulgadas e produção tecnológica por meio de patentes,
com análise e discussão acerca dos principais desenvolvimentos tecnológicos.

3. Resultados e Discussão

Para tornar os processos desenvolvidos no setor de construção civil mais eficientes, ou seja,
mais rápidos, com menor custo e/ou impactos ambientais, percebe-se que há iniciativas no mundo
todo. No presente estudo, foram identificadas 1044 famílias de patentes no mundo, que citam
“construção civil e dispositivo” nos seus títulos ou resumos, com percentual elevado daquelas
depositadas no Brasil (Figuras 1 e 2), incluindo aquelas que foram depositadas pela primeira vez no
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país (1ª prioridade). Verificando-se ainda que os primeiros desenvolvimentos data de 1999, com
comportamento crescente, máximo no ano de 2014 e início de comportamento decrescente (Figura
3).

Figura 1. Famílias de patentes por país de proteção.

Fonte: Questel Orbit (2019).

Figura 2. Quantidade de famílias de patentes por país de prioridade.

Fonte: Elaborado a partir de dados obtidos do Questel Orbit (2019).
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Entre as 1044 patentes, há elevado número de patentes (610) inativas ou mortas, representando
58,4%, para o qual sugere-se estudos acerca dos detalhes para esta condição. Por outro lado, com o
percentual de 32,5% do total de depósitos no mundo, o Brasil tem destaque significativo de patentes,
estando todas ativas, com 97 deferidas (concedidas) e 242 aguardando processo de análise. Em
seguida, destacam-se as produções intelectuais protegidas na Organização Europeia de patentes,
Portugal e nos Estados Unidos da América.
A escolha das palavras chave foi considerada apropriada, dado que as patentes identificadas
estão concentradas nos domínios das tecnologias que contemplam o desenvolvimento de dispositivos
para monitoramento das propriedades físico-químicas de materiais empregados na construção civil
(Figura 4), com destaque para 477 famílias de patentes no domínio ou área da Engenharia Civil,
seguida pela área de Elementos Mecânicos, com 77, Máquinas elétricas (47), Equipamentos (47),
Energia (47), Instrumentos (66) e outras 131 famílias em máquinas especiais.

Figura 3. Quantidade de famílias de patentes por ano.

Fonte: Elaborado a partir de dados obtidos do Questel Orbit.
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Figura 4. Os oito principais domínios das tecnologias para as patentes com as palavras chave em

estudo.

Fonte: Questel Orbit (2019).

Entre as 339 famílias de patentes ativas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI),
verifica-se que a Universidade de São Paulo (USP) lidera, com 5 famílias de patentes com depósito
1ª prioridade no Brasil (Figura 5) e que no âmbito global perde apenas para a Saint Globain Glass
(Orbit Questel, 2019), uma multinacional francesa que produz vidros impressos para construção civil,
decoração e móveis e depositou 6 patentes com 1ª prioridade no Escritório Europeu.
Entre as famílias de patentes, há ainda a proposição de um substrato que tem, pelo menos, um
elemento condutor de eletricidade com função de antena capaz de transmitir e receber sinais
eletromagnéticos (COLLINET; JAIME, 2007), a qual está concedida em 6 países e pendente de
análise no Brasil e Escritório Europeu.

Figura 5. Quantidade dos principais titulares de patentes entre as 339 patentes depositadas no Brasil.

Fonte: Questel Orbit (2019).
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Entre outras Instituições de ensino/pesquisa do Estado de São Paulo, com famílias de patentes
depositadas no Brasil, destacam-se a Universidade Federal de São Carlos e o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado. Verifica-se também a atuação de empresas, como a Linear Acessórios para
Construção, a Paraexgroup, Saint Gobain Glass, Tigre, Tuper, CEMAN comércio de areia, Atex
Locação de Equipamentos, Mills Estruturas e Serviços de Engenharia, entre outras (Figura 5).
Adicionalmente, há produção tecnológica na área em universidades do Sul e Sudeste do País e
notadamente, registra-se família de patentes com titularidade da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais.
Observa-se ainda, que no âmbito global, surgem companhias conhecidas no Brasil, como a
Vale do Rio Doce e a BASF entre as 10 principais titulares (Figura 6). Como medida de valor de
mercado, verifica-se que nenhuma delas foi licenciada até esta data, podendo estar sendo utilizadas
pelos próprios titulares que impedem terceiros de usarem suas tecnologias.
O score é um valor entre 0 e 1, sendo calculado para cada família de patentes e então calculada
média. Trata-se de uma medida da abrangência de citação de subclasses IPC/CPC, ou seja, quanto
maior o número de subclasses, mais próximo de 1 será este indicador. Nesse quesito somente a Saint
Gobain Glass e a BASF se destacam, sendo aquelas detentoras das patentes mais antigas, com 13,7 e
14 anos, respectivamente.

Figura 6. Indicadores de mercado para os 10 principais titulares de famílias de patentes.
Titular

Quant.

Maior Tam.

Fam. Ativa

Família

Score

Tempo ativa

Licenciada

Fonte: Adaptado do Questel Orbit (2019).

Para decisão sobre desenvolvimento de tecnologias em obras de construção civil, com adição
da palavra chave “sensor”, foram obtidos apenas 97 resultados no total, ficando o Brasil novamente
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como líder, com 39 famílias de patentes (40,2%), seguido pelo Escritório Europeu de Patentes e
Estados Unidos, com 25 (25,8%) e 23 (23,7%), respectivamente e a China e França, com 16 (16,5%).
Entre as 97 famílias de patentes, 37,1% estão mortas ou inativas, 27,8% pendentes de análise
e 35,5% concedidas. As 39 patentes depositadas no Brasil encontram-se ativas, sendo 13 já
concedidas. Os três principais titulares das 39 patentes sendo a Robert Bosh (3), a Fundação de
amparo à pesquisa no estado de Minas Gerais (2) e a Universidade Federal de São Carlos (2). Devese observar que o domínio das tecnologias das patentes aguardando análise está em grande percentual
no domínio da engenharia civil foco deste estudo, embora com aplicações indiretas na área, dentre
outras.
A tecnologia desenvolvida por Rocha e Smolka (2017), da Optolink Industry e Comercio EPP,
trata-se de uma aplicação em engenharia civil, que propõe um novo dispositivo detector de pequenas
vibrações ou sensor de vibração via fibra óptica, com possibilidade de aplicações, por exemplo, no
monitoramento físico de estruturas da construção civil como pontes, prédios, solo, piso, paredes, e
barragens.
Entretanto, o estudo proposto neste artigo busca aplicações para uso durante o andamento ou
execução das obras e uma análise detalhada permitiu identificar apenas uma patente neste objetivo
ou aplicação, que está relacionada a criação de um transportador de elevador para o poço de elevador
em uma construção (DALPOSSO, 2011). Verificou-se que as demais famílias de patentes têm apenas
aplicações indiretas na construção civil.
Isto posto, há um nicho para desenvolvimentos a serem realizados com foco na busca pela
maior eficiência dos processos constitutivos da construção civil no Brasil, principalmente na busca
por sensores para monitoramento in loco nas diferentes etapas dos processos construtivos com base
nas propriedades dos materiais.

4. Conclusão

As primeiras tecnologias com descrição de sensors e/ou dispositivos e citação de aplicação,
mesmo que indireta, na construção civil, datam de 1999, com comportamento oscilando, mas no geral
crescente, até 2014, atingindo o pico de 88 publicações, quando desde então passou a registrar
quantitativos anuais menores até 2018.
Destaca-se o Brasil, entre os países do mundo, com grande percentual de famílias de patentes
ativas, consideradas as concedidas ou em análise, com os termos construção civil, dispositivo e/ou
sensor nos seus títulos ou resumos, seguido por países como os Estados Unidos e quantidades
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consideráveis de depósitos no Escritório Europeu de patentes. Nesse ponto, constata-se o elevado
percentual daquelas pendentes de análise, um aspecto negativo que ainda está associado aos processos
tramitados no Escritório de patentes brasileiro, o INPI.
Os três principais titulares das 39 famílias de patentes com inclusão de “sensor” entre as
palavras chave são: Robert Bosh, com 3, Fundação de amparo à pesquisa no estado de Minas Gerais,
com 2, e a Universidade Federal de São Carlos, também com 2.
Pode-se concluir que há espaço promissor para novas criações com base no uso das
propriedades físico-químicas dos materiais para desenvolvimento de sensores destinados ao
monitoramento de obras em andamento, que podem ser planejadas visando aumentar a eficiência e
segurança nos processos construtivos. Ressaltando-se, nesse sentido, que a maioria das famílias de
patentes publicadas até esta data tem apenas aplicações indiretas na construção civil e que os
processos construtivos têm vários gargalos nas suas etapas que podem ser devidamente identificados
para proposição de soluções para sua minimização ou eliminação, considerando diversas
possibilidades de inovações com utilização de sensores ainda não exploradas.
Identificado o nicho para desenvolvimento de dispositivos para aplicação durante obras de
construção civil para maior eficiência, efetividade e segurança daqueles processos, sugere-se que
sejam consideradas pesquisas sobre o uso de tais dispositivos em outras áreas, bem como sobre o uso
das ferramentas associadas à Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA), dada a natureza
tecnológica de comunicação máquina-máquina e máquina-homem que pode estar associada àqueles
processos.
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3.3 Artigo 3

Roadmap Tecnológico para Desenvolvimento de
Sistema de Monitoramento da Cura do Concreto
Resumo
A construção civil é importante para o desenvolvimento social e econômico dos
países. Nesse setor, destaca-se o concreto armado, conferindo resistência aos
esforços de compressão e de proteção ao aço. Durante execução de obras, há
necessidade de aguardar tempo para endurecimento do concreto (tempo de
pega), cuja decisão inadequada acerca da finalização pode gerar custos ou até
mesmo acidentes graves. O objetivo desse artigo é elaborar roadmap
tecnológico a partir de estudo prospectivo e identificação de elementos internos
e externos que influenciam o desenvolvimento de sistema para monitoramento
da pega do concreto. Assim, fez-se necessária a busca e a análise de patentes,
seguida de análise SWOT, e, finalmente, elaboração de roadmap tecnológico
contendo produtos, mercado interessado, mercado concorrente e tecnologias
necessárias. Conclui-se pela viabilidade do sistema de monitoramento, com
benefícios a curto prazo para a academia e expectativa de interesse nos
diferentes setores da construção civil, como construtoras, concreteiras e fábricas
de pré-moldados.
Palavras-chave: Engenharia civil. Concreto armado. Predição.
José Edilson dos Santos Júnior1, Vivianni Marques Leite dos Santos1,
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4. IDENTIDADE VISUAL DO DISPOSITIVO
Com o objetivo de fortalecer o produto desenvolvido no mercado e tornar
a tecnologia proposta mais competitiva, bem como agregar valor ao produto após
o aprimoramento do sistema, foi criada e registrada a sua marca. Esta etapa
envolveu a busca de anterioridade, a fim de evitar que o pedido de registro
possua semelhança com marcas já constantes no mercado e no INPI. Também
foram definidos os elementos constitutivos da marca, seja ela nominativa e/ou
figurativa. A partir disto, foi confeccionado o manual de identidade visual que
norteará as formas de seu uso e aplicações.

4.1 Marca:
SIMTEC – Sistema de Monitoramento do Tempo de Enrijecimento do
Cimento

60

4.1.1 Formulário de solicitação de Registro de registro
da Marca
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José Edilson dos Santos Júnior

CPF: *
RG: *
Data de nascimento: *
Nacionalidade/País: *
Qualificação Profissional: *
Telefone¹: *
Telefone²:

Estudante de mestrado/Eng Civil
Foto
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CEP: *
Endereço completo: *
E-mail: *
Currículo lattes:

http://lattes.cnpq.br/6564888216781648
Informações de vínculo institucional

Instituição: *

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)

Telefone¹: *

Telefone²:

E-mail: *
Tipo de vínculo:

Estudante de pós-graduação
(PROFNIT)

Matrícula:

Campus:

Centro:

Departamento:

Curso:

PROFNIT

* campos obrigatórios.

Qual(s) a(s) contribuição(s) dos integrantes para marca:
Nome do integrante

Jose Edilson dos Santos jr
Isnaldo José de Souza Coêlho
Vivianni Marques Leite dos
Santos
Lucas Damião da Cruz Silva
Igo Rafael Alves Silva
Gilberto Inácio da Silva

Vínculo (nome da
empresa/ instituição

Participação na concepção e no
desenvolvimento

% nos
royalties

UNIVASF
UNIVASF

Em todas as etapas
Orientando todas as etapas

25%
25%

UNIVASF
UNIVASF
UNIVASF

Orientando todas as etapas
Apoio em todas as etapas
Desenvolvimento do Sistema
Apoio na ilustração

5%
25%
18%
2%

INFORMAÇÕES SOBRE A MARCA
1. Especificações da logomarca segundo Manual de marca INPI.
Logomarca (inserir figura)
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Propriedades do arquivo
Formato de arquivo JPG
Tamanho mínimo 945 x945 pixels (8x8)
Resolução mínimo 300 dpis
Tamanho máximo de 2MB

SIM
X
X
X
X

NÃO

2. Forma e Apresentação: (Identifique o nome da marca e a origem da fonte, expressão para aquisição do
domínio na internet)

[ ] Nominativa (Palavra, neologismo e combinações de letras e números).
[ ] Figurativa (constituída de desenhos, imagem, ideograma, forma fantasiosa ou figurativa de letras,
algarismos)

[X] Mista (Combinação de letras e figuras)
[ ] Tridimensional (forma de um produto, ou que seja capaz de distingui-lo tridimensionalmente de outras
formas semelhantes).

3. Natureza: (Definir os elementos de uso da marca)
[X] Produto e/ou Serviço (Aquelas usadas para distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, de
origem diversa.)

[ ] Marca Coletiva (Aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma
determinada entidade.)

[ ] Marca de Certificação (Aquelas que destinam-se a atestar a conformidade de um produto ou serviço
com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado
e metodologia empregada)
4.

Descrição do produto ou serviço da marca:
Dispositivo de Monitoramento do Tempo de Enrijecimento do Cimento implementado por programa de
computador capaz de obter a evolução das características físicas do concreto, nas fases fresca e
endurecida, por meio de sensores elétricos e de temperatura instalados nas peças concretadas,
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obtendo medidas de resistividade elétrica em materiais que contem cimento na sua composição, tais
como as pastas de cimento, argamassas, concretos e outros, as quais, a partir de modelos
matemáticos, permitem obter os parâmetros físicos que atestam a pega e/ou a resistência mecânica
dos referidos materiais.
5. Palavras-chaves relacionadas a presente marca:
1 Construção Civil
2 Monitoramento
4 Inovação
5 Sensores

3
6

Concreto

6. Descrição detalhada da marca: (Apresente-a com suficiência descritiva e indique, quando for o caso, os
componentes gráficos com o conceito associado e as formas ou imagem de inspiração)

Como elementos distintivos, visualmente perceptíveis no SIMTEC, destaca-se: A PONTE,
representando grandes estruturas construídas em concreto armado; A letra S de um ponto a outro do
círculo representa as estradas que também usam cimento e concreto na sua construção; A placa de
circuitos representa a aplicação do controle e monitoramento nas obras de infraestrutura; A conjunto da
imagem representa o uso de sistemas para inovação no controle e monitoramento nas obras de
construção, bem como, o Papel da indústria 4.0 no monitoramento e o controle dos processos e
Inovação na construção civil por meio da automação de processos e serviços.

7. Diferencial que sua marca apresenta: (Exemplo: Eficiência, Produtividade, Custo, Qualidade do produto,
etc.)

A marca SIMTEC foi elaborada com o objetivo é garantir exclusividade no seu uso e agregar valor ao
produto desenvolvido, dessa forma foi definido o desenho de uma estrutura de concreto armado (Ponte)
e uma placa de circuitos onde acontece o monitoramento do processo na fase de execução dos serviços,
dentro da placa de circuitos os desenho das letras iniciais de cada palavra do dispositivo de
monitoramento, buscando formas que possibilitem visual simples e leitura intuitiva quanto a identidade
do dispositivo desenvolvido.

8. Compare sua marca com outras da área de atuação: (Há produtos, serviços ou empresas similares no
mercado? Em caso positivo, quais as vantagens da sua marca?).

Não se aplica
9. Qual o estágio da criação da sua marca com relação ao licenciamento (franquia)?
[ ] Estado embrionário (Precisa muito trabalho para levá-lo ao mercado)
[X] Parcialmente desenvolvida (Poderá ser levada ao mercado com um investimento razoável)
[ ] Desenvolvida (Pode ser levada ao mercado com um mínimo investimento)

ANTECEDENTES DA MARCA
Para esta seção, se necessitar de folha adicional, preencha o ANEXO III.

1. Anterioridade e referências:
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Sim

Não

1. Conhece outra com característica similar?

x

2. Houve algum registro de marca depositada/requerida similar a sua?

x

3. Há pesquisa bibliográfica relacionada com sua marca?

x

4. Há alguma proteção de propriedade intelectual aplicada a sua marca?

x

2. Período de graça:
Sim

Não

1. Esta marca já foi revelada ao público?

x

2. Esteve pessoalmente envolvido em outro processo de registro de marca?

x

3. A presente marca já foi revelada para a indústria?

x

4. Foi demonstrado interesse comercial?

x

O período de graça para o registro de marcas é 180 dias. Alertamos que a divulgação de aspectos da marca que por ventura
não tenham sido comunicados a esta Diretoria podem prejudicar a expedição de registro de marca no Brasil, assim como
eventuais solicitações de registros de marcas no Exterior.

3. Foi realizada alguma busca de marcas, em especial na área de atuação? Em caso positivo, informe
o diferencial em relação às marcas encontradas.
[ X ] INPI

[ ] Google Imagens

[ ] outros : Clique aqui para digitar texto.

3.1 Informação das marcas encontradas:
Nº da Marca

Título

Não há similar registrada.
3.2 Qual o diferencial da sua em relação às citadas acima?

X☐ Declaro que as informações prestadas são verídicas, coerentes e obedecem a legislação
pertinente e normas internas da UNIVASF.

Assinatura do Requerente
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4.1.2 Protocolo de registro da Marca no INPI
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13/11/2020

850200394127
12:00

29409171925280140

Pedido de Registro de Marca de Produto e/ou Serviço (Mista)

Número do Processo: 921310269

Dados Gerais
Nome: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO
FRANCISCO
CPF/CNPJ/Número INPI: 05440725000114
Endereço: AV JOSÉ DE SÁ MANIÇOBA S/N, CENTRO
Cidade: Petrolina
Estado: PE
CEP: 56304917
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa
e-mail: nit@univasf.edu.br; michely.diniz@gmail.com

Dados do(s) requerente(s)
Nome:

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO
FRANCISCO

CPF/CNPJ/Número INPI: 05440725000114
Endereço: AV JOSÉ DE SÁ MANIÇOBA S/N, CENTRO
Cidade: Petrolina
Estado: PE
CEP: 56304917
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa
e-mail: nit@univasf.edu.br; michely.diniz@gmail.com

Dados da Marca
Apresentação: Mista
Natureza: Produto e/ou serviço
Elemento Nominativo: SIMTEC
Marca possui elementos em
idioma estrangeiro? Não
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Imagem Digital da Marca

A eventual deformação desta imagem, com relação
à constante do arquivo originalmente anexado, terá
sido resultado da necessária adequação aos
padrões requisitados para a publicação da marca
na RPI. Assim, a imagem ao lado corresponde ao
sinal que efetivamente será objeto de exame e
publicação, ressalvada a hipótese de substituição
da referida imagem decorrente de exigência formal.

Especificação de Produtos ou Serviços, segundo a Classificação de NICE e listas auxiliares
Classe escolhida:

NCL(11) 19

Descrição da Especificação:
• Cimento *
Declaração de Atividade
Em cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, o(s) requerente(s) do presente pedido
declara(m), sob as penas da Lei, que exerce(m) efetiva e licitamente atividade compatível com
os produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou através de empresas controladas
direta ou indiretamente.

Classificação dos Elementos Figurativos da Marca - CFE(4), segundo a Classificação de Viena
Categoria

Divisão

Seção

Descrição

7

11

1

Pontes

15

9

18

Circuitos integrados, chips de computador

27

1

12

Letras ou algarismos formando uma figura na forma de
um arco de círculo

27

5

9

Grupos de letras apresentando grafismos diferentes

29

1

4

Azul

Anexos
Descrição
Gru29409171925280140

Nome do Arquivo
GRU29409171925280140.pdf
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Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.
A partir de agora, o número 921310269 identificará o seu pedido junto ao INPI. Contudo, a aceitação do
pedido está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da
União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, bem como ao
cumprimento satisfatório de eventual exigência formal, (prevista no art. 157 da Lei 9.279/96), em até
cinco dias contados do primeiro dia útil após a publicação da referida exigência na RPI (disponível em
formato .pdf no portal www.inpi.gov.br), sob pena do presente pedido vir a ser considerado inexistente.

Este pedido foi enviado pelo sistema e-Marcas (Versão 4) em 13/11/2020 às 12:00
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4.2 Manual da Marca:
Documento Norteador das formas de uso da Marca
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Manual da Marca SIMTEC

Setembro de 2020

M294

MANUAL DA MARCA SIMTEC, PROFNIT - Mestrado
Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para Inovação / José Edilson dos
Santos Júnior...[et al]. – Juazeiro-BA, 2020.
iv, 13 f.: il; 29 cm.
Vários autores.
Manual da Marca SIMTEC - Universidade Federal do Vale
do São Francisco, Campus, Juazeiro-BA, 2020.
Orientador: Isnaldo José de Souza Coêlho.
ISBN - 978-65-88648-13-1
1. Marca registrada. 2. Monitoramento. 3. Concreto. 4.
Inovação. 5. Sensores. 6. Marca - manual. I. Título II. Santos
Júnior, J. E. III. Coêlho, Isnaldo José de Souza. IV. Universidade
Federal do Vale do São Francisco.
CDD 602.75

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBI/UNIVASF.
Bibliotecária: Louise Machado Freire Dias CRB – 4/2267.

Setembro de 2020

MANUAL DA MARCA
2020

SUMÁRIO
IDENTIDADE DA MARCA ............................................................................................. 5
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CONCEITO...................................................................................................................... 7
APLICAÇÕES DA MARCA ........................................................................................... 8
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FAMÍLIA TIPOGRÁFICA ......................................................................................... 11
APLICAÇÃO MISTA .................................................................................................. 11
AUTORIA E CONTATOS ............................................................................................. 13

PÁG. 4

IDENTIDADE DA MARCA

PÁG. 5

APRESENTAÇÃO
O SIMTEC
Dispositivo de Monitoramento do Tempo de Enrijecimento do Cimento
implementado por programa de computador capaz de obter a evolução
das características físicas do concreto, nas fases fresca e endurecida, por
meio de sensores elétricos e de temperatura instalados nas peças
concretadas, obtendo medidas de resistividade elétrica em materiais que
contem cimento na sua composição, tais como as pastas de cimento,
argamassas, concretos e outros, as quais, a partir de modelos
matemáticos, permitem obter os parâmetros físicos que atestam a pega
e/ou a resistência mecânica dos referidos materiais.

PÁG. 6

CONCEITO

PÁG. 7

APLICAÇÕES DA MARCA
A aplicação da marca deve seguir as seguintes formas para aplicação
comum, em escala de cinza, em cor única e em balão promocional,
respectivamente. A marca não deve ser distorcida, nem ter suas cores
alteradas.

PÁG. 8

CORES E TIPOGRAFIA

PÁG. 9

CORES DA MARCA
Deve-se seguir os critérios básicos de aplicação de cor através das
correspondências abaixo. A escala Pantone ou CMYK deve ser utilizada
para materiais impressos e a escala RGB para material em processo de cor
luz, como internet, TV ou smartphones).

PÁG. 10

APLICAÇÃO MISTA
A aplicação das partes figurativa e nominativa devem seguir as
proporções indicadas na Figura.

PÁG. 11

FAMÍLIA TIPOGRÁFICA
A parte nominativa da aplicação mista utiliza família tipográfica Arial,
assim os materiais desenvolvidos para o SIMTEC devem seguir esta
aplicação.

PT DigiCaps
Blacksword
Arial

PÁG. 12

AUTORIA E CONTATOS
MARCA E MANUAL DA MARCA
Jose Edilson dos Santos Junior – jose.edilson@univasf.edu.br
Isnaldo Jose de Souza Coêlho - isnaldo.coelho@univasf.edu.br
Vivianni Marques Leite dos Santos – vivianni.santos@univasf.edu.br
Igo Rafael Alves Silva - igo.rafas@gmail.com
Lucas Damião da Cruz Silva – damlucas@live.com
Gilberto Inácio da Silva – gilberto.i@hotmail.com

PÁG. 13

4.3 Registro do ISBN do Manual da Marca

O ISBN (International Standard Book Number/ Padrão Internacional de
Numeração de Livro) é um padrão numérico criado com o objetivo de fornecer
uma espécie de "identidade" para publicações monográficas, como livros, artigos
e apostilas. A difusão global do ISBN e a facilidade com que é lido por redes de
varejo, bibliotecas e sistemas gerais de catalogação, tornou-o imprescindível
para qualquer publicação.
A sequência é criada a partir de um sistema de registro utilizado pelo
mercado editorial e livreiro em todo o mundo. Ela é composta de 13 (treze)
números que indicam o título, o autor, o país, a editora e a edição de uma obra.
Graças a essa combinação, é possível individualizar e catalogar as
informações particulares e específicas de cada uma das diversas publicações
produzidas ao redor do planeta. Essa série numérica, reconhecida em mais de
200 países, permite o compartilhamento de metadados das obras em diferentes
sistemas (BRASIL, 2020).
As principais vantagens do ISBN são:


Um identificador internacional para livros e outras publicações

monográficas, como artigos e apostilas. Esse número substitui o
tratamento

de

longos

registros

descritivos

bibliográficos,

economizando tempo e custos com a equipe e reduzindo os erros de
cópia.


Permitir que as diferentes formas e edições de produtos de um

livro,

impressas

ou

digitais,

sejam

claramente

diferenciadas,

garantindo que os clientes recebam a versão correta.
 Facilitar a compilação e atualização de diretórios de livros e bancos
de dados bibliográficos, como catálogos de livros impressos. As
informações sobre os livros disponíveis podem ser encontradas
facilmente.
 Legível por máquina na forma de um código de barras EAN-13 de
13 dígitos. Isso é rápido e evita erros.
 Ser necessário para o funcionamento de sistemas eletrônicos de
ponto-de-venda em livrarias.
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 Muitos sistemas de publicação e cadeia de suprimentos são
baseados no ISBN.
 A acumulação de dados de vendas é feita pelo ISBN. Isso permite
que os produtos e edições de publicações sejam monitorados, além de
permitir comparações entre diferentes áreas de assunto e até
diferentes editoras.
 O direito de empréstimo nacional em alguns países é baseado no
ISBN. Tais esquemas permitem que autores e ilustradores recebam
pagamentos proporcionais ao número de vezes que seus livros são
emprestados por bibliotecas públicas.
(BRASIL, 2020)

5. DESENVOLVIMENTO DO SIMTEC
O sistema desenvolvido a contento consiste em um dispositivo para
monitoramento das características físicas do cimento nas fases fresca e
endurecida (pré utilização) por meio de sensores eletrônicos, de resistividade
elétrica e de temperatura instalados nas peças construídas e que, através dos
princípios físicos de condução de corrente elétrica e de calor, permite identificar,
a pega (ou cura) do cimento e dos materiais que o contêm, tais como pastas de
cimento, argamassas e concretos. Os sensores optoeletrônicos, instalados com
o propósito de monitorar sinais ópticos transmitidos e refletidos nas amostras,
não apresentaram desempenho satisfatório em virtude, provavelmente, da
opacidade e da absorvidade características do cimento. Os ensaios preliminares
não foram conclusivos em virtude da observação das baixas relações sinal-ruído
registradas, muito embora uma mudança nos padrões dos sinais monitorados ao
longo do tempo de monitoramento da pega tenha sido observada. O
aprimoramento destes princípios ópticos de medição demanda tempo, e a
usabilidade destes é condicionada a uma reprodutibilidade mínima que ainda
não pôde ser observada. Ademais, o sistema nomeado SIMTEC (Sistema de
Monitoramento do Tempo de Enrijecimento do Cimento), também permite
afirmar que uma dada peça atingiu a resistência mecânica final do concreto
indicada em projeto (consequência da finalização da cura) a partir da sua
resistividade elétrica, e da sua temperatura acelerando os processos na
construção civil, devido a não necessidade de aguardar todos os prazos de
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espera indicados nas normas, tais como a NBR NM 16607; NBR 5738, NBR
5739 e NBR 12655, no caso do concreto armado.
A invenção, que parte de uma necessidade do mercado da construção
civil, visa a implementação de circuitos eletroeletrônicos analógicos e digitais
objetivando redução do tempo de desmolde das estruturas de concreto a partir
de medidas precisas da resistência mecânica de cada elemento.
O sistema desenvolvido, testado inicialmente para o tempo de pega do
concreto, se propõe a correlacionar as medidas de diversas propriedades físicas
tais como temperatura, refletância e transmitância óticas e resistividade elétrica,
obtidas a partir dos respectivos sensores específicos. Com base nas leituras, o
programa de computador embarcado no dispositivo realiza o pré-processamento
dos sinais por meio de filtros digitais, gerando os dados de medida ao longo do
tempo do experimento para sua calibração. Os dados gerados a cada
processamento passam então por dois estágios: o primeiro relativo ao
armazenamento, no qual os dados são salvos em unidades de memória móveis,
juntamente com as informações do ensaio ou aplicação (contador da
aplicação/experimento, data e hora de início e fim previsto do experimento etc.);
em seguida, estes mesmos dados são enviados para uma estação remota com
maior poder computacional. Na estação, por meio de parte do SIMTEC,
composta por sub-rotina específica do programa de computador, os dados
recebidos

via

protocolos

seriais

são

processados

e

correlacionados,

determinando os parâmetros temporais do enrijecimento do cimento a partir do
cruzamento dos dados de todos os sensores por peça monitorada.
A quantidade de pontos de captura dos sinais depende da peça de
concreto em estudo, variando em função do comprimento e do volume da peça.
Um estudo posterior, acerca da distribuição dos sensores em função da
geometria da peça monitorada, deverá ser conduzido. Para tal, uma versão do
SIMTEC capaz de monitorar diferentes sensores simultaneamente deverá ser
construída, o que também demanda esforços de pesquisa adicionais. Cada
ponto de medida recebe o nome de cabeça sensora, comportando um sensor de
resistividade elétrica, um sensor de temperatura e um sensor de refletância e um
sensor de transmitância ótica. Os sensores de temperatura e resistividade
elétrica são responsáveis por gerar uma curva de resposta cada um. Por sua vez
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dos sensores ópticos se espera que respondam com suas respectivas curvas
com amplitudes distintas, mas que apresentam comportamentos temporais
complementares.
Posterior aos sensores, o sistema dispõe de um micro controlador
responsável pela leitura dos sinais analógicos e conversão para sinais digitais,
além de realizar também o pré-processamento, filtrando o sinal. A aquisição dos
sinais é condicionada a intervalos fixos de tempo previamente estabelecidos em
função da duração do experimento.
Mais detalhadamente, o SIMTEC é atualmente composto por uma placa
de prototipação, cujo programa de computador embarcado valida as medidas
obtidas a partir dos sensores de temperatura e de resistividade, transformando
os sinais analógicos em digitais, tal que os referidos sensores se comunicam
com a placa de controle captando e armazenando as medidas coletadas das
amostras (Figura 1 e Figura 2).

Figura 1: Sistema para monitoramento da
pega do cimento em escala de laboratório.

Figura 2: Sistema com destaque para o corpo
de prova e os sensores alojados.

Para a obtenção do sinal de resistividade elétrica do cimento, é
empregado um circuito eletrônico dividido em blocos, a fim de modular um sinal,
aplicar este sinal ao concreto e, por fim, obter da amostra de concreto um sinal
de tensão elétrica proporcional à resistividade elétrica do material em análise.
Na Figura 3 é mostrada a representação em diagrama de blocos do circuito
responsável por gerar o sinal de resistividade elétrica.
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Figura 3: Diagrama de blocos do circuito responsável por gerar o sinal de resistividade
elétrica, composto por: (A) Oscilador, responsável por gerar sinal alternado; (B) Pasta de
cimento, conectada ao circuito por meio de eletrodos; (C) Circuito de leitura de sinal da pasta e
condicionamento do sinal para a placa micro controlada; (D) Placa micro controlada, responsável
pela digitalização e pré-processamento das leituras, armazenamento local e disponibilização dos
dados para o computador.

Na etapa de desenvolvimento do circuito a nível de simulações
computacionais a evolução da resistividade elétrica do cimento no tempo de
forma linear por meio de uma resistência variável, como mostra a Figura 4.

Figura 4: Resistência variável simulando de forma linear a evolução
da resistividade da amostra de cimento concomitante à sua pega

Para os testes em escala de laboratório, os corpos de prova (amostras de
cimento) foram preparados conforme os requisitos preconizados em norma
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técnica específica para o teste de determinação dos tempos de pega utilizando,
o Aparelho de Vicat.
Durante o desenvolvimento houve grande esforço no processo de ajuste
nos sensores e componentes do sistema, até a obtenção de sinais para
determinação de sua correlação com as propriedades do cimento, foco dessa
invenção. A Figura 5 representa a montagem de um dos circuitos iniciais para a
obtenção do sinal de resistência elétrica do cimento.

Figura 5: Circuitos para obtenção do sinal de resistividade elétrica do cimento

Foi feito também o ensaio de linearidade do sistema para confirmar que
em cada estágio do processo de evolução da pasta de cimento o valor da
resistividade será traduzido em um valor de tensão proporcional, conforme
Figura 6

Figura 6: Ensaio de Linearidade do Sistema
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Os experimentos foram executados em amostras de pasta de cimento
simulada, variando sua resistência elétrica ao longo do tempo, dado que os
sensores eletrônicos foram capazes de fornecer respostas em todo o período
estipulado e em uma boa amplitude de sinal conforme Figura 7.

Figura 7: Curvas de resistividades na pasta simulada

Com a obtenção dessas curvas senoidais demonstradas na Figura 7,
ratifica que o sistema proposto tem condições de produzir informações
suficientes para correlacionar com as propriedades físicas do concreto.

5.1 Proteção da PI
5.1.1 - Formulário de socitação de depósito de patente
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FORMULÁRIO PARA DEPÓSITO DE PATENTES UNIVASF
Versão atualizada 2020
O ANEXO II DESTE FORMULÁRIO CONTÉM ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA A REDAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPONENTES
DE UMA PATENTE. MAIS INFORMAÇÕES NO SITE DO NIT-UNIVASF E, PRINCIPALMENTE, NO SITE DO INPI.
PARTE I – SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE DEPÓSITO DE PATENTE: DADOS CADASTRAIS
1. Natureza: ( X ) Patente de Invenção
( ) Modelo de Utilidade
2. Título da Patente: DISPOSITO PARA MONITORAMENTO IN LOCO E REMOTO DA CURA DO CIMENTO EM
ESTRUTURAS A PARTIR DE SENSORES DE RESISTIVIDADE ELÉTRICA E DE TEMPERATURA
3. Titular: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco. CNPJ: 05.440.725/0001-14. Av. José de Sá
Maniçoba, s/n – Centro/Petrolina, PE, CEP: 56304-205. Tel.: (87) 2101 6831
Representante legal (Reitor da UNIVASF): Prof. Dr. Paulo César Fagundes Neves, CPF: 014.514.108-08,
RG: 16295829 SSP/SP
4. Titular 2: Não se aplica
5. Número de Inventores/autores: 05
5.1. Nome Inventor contato: José Edilson dos Santos Júnior
5.2. CPF:
5.3. RG:
5.4. Data de nascimento:
5.5. Naturalidade:
5.6. Nacionalidade:
5.7. Endereço residencial:
5.8. Bairro:
5.9. CEP:
5.10. Cidade/UF:
5.11. Telefone:
5.12. Email:
5.13. Tipo de vínculo com a UNIVASF
5.14. SEM vínculo com a UNIVASF
( ) Docente
( ) Outra instituição de ensino e pesquisa. Especificar:
( ) Pesquisador independente
( ) Empresa. Especificar:
( ) Aluno de Graduação
( ) Independente. Especificar:
( X ) Aluno de Pós-Graduação
( ) Outros. Especificar:
( ) Professor colaborador
( ) Técnico analista
( ) Pesquisador colaborador
( ) Outros. Especificar:
Inserir mais linhas à tabela a partir desta para adicionar mais Inventores: adicionar mais inventores/autores
5.1. Nome Inventor 2: Isnaldo José de Souza Coêlho
5.2. CPF:
5.3. RG:
5.4. Data de nascimento:
5.5. Naturalidade:
5.6. Nacionalidade:
5.7. Endereço residencial:
5.8. Bairro:
5.9. CEP:
5.11. Telefone:
5.10. Cidade/UF:
5.12. Email:
5.13. Tipo de vínculo com a UNIVASF
( X ) Docente
( ) Pesquisador independente
( ) Aluno de Graduação
( ) Aluno de Pós-Graduação
( ) Professor colaborador

5.14. SEM vínculo com a UNIVASF
( ) Outra instituição de ensino e pesquisa. Especificar:
( ) Empresa. Especificar:
( ) Independente. Especificar:
( ) Outros. Especificar:
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( ) Técnico analista
( ) Pesquisador colaborador
( ) Outros. Especificar:
5.1. Nome Inventor 3: Vivianni Marques Leite dos Santos
5.2. CPF:
5.3. RG:
5.4. Data de nascimento:
5.5. Naturalidade:
5.6. Nacionalidade:
5.7. Endereço residencial:
5.8. Bairro:
5.9. CEP:
5.10. Cidade/UF:
5.11. Telefone:
5.12. Email:
5.13. Tipo de vínculo com a UNIVASF
5.14. SEM vínculo com a UNIVASF
( X ) Docente
( ) Outra instituição de ensino e pesquisa. Especificar:
( ) Pesquisador independente
( ) Empresa. Especificar:
( ) Aluno de Graduação
( ) Independente. Especificar:
( ) Aluno de Pós-Graduação
( ) Outros. Especificar:
( ) Professor colaborador
( ) Técnico analista
( ) Pesquisador colaborador
( ) Outros. Especificar:
5.1. Nome Inventor 4: Lucas Damião da Cruz Silva
5.2. CPF:
5.3. RG:
5.4. Data de nascimento:
5.5. Naturalidade:
5.6. Nacionalidade:
5.7. Endereço residencial:
5.8. Bairro:
5.9. CEP:
5.10. Cidade/UF:
5.11. Telefone:
5.12. Email:
5.13. Tipo de vínculo com a UNIVASF
5.14. SEM vínculo com a UNIVASF
( ) Docente
( ) Outra instituição de ensino e pesquisa. Especificar:
( ) Pesquisador independente
( ) Empresa. Especificar:
( X ) Aluno de Graduação
( ) Independente. Especificar:
( ) Aluno de Pós-Graduação
( ) Outros. Especificar:
( ) Professor colaborador
( ) Técnico analista
( ) Pesquisador colaborador
( ) Outros. Especificar:
5.1. Nome Inventor 5: Igo Rafael Alves Silva
5.2. CPF:
5.3. RG:
5.4.
5.6. Nacionalidade: Brasileiro
5.5. Naturalidade:
5.7. Endereço residencial:
5.8. Bairro:
5.9. CEP:
5.10. Cidade/UF:
5.11. Telefone:
5.12. Email:
5.13. Tipo de vínculo com a UNIVASF
5.14. SEM vínculo com a UNIVASF
( ) Docente
( ) Outra instituição de ensino e pesquisa. Especificar:
( ) Pesquisador independente
( ) Empresa. Especificar:
( ) Aluno de Graduação
( ) Independente. Especificar:
( X ) Aluno de Pós-Graduação
( ) Outros. Especificar:
( ) Professor colaborador
( ) Técnico analista
( ) Pesquisador colaborador
( ) Outros. Especificar:
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5.15. Houve acesso ao Patrimônio Genético e/ou Conhecimento Tradicional Associado: ( ) SIM
5.16. Caso SIM, Nº do cadastro no SISGEN:
5.17. Origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso:

( X ) NÃO

5.18. Caso NÃO, assinar a Declaração de Patrimônio Genético (ANEXO I)

PARTE II –

NÍVEL DE MATURIDADE DA TECNOLOGIA

Para transferência da tecnologia deve-se definir seu TRL (Technology Readiness Level) ou Nível de
Prontidão Tecnológica, que se refere ao nível de maturidade que a tecnologia está. Asstim, faz-se necessário
assinalar a seguir. Somente serão analisadas as patentes, cujas tecnologias estejam em nível igual ou acima
de 3 (TRL 3 no mínimo).
( ) TRL 1: Tem-se a ideia da pesquisa que está sendo iniciada e esses primeiros indícios de viabilidade estão
sendo traduzidos em pesquisa e desenvolvimento futuros.
( ) TRL 2: Os princípios básicos foram definidos e há resultados com aplicações práticas que apontam para
a confirmação da ideia inicial.
( ) TRL 3: Em geral, estudos analíticos e/ou laboratoriais são necessários nesse nível para ver se uma
tecnologia é viável e pronta para prosseguir para o processo de desenvolvimento. Nesse caso, muitas vezes, é
construído um modelo de prova de conceito.
( X ) TRL 4: Coloca-se em prática a prova de conceito, que consiste em sua aplicação em ambiente similar
ao real, podendo constituir testes em escala de laboratório.
( ) TRL 5: Nesse nível, uma tecnologia deve passar por testes mais rigorosos do que a tecnologia que está
apenas na TRL 4, ou seja, validação em ambiente relevante de componentes ou arranjos experimentais, com
configurações físicas final. Capacidade de produzir protótipo do componente do produto.
( ) TRL 6: A tecnologia constitui um protótipo totalmente funcional ou modelo representacional, sendo
demonstrado em ambiente operacional (ambiente relevante no caso das principais tecnologias facilitadoras).
( ) TRL 7: O protótipo está demonstrado e validado em ambiente operacional (ambiente relevante no caso
das principais tecnologias facilitadoras).
( ) TRL 8: A tecnologia foi testada e qualificada para ambiente real, estando pronta para ser implementada
em um sistema ou tecnologia já existente.
( ) TRL 9: A tecnologia está comprovada em ambiente operacional (fabricação competitiva no caso das
principais tecnologias facilitadoras), uma vez que já foi testada, validada e comprovada em todas as
condições, com seu uso em todo seu alcance e quantidade. Produção estabelecida.

PARTE III – ESTADO DA TÉCNICA: BUSCA DE ANTERIORIDADE
O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do
pedido de patentes, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior
(art.11 §1°da LPI). A data que delimitará o estado da técnica em relação ao pedido de patente é
considerada, a princípio, como a data do depósito do mesmo. Entretanto, existem mecanismos que alteram
essa delimitação: o período de graça e a prioridade(1).
O depósito de patente através do NIT- UNIVASF está condicionado a Busca de Anterioridade.
Busca de Anterioridade consiste em uma revisão profunda de toda a literatura (artigos científicos, teses,
trabalhos de congresso, patentes ou qualquer outro tipo de publicação) a fim de verificar os três requisitos
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básicos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Além disso, a busca
proporciona o delineamento do Estado da Técnica (tecnologias existentes) e, portanto permite ao inventor
apontar o DIFERENCIAL de sua tecnologia. Argumentos estes, que serão imprescindíveis para a redação de
um pedido de patente forte.
A Busca de Anterioridade deve ser realizada com todas as combinações possíveis de palavras-chave,
inclusive palavras-chave sinônimas.
Obrigatoriamente deve-se utilizar as seguintes bases de patentes:
- INPI < http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/busca-de-patentes>
- Derwent < http://www.periodicos.capes.gov.br/>
- Esp@cenet < https://worldwide.espacenet.com/>
O objetivo principal da Busca de Anterioridade é o garantir que a tecnologia proposta cumpre os requisitos
de PATENTEABILIDADE (novidade absoluta e atividade inventiva). Além disso, a Busca de Anterioridade
auxilia o inventor/pesquisador a melhor argumentar no Relatório Descritivo sobre as diferenças/vantagens da
tecnologia que se deseja proteger frente as já existentes nas bases de patentes. Esta argumentação vem a
favorecer o inventor/pesquisador quando da análise de seu pedido.
Lista de palavras-chave usadas na Busca de Anterioridade
“Construção civil”, “dispositivo”, “sensor”, ¨Properties of concrete¨, ¨concrete cure¨ e ¨Concrete cure
monitoring¨.

Lista de bases de patentes usadas na Busca de Anterioridade: Necessário pesquisar em nacional e
internacionais
Orbit e INPI

Diferenças e vantagens da invenção proposta frente ao Estado da Técnica: Importante sua descrição no Relatório
Descritivo da Patente.

Difere do estado da técnica por se basear no monitoramento de um dos principais elementos
constituintes (o cimento) de materiais antes foco de pesquisas, tal como o concreto, bem como na
propriedade física analisada, que neste invento enfoca na resistividade elétrica.
A divulgação prévia da tecnologia/invenção pode afetar a possibilidade de obter direitos de patente.

Item

Data

Divulgações anteriores referentes a invenção
Tipo de divulgação*
Referência Completa

*artigo, tese, resumo, trabalho completo em Congresso, pôster, entrevista, postagem em redes sociais, etc.
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PARTE IV – CONDICIONAIS PARA O DEPÓSITO DE PATENTE
O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI apenas realiza o depósito de patente quando a
tecnologia a qual se pretende proteger é uma solução técnica nova e no seu contexto apresenta os requisitos
cumulativos de Novidade, Atividade Inventiva e Aplicação Industrial (art. 8o da LPI).
Novidade - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não
compreendidos pelo estado da técnica, isto é, quando não são antecipados de forma integral por
documento compreendido no estado da técnica (art.11 da LPI). Para fins de aferição de novidade,
o estado da técnica é constituído ainda pelo conteúdo completo de outro pedido depositado antes
da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que
subseqüentemente (art.11, § 2° da LPI). Essa regra impede que sejam concedidas duas patentes
iguais para titulares distintos.
Qual é a Novidade da tecnologia que se quer proteger?
Não há outra tecnologia no mercado que permita a obtenção dos produtos a partir das etapas do produto que
se deve proteger. A tecnologia proposta apresenta margem para automatização dos ensaios de teste que
permitem identificar o estágio de evolução da cura do cimento e do concreto.

Atividade/Ato Inventiva(o) - Uma invenção apresenta atividade inventiva quando não decorre de maneira
evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto (art.13 da LPI). Assim, uma solução
apresentada em uma invenção é inventiva se não for alcançada de maneira óbvia para um técnico no assunto,
à época do depósito, com os recursos disponíveis no estado da técnica. Portanto, a invenção dotada de
atividade inventiva deve representar algo mais do que o resultado de uma mera combinação de características
conhecidas ou da simples aplicação de conhecimentos usuais para um técnico no assunto. O termo ato
inventivo é requerido para patente do tipo modelo de utilidade. Entende-se que a distinção entre ato
inventivo e atividade inventiva é uma questão de graduação de “nível criativo”, pois que um está relacionado
a uma decorrência “vulgar ou comum” e a outra a uma decorrência óbvia ou evidente.
Por que sua pesquisa contém Atividade/Ato Inventiva(o)?
Seu desenvolvimento requer expertise e conhecimento nas áreas de engenharia civil, engenharia
elétrica/eletrônica e de ciências da computação, uma vez que os princípios físicos explorados são inerentes a
propriedades dos materiais e das interações destes com os sensores específicos.

Aplicação Industrial - Uma invenção e um modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação
industrial quando puderem ser produzidos ou utilizados em qualquer tipo de indústria, aplicando-se também
às indústrias agrícolas e extrativas (art.15 da LPI).
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Por que sua tecnologia atende o requisito de Aplicação Industrial?
Pode ser licenciada para produção em larga escala, sendo de interesse para diversas organizações, tais como
ICTs, construtoras, laboratórios de materiais de construção, concreteiras e fabricas de pré-moldados.

____________________________________________________________________
PARTE V – INFORMAÇÕES ACERCA DA TECNOLOGIA/ INVENÇÃO PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA
1. Este projeto está ou estava vinculado a algum programa? Qual? (Ex. PIBITI, PIBIC, mestrado, doutorado) ou
trata-se de projeto não cadastrado?
Sim. Ao projeto de Mestrado Profissional em PI e TT para a Inovação (PROFNIT), desenvolvido pelo discente da pósgraduação Jose Edilson dos Santos Junior.
2. Título do projeto que resultou no desenvolvimento da patente.
ESTUDO PROSPECTIVO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CURA DO
CONCRETO EM ESTRUTURAS A PARTIR DE SENSORES ELÉTRICOS E OPTOELETRÔNICOS.
3. Este projeto teve financiamento de agência de fomento ou setor privado? Especificar qual e o tempo de
vigência. Houve financiamento de bolsa? Especificar tipo de bolsa e quantidade. Importante especificar valor total
do fomento e a fonte.
Não.
4. Quais são as vantagens da tecnologia/invento que a torna atrativa para o mercado? Caso seja tecnologia social,
explicar as vantagens de sua disseminação e garantia de que não deve ser comercializada por terceiros.
Dá maior celeridade aos processos construtivos, gerando redução de custos. É compatível com sistemas informatizados
de monitoramento e registro de dados.
5. Não sendo uma tecnologia social, a que tipo de indústria/empresa ou empreendedor se destina a
tecnologia/invento? Citar ao menos uma empresa do Brasil e/ou exterior ou ainda um empreendedor ou parceiro
que tem interesse em comercializar ou produzir a tecnologia.
Quaisquer icts ou organizações públicas ou privadas, construtoras, laboratórios de materiais de construção, concreteiras
e fabricas de pré-moldados.

6. A tecnologia/invenção já está sendo utilizada? Onde? Por quem? Quando? Como?
Testada em escala de laboratório na UNIVASF para prova de conceito, desde o segundo semestre de 2019, pela equipe
de pesquisadores do grupo de sinais, energia e tecnologias embarcadas (gsete), através de aparato eletrônico montado
artesanalmente.

PARTE VI – ESTIMATIVA DOS CUSTOS
1. Qual o valor necessário estimado (em reais) dos custos para desenvolver um protótipo?
(descrever, preferencialmente, o custo de cada material)? Detalhar o máximo possível.
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Ainda está em fase de elaboração a estimativa dos valores. Essencialmente, excluindo o custo em homem-hora de
trabalho, o custo se resume a valores dos componentes eletrônicos, sensores e invólucro de aparência amigável ao
usuário.

2. Quais Tecnologias atendem à demanda atual ou é similar à Tecnologia desenvolvida. Quais estão
disponíveis no Mercado? Ex.: uma pomada para infecção por bactérias é usada, mas você criou
outra mais eficiente. Mas qual existe nesta data no mercado e qual o seu valor (preço)?
Ensaios mecânicos normatizados, realizados em laboratórios especializados, constituem a tecnologia atualmente
empregada com o mesmo propósito. O custo dos ensaios é variável, sendo função do número de amostras e do tempo
de ocupação do operador humano.

3. Estime qual o valor (R$) final de venda para a tecnologia que está sendo proposta (pode ser
baseado em similares existentes no mercado).

Depende do tipo de licenciamento. Podendo ser anual, mensal ou mesmo em um único valor. Como a tecnologia ainda
não foi valorada, uma estimativa precisa não é possível. Ressalte-se a necessidade de inclusão de custos de taxas e
impostos, garantias ao consumidor (troca ou reparação de defeitos de fabricação) e homem-hora de trabalho.

PARTE VII – PARTILHA DE TITULARIDADE E CRÉDITOS DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
1. Há participação de outras Instituições (ICTs) ou a tecnologia foi desenvolvida em parceria com outras
Instituições públicas ou privadas (Empresas)?
( X ) Não
( ) Sim
Nome Completo e sigla do Titular da Patente
(%) de participação da ICT, cujo total com as demais
ICTs deve, necessariamente, somar 100%
100%
ICT depositante

IMPORTANTE: Nos casos de partilha de Titularidade, deve ser anexado o Termo de Cooperação Técnico-Científico.
OBS: A proporção estabelecida para a TITULARIDADE será considerada para a DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS decorrentes de uma
eventual Exploração Comercial, conforme deve constar no Termo de Cooperação Técnico-Científico.

2. Justificar os percentuais sugeridos acima:
A UNIVASF é a única titular.

PARTE VIII – PARTILHA DE CRÉDITOS ENTRE AUTORES/INVENTORES DECORRENTE DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
Nome Autor
Resp. pelo preenchimento: Jose Edilson dos Santos Jr

(%) de participação deve, necessariamente, somar 100%
25%
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Isnaldo Jose de Souza Coêlho
Vivianni Marques Leite dos Santos
Lucas Damião da Cruz Silva
Igo Rafael Alves Silva

25%
5%
25%
20%
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ANEXO I – DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO GENÉTICO
O subscrito Sr JOSE EDILSON DOS SANTOS JUNIOR, PESQUISADOR, portador do CPF , residente à
Rua .
Pelo presente instrumento particular, declaro que o pedido de patente “[DISPOSITO PARA
MONITORAMENTO IN LOCO E REMOTO DO CIMENTO EM ESTRUTURAS A PARTIR DE SENSORES DE RESISTIVIDADE
ELÉTRICA E DE TEMPERATURA]” não envolve o uso de componentes do patrimônio genético e também não foi feito
uso de conhecimento tradicional associado.

PETROLINA, 06 de OUTUBRO de 2020.

JOSE EDILSON DOS SANTOS JUNIOR
Responsável pelo pedido

ANEXO II – ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA A REDAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DA PATENTE. MAIS INFORMAÇÕES NO
SITE DO NIT-UNIVASF.
É obrigatório o envio dos documentos listados a seguir, separadamente, em arquivo pdf.
1.
2.
3.
4.

Relatório Descritivo
Reivindicações
Resumo
Desenhos (se for o caso)

Arquivo 1
Relatório Descritivo

Arquivo 1 – pdf
Arquivo 2 – pdf
Arquivo 3 – pdf
Arquivo 4 – pdf

Requisito a ser cumprido
A numeração do documento deve indicar o número da página e o número total de páginas.
Abaixo do número da página deve estar o título centralizado e em negrito.
No título NÃO podem ser usadas palavras desnecessárias (tais como “novo”, “melhor”,
“original” e palavras semelhantes).
No corpo do relatório descritivo NÃO podem ser usadas palavras desnecessárias (tais como
“novo”, “melhor”, “original” e palavras semelhantes).
Cada parágrafo é iniciado com numeração seqüencial em algarismos arábicos localizada à
esquerda do referido texto, como por exemplo [003], [004].
Os caracteres são número 12 e entrelinhas 1,5, justificado ou alinhados à esquerda, contendo
entre 25 e 30 linhas por folha, na cor preta indelével, sendo permitido quando necessário,
que as fórmulas químicas e/ou equações matemáticas sejam manuscritas ou desenhadas.
Os subtítulos e subitens NÃO podem conter numeração seqüencial de início de parágrafo.
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Listas, bem como fórmulas químicas e matemáticas e tabelas também NÃO podem
apresentar numeração seqüencial de início de parágrafo.
É obrigatoriamente necessária a busca de anterioridade e a descrição do estado da técnica.

Arquivo 2
Reivindicações

Requisito a ser cumprido
O arquivo deve estar separado com numeração independente.
Deve constar o número da página e o número total de páginas.
O documento deve estar identificado com a palavra “Reivindicações”.
As reivindicações devem estar numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos.
Preferencialmente, as reivindicações devem ser iniciadas pelo título ou parte do mesmos.
É obrigatória a utilizada a expressão “caracterizado por” ou “caracterizado pelo”.
Cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos.
Acima de 10 reivindicações o valor da taxa para depósito de patente sofre incremento.

____________________________________________________________________
Arquivo 3
Resumo

Requisito a ser cumprido
O arquivo deve estar separado com numeração independente.
Deve constar o número da página e o número total de páginas.
O documento deve estar identificado com a palavra “Resumo”.
O documento deve ser iniciado pelo título em negrito.
No título NÃO devem ser usadas palavras desnecessárias (tais como “novo”, “melhor”,
“original” e palavras semelhantes).
No resumo NÃO devem ser usadas palavras desnecessárias (tais como “novo”, “melhor”,
“original” e palavras semelhantes).
O resumo deve conter de 50 a 200 palavras e não excede 25 linhas de texto.

Arquivo 4
Desenhos

Requisito a ser cumprido
O arquivo deve estar separado com numeração independente.
Deve constar o número da página e o número total de páginas.
Os desenhos, fluxogramas, diagramas e esquemas gráficos devem ser executados com traços
indeléveis firmes, uniformes, de forma a permitir sua reprodução.
Os termos indicativos devem estar dispostos de forma a NÃO cobrir qualquer linha das
figuras.
Deve haver clareza, os desenhos devem estar em escala possibilitando sua reprodução com
definição de detalhes.
Se houver mais de um desenho por folha, todos eles devem possuir clareza requisitada, as
figuras nitidamente separadas uma da outra, numeradas consecutivamente e agrupadas
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preferivelmente seguindo a ordem do relatório descritivo.
O(s) desenho(s) deve(m) conter sinais de referência que estão no relatório descritivo de
modo a identificar determinada característica sempre que esta apareça.
Todos os sinais de referência (tais como algarismos, letras ou alfanuméricos), e linhas e
diretrizes que figurem nos desenhos devem ser simples e claros.
Se for modelo de utilidade é obrigatório o desenho.
Deve contemplar a seguinte margem: margem superior:2,5 cm, preferencialmente 4 cm;
margem esquerda de 2,5 cm, preferencialmente 3 cm; margem direita de 1,5 cm; margem
inferior de 1 cm.
Fotografias, estruturas metalográficas ou imagens tridimensionais geradas por softwares
eletrônicos devem ser nítidas e completamente entendidas ajudando na compreensão da
invenção.
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5.1.2 - Depósito de patente
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08/12/2020

870200154113
10:08

29409161925279951

Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de
Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT
Número do Processo: BR 10 2020 025014 0
Dados do Depositante (71)
Depositante 1 de 1
Nome ou Razão Social: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO
FRANCISCO
Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ: 05440725000114
Nacionalidade: Brasileira
Qualificação Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa
Endereço: AV JOSÉ DE SÁ MANIÇOBA S/N, CENTRO
Cidade: Petrolina
Estado: PE
CEP: 56304917
País: Brasil
Telefone: 87 21016793
Fax:
Email: nit@univasf.edu.br; michely.diniz@gmail.com

Esta solicitação foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrônico em 08/12/2020 às
10:08, Petição 870200154113

Dados do Pedido
Natureza Patente: 10 - Patente de Invenção (PI)
Título da Invenção ou Modelo de DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO IN LOCO E REMOTO DA
Utilidade (54): CURA DO CIMENTO EM ESTRUTURAS A PARTIR DE SENSORES
DE RESISTIVIDADE ELÉTRICA E DE TEMPERATURA
Resumo: A presente invenção trata de um dispositivo para monitoramento das
características físicas do cimento nas fases fresca e endurecida (pré
utilização) por meio de sensores analógicos e digitais, de
resistividade elétrica e de temperatura instalados nas peças
construídas e que, através dos princípios físicos de condução de
corrente elétrica e de calor, permite identificar, entre outros, a pega
ou cura do cimento e dos materiais que o contêm, tal como pastas
de cimento, argamassas e concretos; bem como sua resistência
mecânica no período que precede sua utilização, acelerando os
processos da construção civil, devido à potencial de dispensa da
necessidade de aguardar todos os prazos de espera indicados nas
normas. Difere do estado da técnica por se basear no monitoramento
de um dos principais elementos constituintes (o cimento) de
materiais antes foco de pesquisas, tal como o concreto, bem como
na propriedade física analisada, que neste invento enfoca na
resistividade elétrica. Ademais, o dispositivo funciona com um
sistema eletrônico embarcado, nomeado SIMTEC, que realiza o préprocessamento dos sinais com filtros digitais e outros
condicionadores, gerando os dados de medida ao longo do tempo do
experimento. Os dados também podem ser enviados para uma
estação remota, onde são recebidos via protocolos seriais,
processados e correlacionados, determinando os parâmetros
temporais do cimento contido nas suas diferentes formulações (suas
pastas, a argamassa, o concreto e outros) a partir do cruzamento
das informações de todos os sensores instalados em cada peça. O
uso do dispositivo pode contribuir para dar maior celeridade e
segurança aos atuais processos construtivos.
Figura a publicar: 1

Esta solicitação foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrônico em 08/12/2020 às
10:08, Petição 870200154113
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DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO IN LOCO E REMOTO DA CURA DO
CIMENTO EM ESTRUTURAS A PARTIR DE SENSORES DE RESISTIVIDADE
ELÉTRICA E DE TEMPERATURA
[001] A presente patente de invenção trata de um dispositivo para monitoramento
da evolução das características do cimento, nas fases fresca e endurecida (pré
utilização), por meio de sensores de resistividade elétrica e de temperatura
instalados nas peças construídas e que, através dos princípios físicos de
condução de corrente elétrica e de calor, permite identificar, entre outros, a pega
e ou a cura do cimento e dos materiais que o contém, tal como pastas de
cimento, argamassas e concretos, bem como sua resistência mecânica,
acelerando os processos da construção civil, devido a não necessidade de
aguardar todos os prazos de espera indicados nas normas, tais como a NBR NM
16607 ; NBR 5738 , NBR 5739 e NBR 12655, no caso do concreto armado.
ESTADO DA TÉCNICA
[002] A construção civil é pilar importante para o desenvolvimento de qualquer
país. Entretanto, muitos processos construtivos encontram-se obsoletos, ou
defasados. Nesse sentido, investimentos para redução de gargalos, tais como os
tempos

de

execução

das

obras,

promovem

área

estratégica

para

o

desenvolvimento do Brasil (SANTOS JÚNIOR et al., 2019). Assim, o
desenvolvimento de dispositivos para monitoramento dos processos construtivos
pode gerar diversos ganhos, tais como reduzir o tempo para execução de etapas,
minimizar perda de materiais e aumentar a segurança, tal que o controle in loco
ou remoto dos processos constitui um nicho de mercado.
[003] Os tempos de início e fim de pega do Cimento são mensurados utilizando o
Aparelho de Vicat, em acordo com o ensaio normatizado da NBR NM 16607.
Segundo a norma, esses tempos são determinados pelas leituras padronizadas
da agulha do aparelho, tendo na figura do técnico que executa o experimento a
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principal fonte de possíveis erros no ensaio. Isso pode ocorrer devido à falta de
experiência, falha ao calibrar o aparelho, erro na leitura ou na determinação de
consistência normal da pasta de cimento utilizando a Sonda de Tetmajer, mas
também devido a oscilação da temperatura e umidade do laboratório. Uma
solução possível para eliminar o erro humano é adaptar equipamentos que
suprimam a necessidade do laboratorista como aferidor de tempo.
[004] Em estudo prospectivo prévio, realizado pelos autores desta invenção,
relativo ao mapeamento geral acerca de dispositivos e sensores para medição in
loco em obras de construção civil (SANTOS JÚNIOR et al., 2019), motivou a
ampliação da busca, especificamente, para o desenvolvimento proposto nesta
invenção, relativa ao monitoramento das propriedade físicas do cimento e suas
aplicações, a partir da sua resistividade elétrica e da sua temperatura com o
objetivo de sua aplicação para determinação dos tempos de início e fim de pega
e também da resistência mecânica, dada sua importância para o controle dos
processos construtivos.
[005] Para a resistência mecânica, o seu controle para o concreto, em uma obra
é realizado por meio de
chamados de ensaios de compressão do concreto. Este ensaio é caracterizado
endurecidos, são submetidos a esforços de compressão até o seu rompimento, a
serão ensaiados em idades diferentes, geralmente aos 3, 7, 14, 21 e 28 dias da
confecção dos blocos. Destaca-se que, conforme descrito, trata-se de um ensaio
destrutivo.
[006] Ademais, a cura do concreto é prevista para ocorrer em até 28 dias a partir
de sua aplicação; com obtenção de resultados dos ensaios de ruptura das
amostras aos 3 dias, 7 dias, 21 dias e 28 dias, sendo que a cada resultado
estima-se o resultado final (28 dias) com base em um coeficiente de ajuste. Isto é

3/10

feito para acompanhar a evolução e, se necessário, fazer intervenções antes de
completados os 28 dias.
[007] O procedimento tecnológico de controle descrito é muito demorado e
demanda altos custos, pois os ensaios devem ser feitos em laboratório. A
antecipação da constatação de cura plena, atestada através de sensores
instalados in loco, sem a necessidade de corpos de prova e análises em
laboratório, poderia implicar em rapidez e economia também pela reutilização dos
escoramentos e fôrmas liberados nos casos em que a cura seja alcançada antes
dos 28 dias. Consequentemente, isso impacta na velocidade de finalização da
estrutura, trazendo maior rentabilidade ao empreendimento.
[008] Para tornar os processos desenvolvidos no setor de construção civil mais
eficientes, ou seja, mais rápidos, com menor custo e/ou impactos ambientais,
percebe-se que há iniciativas no mundo todo. Foram identificadas 1.044 famílias
de patentes no mundo, quando pesquisadas as palavras
depositadas no Brasil que, conforme descrito pelos autores deste pedido de
proteção (SANTOS JÚNIOR et al., 2019), as famílias de patentes até 2019 têm
apenas aplicações indiretas na Construção Civil, quando foi verificada a
existência de vários gargalos nas etapas daqueles processos a serem eliminados
ou reduzidos.
[009] Assim, mais especificamente, a partir da pesquisa orientada combinando as
palavras-chave ¨properties of concrete¨, ¨concrete cure¨, ¨concrete cure
monitoring, foi realizada a busca, no título ou no resumo das famílias de patentes,
por meio do software ©Questel Orbit (2018), sendo identificadas 147 famílias de
patentes.
[010] A partir das análises em caráter macro, meso e micro, nos últimos 10 anos,
foram identificadas apenas sete famílias de patentes (MA HAILONG, 2013;
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KYOO O HO JO O, KIM HYUNG da ERA, 2010; TETSUJI AKIYAMA, 2017;
HAGER III NATHANIEL, DOMSZY ROMAN, 2004; KIM MI KYUNG; KIM YEONG
GEOL, 2003; VAIDYA SHASHANK N, MEHTA RAKESH R, 2012; POURIA
GHODS, ALIZADEH ROUHOLLAH, SALEHI citado por MUSTAFA; DE CARUFEL
SARAH 's, 2017), sendo 02 concedidas, 02 mortas/revogadas e 03 pendentes,
com propostas de sistemas de monitoramento da cura do concreto com base
apenas na temperatura e outros princípios físicos, as quais são distintas desta
proposta, a qual prevê o monitoramento da evolução do enrijecimento do
cimento, através da resistividade elétrica, fazendo uso da temperatura como
elemento coadjuvante (contraprova), que também é obtida a partir de sensores
bastante difundidos e de fácil controle.
[011] Importante mencionar a patente BR 102015007863-3 A2, com autoria de
um dos autores desta proposta, a qual trata de um aparato instrumental para
estimativa dos tempos envolvidos no processo de cura/endurecimento de gesso,
através de um dispositivo eletrônico que monitora transmissividade e refletividade
de um sinal óptico modulado no tempo. Destaca-se que o princípio físico é
distinto, dado que naquele caso emprega-se feixes de radiação ótica no espectro
infravermelho, que atravessam (ou se refletem em) uma amostra de material a
partir dos quais os sinais óticos remanescentes são detectados.
[012] Atualmente, devido à experiência do primeiro autor desta invenção, como
responsável pelo acompanhamento da execução de obras, constata-se que um
dos principais gargalos naquelas atividades está associado ao tempo de espera
para endurecimento do concreto e considerando sua correlação direta com o
tempo de enrijecimento do cimento, propõe-se um dispositivo para este fim com
vistas a decisão mais segura pela finalização do processo de cura do cimento
quando misturado a outros componentes tradicionalmente úteis na construção
civil, conforme citado anteriormente, constituindo alternativa para evitar possíveis
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graves consequências para a segurança de uma estrutura de concreto, por
exemplo.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO COM EXEMPLOS DE SUA
CONCRETIZAÇÃO
[013] Esta proposta trata de um dispositivo para monitoramento da evolução das
características do cimento, nas fases fresca e endurecida (pré utilização), por
meio de sensores

de resistividade elétrica e de temperatura, instalados nas

peças construídas e que, através dos princípios físicos da condução de corrente
elétrica e de calor, permite identificar, entre outros, o tempo de enrijecimento do
cimento com definição do tempo de pega ou da cura do referido material e,
consequentemente, dos materiais que o contém, tal como pastas de cimento,
argamassas e concretos. Ademais, o sistema, nomeado SIMTEC (Sistema de
Monitoramento do Tempo de Enrijecimento do Cimento), também permite afirmar
que a peça atingiu a resistência mecânica final do concreto (consequência da
finalização da cura) a partir da sua resistividade elétrica, acelerando os processos
na construção civil, devido a não necessidade de aguardar todos os prazos de
espera indicados nas normas, tais como a NBR NM 16607; NBR 5738, NBR 5739
e NBR 12655, no caso do concreto armado.
[014] A resistividade elétrica é capaz de dar importantes informações sobre a
microestrutura do concreto, sobre sua porosidade e sobre o conteúdo da água
nas primeiras idades. Como a medida de resistividade elétrica é não destrutiva, é
possível a realização de várias medidas em uma única peça e ao longo do
tempo, sem que isso prejudique o material, seja concreto, argamassa ou outros.
[015] Exemplificando, quando o monitoramento do enrijecimento do cimento se
dá quando o referido material compõe a argamassa, e portanto, associado ao
monitoramento da resistividade elétrica desta composição, torna-se possível a
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obtenção de importantes informações sobre a sua microestrutura, sua porosidade
e sobre o conteúdo de água.
[016] No caso da formulação com cimento que dá origem ao concreto, este
material quando saturado em água, comporta-se como um condutor de baixo
desempenho, com valores de resistividade elétrica da ordem de 10 2
enquanto que seco, pode ser considerado um isolante elétrico, com resistividade
da ordem de 106

u seja, valores tão distintos (10.000

vezes maior no final do processo) que permitem a obtenção do tempo de cura do
concreto com excelente margem de segurança.
[017] Com base nas leituras, o programa de computador embarcado no
dispositivo realiza o pré-processamento dos sinais por meio de filtros digitais,
gerando os dados de medida ao longo do tempo do experimento para sua
calibração. Os dados gerados a cada processamento passam então por dois
estágios: o primeiro relativo ao armazenamento, no qual os dados são salvos em
unidades de memória móveis, juntamente com as informações do ensaio ou
aplicação (contador da aplicação/experimento, data e hora de início e fim previsto
do experimento etc.), em seguida, estes mesmos dados são enviados para uma
estação remota com maior poder computacional. Na estação, por meio de parte
do SIMTEC, composta por sub-rotina específica do programa de computador, os
dados recebidos via protocolos seriais são processados e correlacionados,
determinando os parâmetros temporais do enrijecimento do cimento a partir do
cruzamento dos dados de todos os sensores por peça monitorada.
[018] A quantidade de pontos de captura dos sinais depende do material que
contém o cimento, tal como uma peça de concreto, variando em função do
comprimento e do volume da peça. Cada ponto de medida recebe o nome de
cabeça sensora, sendo composta por um sensor de resistividade elétrica e um
sensor de temperatura.
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[019] O micro controlador, componente do sistema, é responsável pela leitura dos
sinais analógicos e conversão para sinais digitais, além de fazer o préprocessamento, filtrando o sinal. A aquisição dos sinais é condicionada a
intervalos fixos de tempo previamente estabelecidos em função da duração do
período de monitoramento(Figura 1 (A), Figura 3 (D) e Figura 5 (A)).
[020]

Mais

detalhadamente,

o

SIMTEC

é

composto

por

uma

placa

microcontrolada, onde o firmware embarcado valida as medidas obtidas a partir
dos sensores de temperatura e de resistividade, transformando os sinais
analógicos em digitais, de modo que os referidos sensores são verificados pela
placa de controle que captura e armazena as medidas coletadas das amostras
(Figura 1, Figura 2 e Figura 5).
[021] Para a obtenção do sinal de resistividade elétrica do cimento, é empregado
um circuito eletrônico dividido em blocos, a fim de modular um sinal, aplicar este
sinal ao concreto e, por fim, obter da amostra de concreto um sinal de tensão
elétrica proporcional à resistividade elétrica do material em análise (Figura 3).
[022] Na presente invenção é modelada a evolução da resistividade elétrica do
cimento no tempo, de forma discreta e representada no diagrama de blocos por
uma resistência variável (Figura 4).
[023] Para os testes em escala de laboratório, os corpos de prova (amostras de
cimento) foram preparados conforme os requisitos de preparação para o teste de
determinação dos tempos de pega, utilizando o Aparelho de Vicat.
[024] Durante o desenvolvimento houve grande esforço no processo de ajuste
dos sensores e componentes do sistema, até a obtenção de sinais para
determinação de sua correlação com as propriedades do cimento, foco desta
invenção. Foi montado inicialmente circuitos iniciais para a obtenção do sinal de
resistência elétrica do cimento (Figura 5).
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[025] Os experimentos foram executados em amostras de pasta de cimento, por
um período de 72 horas, dado que todos os sensores foram capazes de fornecer
respostas em todo o período estipulado e em uma boa amplitude de sinal.
as primeiras 10 horas, os gráficos tiveram escalas ajustadas entre 0 e 12 horas.
[026] Finalmente, os sensores e sistema permitem obter respostas com exatidão
e precisão satisfatórias, que possibilitam decisão segura pela desmoldagem das
fôrmas ou peças, com ganhos financeiros e de tempo para as construtoras.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
A Figura 1 ilustra o protótipo para monitoramento da pega do cimento, em escala
de laboratório, composto por: (A) Placa micro controlada; (B) Cartão micro SD
para armazenamento dos dados; (C) Relógio de tempo real para verificação do
momento do experimento; (D) Interface para determinar o início e fim do
experimento e (E) Sensores de resistência elétrica e óptico em amostra externa.
A Figura 2 ilustra o protótipo, com destaque para o corpo de prova e os sensores
alojados: (A) Eletrodos do sensor de resistência elétrica e (B) Sensor óptico.
A Figura 3 contém o diagrama de blocos do circuito responsável por gerar o sinal
de resistividade elétrica, composto por: (A) Oscilador, responsável por gerar sinal
alternado; (B) Pasta de cimento, conectada ao circuito por meio de eletrodos; (C)
Circuito de leitura de sinal da pasta e condicionamento do sinal para a placa
micro controlada; (D) Placa micro controlada, responsável pela digitalização e
pré-processamento das leituras, armazenamento local e disponibilização dos
dados para o computador.
A Figura 4 contém representação da resistência variável que é adicionado ao
circuito para variar a tensão.
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A Figura 5 ilustra os circuitos de obtenção do sinal de resistência elétrica do
cimento, composto por: (A) Placa micro controlada, utilizando micro controlador
ATMEGA328P; (B) Driver de potência, utilizando um Inversor de frequência com
filtro LC; (C) Circuito condicionador de sinais, com Amplificadores operacionais;
(D) Pasta de cimento simulada.
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REIVINDICAÇÕES

1.

¨DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO IN LOCO E REMOTO DA

CURA CIMENTO EM ESTRUTURAS A PARTIR DE SENSORES DE
RESITIVIDADE ELÉTRICA E DE TEMPERATURA¨, caracterizado por ser um
dispositivo com sistema embarcado, nomeado SIMTEC, que realiza o
monitoramento do tempo de enrijecimento do cimento nas fases fresca e
endurecida (pré utilização) e que por meio da obtenção da resistividade elétrica
do material que contém o cimento, gera estimativa do tempo de cura dos
materiais que o contém, tais como a pasta de cimento, argamassa, concretos e
outros materiais.
2.

¨DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO IN LOCO E REMOTO DA

CURA CIMENTO EM ESTRUTURAS A PARTIR DE SENSORES DE
RESITIVIDADE ELÉTRICA E DE TEMPERATURA¨, caracterizado por ser um
dispositivo, conforme reinvindicação 1, que permite a obtenção de informações
adicionais sobre a microestrutura dos materiais que contém o cimento na sua
composição, tais como sua porosidade e o conteúdo da água intersticial.
3.

¨DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO IN LOCO E REMOTO DA

CURA CIMENTO EM ESTRUTURAS A PARTIR DE SENSORES DE
RESITIVIDADE ELÉTRICA E DE TEMPERATURA¨, caracterizado por ser um
dispositivo, conforme reinvindicação 1, que converte sinais elétricos que contêm
atuais valores de resistividade e de calor para correlacionar com as fases de
início e fim de pega e/ou resistência mecânica no período de pré utilização de
cada fase do material que contém o cimento, até seu enrijecimento final.
4.

¨DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO IN LOCO E REMOTO DA

CURA DO CIMENTO EM ESTRUTURAS A PARTIR DE SENSORES DE
RESITIVIDADE ELÉTRICA E DE TEMPERATURA¨, caracterizado por ser um
equipamento,

conforme

reinvindicações

anteriores,

desenvolvido

para

monitoramento de materiais contendo cimento, podendo ser a pasta do cimento,
argamassas, concreto e outros.
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DESENHOS

Figura 1

Figura 2

2/3

Figura 3
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Figura 4

Figura 5
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RESUMO
DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO IN LOCO E REMOTO DA CURA
DO CIMENTO EM ESTRUTURAS A PARTIR DE SENSORES DE
RESISTIVIDADE ELÉTRICA E DE TEMPERATURA
A presente invenção trata de um dispositivo para monitoramento das
características físicas do cimento nas fases fresca e endurecida (pré utilização)
por meio de sensores analógicos e digitais, de resistividade elétrica e de
temperatura instalados nas peças construídas e que, através dos princípios
físicos de condução de corrente elétrica e de calor, permite identificar, entre
outros, a pega ou cura do cimento e dos materiais que o contêm, tal como pastas
de cimento, argamassas e concretos; bem como sua resistência mecânica no
período que precede sua utilização, acelerando os processos da construção civil,
devido à potencial de dispensa da necessidade de aguardar todos os prazos de
espera indicados nas normas. Difere do estado da técnica por se basear no
monitoramento de um dos principais elementos constituintes (o cimento) de
materiais antes foco de pesquisas, tal como o concreto, bem como na
propriedade física analisada, que neste invento enfoca na resistividade elétrica.
Ademais, o dispositivo funciona com um sistema eletrônico embarcado,
nomeado SIMTEC, que realiza o pré-processamento dos sinais com filtros
digitais e outros condicionadores, gerando os dados de medida ao longo do
tempo do experimento. Os dados também podem ser enviados para uma
estação remota, onde são recebidos via protocolos seriais, processados e
correlacionados, determinando os parâmetros temporais do cimento contido nas
suas diferentes formulações (suas pastas, a argamassa, o concreto e outros) a
partir do cruzamento das informações de todos os sensores instalados em cada
peça. O uso do dispositivo pode contribuir para dar maior celeridade e segurança
aos atuais processos construtivos.

6. CONCLUSÃO
Os resultados obtidos nos testes iniciais quanto à necessidade de ajuste
nos sensores e componentes do sistema, quando embasados na refletância e
transmitância de radiação luminosa, embora já serem aplicados com sucesso
em outros materiais constituíram necessidade, mas também referência adicional
aos estudos prospectivos quanto ao estado da técnica para definição de nova
alternativa, a qual resultou na análise a partir dos princípios da resistividade do
cimento, atendendo os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação
industrial para o respectivo dispositivo.
Com os sensores e sistema propostos nesse trabalho estima-se que o
monitoramento de propriedades correlacionadas à pega e/ou resistência
mecânica do concreto e demais misturas contendo cimento, permitirá, por
exemplo, obter respostas mais eficientes, que possibilitarão diminuir os tempos
de desmoldagem das fôrmas ou peças de concreto, com ganhos financeiros e
de tempo para as construtoras.
O sistema de monitoramento é um produto que pode beneficiar toda uma
cadeia relacionada à construção civil, envolvendo construtoras, empreiteiras,
fábricas de pré-moldados e concreteiras. Espera-se uma ampla aceitação do
mercado para o produto tecnológico desenvolvido, devido à sua proposta de
reduzir custos e prazos de execução, com eficiência e segurança.
Por outro lado, a execução do projeto gera ganhos intangíveis
relacionados à propriedade intelectual, com adequada proteção, além de
formação de recursos humanos para o desenvolvimento tecnológico no setor da
construção civil. Resultado relevante para o proponente deste estudo, por ser
Engenheiro Civil, gestor do setor de Engenharia de uma Universidade Federal e
sócio de empresa atuante na construção civil na iniciativa privada. O autor desta
proposta também procurou meios de tornar os processos construtivos mais
eficientes, eficazes e seguros, reduzindo custos e tempo de execução.
Ao final, foram gerados seis produtos que atendem às premissas do
mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia
para a inovação e além dos requisitos quanto à quantidade de produtos, quais
122

sejam: patente de invenção; identidade visual do produto ou marca devidamente
registrada, manual da marca com ISBN e artigo com qualis B3 publicado.
Como perspectiva de trabalhos futuros, estima-se o desenvolvimento de
um protótipo para além dos testes de laboratório realizados nessa proposta, ou
seja, para realização da etapa de prova de conceito em ambiente relevante; bem
como

novas

pesquisas

para

inserção

de

funcionalidades

adicionais;

desenvolvimento de dispositivo final para transferência de tecnologia, com a
devida proteção por meio de desenho industrial e, finalmente, o monitoramento
da tecnologia em uso no mercado, gerando dados para estatística acerca das
suas vantagens e impactos.
Ademais, os conhecimentos e as ferramenta adquiridos a partir das
disciplinas do PROFNIT foram de grande importância para o desenvolvimento
da tecnologia, bem como auxílio ao desenvolvimento de novas habilidades para
avanços profissionais futuros.
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