
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

 

                          

                                  

    

 

 

 

MEMORIAL ACADÊMICO 

 

 

 

 

 

 

Apresentado à Universidade Federal de Alagoas como 

parte dos requisitos para promoção à Classe de Professor 

Titular (Classe E) da carreira de magistério superior, em 

atendimento à Resolução no 78/2014 - 

CONSUNI/UFAL. 

 

 

 

Candidato: Frede de Oliveira Carvalho 

 

 

 

 

 

Maceió/AL 

2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         Catalogação na fonte 
         Universidade Federal de Alagoas 

         Biblioteca Central 
         Divisão de Tratamento Técnico 

            Bibliotecária Responsável: Helena Cristina Pimentel do Vale – CRB4 - 661 
                      

                  C331m     Carvalho, Frede de Oliveira. 
                                         Memorial acadêmico / Frede de Oliveira Carvalho. – 2019.   
                                         679 p. : il.  
 
                                         Memorial (Concurso para Professor Titular : Classe E) – Universidade Federal  
                                   de Alagoas. Centro de Tecnologia. Departamento de Engenharia Química, Maceió,  
                                   2019. 
                                            
                                         Inclui anexos. 
 

              1. Carvalho, Frede de Oliveira – Memorial acadêmico. 2. Magistério. 3. Ensino  
        superior. 4. Engenharia química. 5. Engenharia ambiental e sanitária. I. Universidade  

                                  Federal de Alagoas. II. Título. 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                              
                                                                                                                           
                                                                                                                                         CDU: 378.124:66 
                                                     
                                                                                                                               





 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço aos colegas e amigos do Centro de Tecnologia da UFAL que compartilharam 

comigo os desafios enfrentados ao longo da minha carreira. 

Aos técnicos desta instituição, em especial aos do CTEC, o meu agradecimento pela 

paciência, presteza e disponibilidade sempre que precisei. 

Aos auxiliares da limpeza e da segurança desta instituição, em especial aos do CTEC, o 

meu a agradecimento pelo cuidado e atenção com tudo aquilo que quase nunca percebemos que 

exigiu tanto trabalho e dedicação.  

Aos meus alunos e orientados pela oportunidade de trocar conhecimentos e pelos 

momentos divertidos que tornaram os momentos difíceis mais suportáveis. 

Às tantas pessoas que tive oportunidade de conhecer, compartilhar e estabelecer laços 

de amizade e trabalho que não caberiam se listadas aqui mais que o leitor considere que devo 

muitos agradecimentos a cada nome que o mesmo vir citado esse memorial. 

Finalmente à minha família, em especial à minha mãe por todo trabalho e preocupação 

que lhe causei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Tantos cursos de formação cultural 

enriquecem o mundo!... Sempre nobre o 

anseio de conquistar esse ou aquele título de 

competência. Entretanto, abençoada seja a 

criatura que aprende a viver satisfeita, 

buscando melhorar-se com paciência para que 

os outros vivam em paz.” 

 

CURSO DE PAZ, de Emmanuel. 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 9 

2. INTRODUÇÃO E OBJETIVO ......................................................................................... 11 

3. MINHA HISTÓRIA ........................................................................................................... 12 

3.1 Formação Acadêmica ........................................................................................... 12 

3.2 Trajetória Profissional ......................................................................................... 13 

3.2.1 Período pré-UFAL ............................................................................................... 13 

4. ATIVIDADES PROFISSIONAIS DURANTE DOUTORAMENTO ............................ 17 

4.1 Período pós-doutoramento ................................................................................... 20 

4.2 Atuação na Universidade Federal de Alagoas .................................................... 26 

4.2.1 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2002-2004 ....................... 27 

4.2.2 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2004 – 2005 .................... 32 

4.2.3 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2006 – 2008 .................... 41 

4.2.4 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2009 - 2010 ..................... 46 

4.2.5 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2011- 2013 ...................... 50 

4.2.6 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2014-2016 ....................... 55 

4.2.7 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2016- 2018 ...................... 61 

5. DESEMPENHO ACADÊMICO ....................................................................................... 65 

5.1 Atividades Didáticas ............................................................................................. 65 

5.1.1 Aulas Ministradas ................................................................................................ 65 

5.1.2 Orientações de Estágio Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e 

Monitoria .................................................................................................................................. 67 

5.1.3 Outras Atividades Didáticas ................................................................................ 68 

5.2 Atividades de Pesquisa ......................................................................................... 69 

5.2.1 Orientações de Iniciação Científica e Tecnológica.............................................. 69 

5.2.2 Orientações e coorientações de Mestrado e Doutorado ....................................... 69 

5.2.3 Bancas de defesa de TCC, Estágio, Qualificação e defesa de Mestrado e 

doutorado .................................................................................................................................. 71 



 

 

 

5.2.4 Participação em Projetos de Pesquisa .................................................................. 72 

5.2.5 Publicações em Anais e Eventos ......................................................................... 73 

5.2.6 Publicações em Periódicos .................................................................................. 74 

5.3 Atividades Administrativas e de Representação ................................................ 75 

5.4 Outras Atividades ................................................................................................. 75 

6. PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS ........................................................... 77 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 78 

ANEXO A - PORTARIAS ..................................................................................................... 80 

ANEXO B – DOCUMENTOS PESSOAIS ........................................................................... 89 

ANEXO C – FORMAÇÃO ACADÊMICA.......................................................................... 96 

ANEXO D – ATIVIDADES ANTES DO INGRESSO NA UFAL ................................... 126 

ANEXO E – ATIVIDADES DEPOIS DO INGRESSO NA UFAL .................................. 132 

ANEXO E.1 – AULAS GRADUAÇÃO .................................................................. 133 

ANEXO E.2 – AULAS PÓS-GRADUAÇÃO ......................................................... 161 

ANEXO E.3 – ORIENTAÇÃO DE TCC E ESTÁGIO ......................................... 181 

ANEXO E.4 – CO-ORIENTADOR DE MESTRADO .......................................... 218 

ANEXO E.5 – TRABALHOS PUBLICADOS EM CONGRESSOS/SIMPÓSIOS

 ................................................................................................................................................ 223 

ANEXO E.6 – EVENTOS NACIONAIS E REGIONAIS ..................................... 240 

ANEXO E.7 – EVENTOS LOCAIS ........................................................................ 282 

ANEXO E.8 – PREMIAÇÕES RECEBIDAS ........................................................ 314 

ANEXO E.9 – GRUPOS DE PESQUISA ............................................................... 322 

ANEXO E.10 – PROJETOS DE PESQUISA ......................................................... 348 

ANEXO E.11 – ATIVIDADES MINISTRADAS ................................................... 363 

ANEXO E.12 – CERTIFICADOS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS . 383 

ANEXO E.13 – PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E SIMPÓSIOS ........... 392 

ANEXO E.14 – REVISTAS/PERIÓDICOS INTERNACIONAIS ...................... 403 

ANEXO E.15 – REVISTAS/PERIÓDICOS NACIONAIS ................................... 431 

ANEXO E.16 – RESUMOS ..................................................................................... 451 

ANEXO E.17 – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS COMO RELATOR, 

AVALIADOR E COORDENADOR ................................................................................... 511 



 

 

 

ANEXO E.18 – EVENTOS INTERNACIONAIS .................................................. 517 

ANEXO E.19 – PALESTRAS MINISTRADAS .................................................... 527 

ANEXO E.20 – CURSOS MINISTRADOS ........................................................... 538 

ANEXO E.21 – BANCA DE MONITORIA ........................................................... 556 

ANEXO E.22 – BANCA DE DEFESA DE DOUTORADO .................................. 559 

ANEXO E.23 – BANCA DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO .................. 566 

ANEXO E.24 – BANCA DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO ..................... 572 

ANEXO E.25 – BANCA DE DEFESA DE MESTRADO ..................................... 579 

ANEXO E.26 – BANCA DE DEFESA DE ESTÁGIO .......................................... 600 

ANEXO E.27 – BANCA DE TCC ........................................................................... 613 

ANEXO E.28 – ORIENTAÇÃO DE ESTUDANTES EM PROGRAMAS 

INSTITUCIONALIZADOS DE PESQUISA ..................................................................... 644 

ANEXO E.29 – BANCA DE DEFESA DE PLANO DE TCC .............................. 674 

ANEXO E.30 – CO-ORIENTADOR DE DOUTORADO .................................... 677 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Este memorial descreve de forma sucinta minha trajetória profissional. Nele descrevo 

também os esforços que resultaram em minha formação educacional, as atividades profissionais 

referentes aos quase 17 anos em que atuo como professor em regime de dedicação exclusiva no 

Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Alagoas, assim como atividades realizadas 

desde minha obtenção do grau de doutoramento até a entrada na referida instituição. 

Iniciei como Professor Adjunto no então Departamento de Engenharia Química, em 

agosto de 2002, estando o curso no décimo quarto ano de existência. Não havia laboratório nem 

computadores disponíveis para os professores. Na realidade, não havia material, pessoal 

técnico, nem equipe de pesquisadores numa mesma área. Buscando o desenvolvimento de 

pesquisa e o crescimento do curso, idealizei o Laboratório de Sistemas Inteligentes Aplicados-

LABSIA apenas com recursos de projetos e pequenas doações. Inicialmente o laboratório foi 

instalado numa sala precária e hoje conta com 18 m2 e destinando-se à realização de pesquisa e 

desenvolvimento, sendo também utilizado para fins acadêmicos. Encontra-se equipado com 

oito computadores e três impressoras. 

Descrevo também as disciplinas ministradas na graduação e na pós-graduação; os 

projetos dos quais participei, incluindo pesquisa, desenvolvimento tecnológico e extensão; as 

atividades administrativas exercidas; as orientações a alunos de graduação e pós-graduação; o 

pós-doutorado realizado na Lund University – Suécia; as participações em comissões; e os 

prêmios recebidos. Até o momento, a produção científica proveniente das pesquisas totaliza 12 

publicações em artigos em periódicos especializados; 77 artigos completos em anais de evento 

nacionais e internacionais, todos com corpo de revisores, além de resumos expandidos e 

resumos. Anexo a este documento encontram-se o descritivo detalhado e os documentos 

comprobatórios de todas as atividades. 

Este memorial de atividades docentes está organizado e subdividido em cinco partes 

principais. Início com uma Introdução (seção 1) na qual descrevo minha formação universitária, 

assim como a atuação profissional que antecedeu a atividade do magistério de ensino superior. 

Seguem as seções (2) docência antes do doutoramento, (3) doutoramento e (4) docência pós-

doutoramento, cujos conteúdos descrevem o conjunto das atividades acadêmicas no período 

englobado por este memorial. Por fim, as “considerações finais” (5). As seções e seus subitens 

estão numerados de modo que as respectivas comprovações seguem a mesma numeração em 

caderno anexo. 
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Para a elaboração do documento foram utilizados o Currículo Lattes (CNPq), 

comprovantes de atividades e dos relatórios de atividades docentes preparados como 

instrumentos para a avaliação do meu desempenho profissional nas etapas de progressão na 

carreira do magistério superior público federal. 

Comprovantes de cópias de diplomas, certificados, atestados, publicações e de meus 

documentos pessoais básicos tais como identidade, título de eleitor, carteira de trabalho e CNH 

foram reunidas em volume anexo e constituem partes integrantes deste memorial acadêmico. 

Na versão digital, a imagem em PDF dos documentos comprobatórios em sua versão integral 

pode ser visualizada digitando CRTL e simultaneamente clicando sobre o nome do anexo no 

qual o documento se encontra. Alguns comprovantes mais antigos carecem de legibilidade em 

razão da qualidade de impressão dos originais que não puderam ser substituídos, pelo que peço 

a compreensão da comissão julgadora.  

Documentos pessoais anexados:  

 Parecer Comissão Avaliação Interstício 22 nov 2018;  

 Certidão de nascimento, CPF, RG;  

 Título de eleitor. 
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2. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

 

Apresento neste memorial um dos requisitos para a obtenção da progressão para Classe 

E (Professor Titular), um resumo consubstanciado dos meus 19 anos de carreira do magistério 

superior, desempenhada em algumas instituições e na Universidade Federal de Alagoas. Ao 

longo desses anos e até chegar ao presente momento, na qualidade de docente, nomeado em 

caráter efetivo, após concurso público, para exercer o cargo de Professor Adjunto, nível 1, em 

regime de dedicação exclusiva, passei pelas seguintes etapas de progressão funcional (Anexo 

A):  

  

Adjunto 1- Ano 2002 (Portaria N°59 de 4 de julho de 2002- DRH/UFAL 

Adjunto 2 - Biênio 2002 - 2004 (Portaria N° 120 de 20 de abril de 2004 - DRH/UFAL)  

Adjunto 3 - Biênio 2004 - 2006 (Portaria N° 50 de 19 de abril de 2006 - DAP/UFAL)  

Adjunto 4 - Biênio 2006 - 2008 (Portaria N° 123 de 14 de abril de 2008 - DAP/UFAL)  

Associado 1 - Biênio 2008 - 2010 (Portaria N° 415 de 15 de abril de 2010 - UFAL)  

Associado 2 - Biênio 2010 - 2012 (Portaria N° 639 de 20 de abril de 2012 - UFAL)  

Associado 3 - Biênio 2012 - 2014 (Portaria N° 683 de 16 de junho de 2014 - 

DAP/UFAL)  

Associado 4 - Biênio 2014 - 2016 (Portaria N° 1079 de 11 de maio de 2016 - 

DAP/UFAL)  
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3. MINHA HISTÓRIA 

 

Neste capítulo encontra-se descrita em linhas gerais a minha biografia, incluindo minha 

formação acadêmica e trajetória profissional. 

 

3.1 Formação Acadêmica 

 

Antes de iniciar, permitam-me descrever um pouco da minha trajetória até o início da 

carreira no magistério superior propriamente dita, haja vista que esse percurso não poderia ser 

esquecido, dada a importância que ele representa na minha vida. 

Natural de Olinda, Pernambuco, nascido em 22 de março de 1965, filho de Maria de 

Lourdes de Oliveira Carvalho e Antônio Carvalho da Silva, iniciei minha vida estudantil em 

1972, no Centro Interescolar Almirante Soares Dutra, em Recife (PE), concluindo em 1975 o 

curso primário.  

Comecei o curso ginasial em 1976 e o concluí no Colégio Nóbrega, em 1979. No 

período de 1980 a 1982 cursei o colegial nesta mesma instituição.  

Em 1983, tendo sido aprovado no vestibular unificado do Estado de Pernambuco, dei 

início ao Curso de Engenharia Química no Departamento de Engenharia Química da 

Universidade Federal do mesmo Estado. No período de 1983 a 1987, cursei todas as disciplinas 

do currículo necessárias à obtenção do grau de Engenheiro Químico, faltando somente a 

realização do estágio curricular.   

Foram dois os estágios realizados até a conclusão definitiva dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de Engenheiro Químico: um extracurricular realizado na Politeno SA 

(Polo Petroquímico de Camaçari – BA), no período de novembro de 1987 a maio de 1988, 

exercendo atividades de acompanhamento de processos e realizando um trabalho de pesquisa 

desenvolvendo a Modelagem e Simulação do reator de polimerização para produção do 

polietileno de baixa densidade (Linguagem – FORTRAN) e outro estágio, considerado 

curricular, que foi realizado na Alumar Administração Industrial S.A. (São Luís – MA), no 

período de setembro a dezembro de 1988, exercendo atividades de acompanhamento de 

processos e de desenvolvimento de uma modelagem e simulação para otimização da 

recuperação de matéria-prima (Linguagem – BASIC).  

Entre os estágios realizados na Politeno e na Alumar, retornei à Universidade Federal 

de Pernambuco, de julho a agosto de 1988, onde fiquei sedimentando e aprimorando os 
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conhecimentos adquiridos no período em que estive na Politeno. Concomitantemente elaborei 

o relatório final de meu estágio. 

Após concluir o relatório final e defender o estágio curricular realizado na Alumar, colei 

grau em 22 de fevereiro de 1989, na Universidade Federal de Pernambuco.  

 

3.2 Trajetória Profissional 

 

Encontra-se aqui descrita a trajetória profissional dividida em dois períodos: antes de 

ingressar na Universidade Federal de Alagoas (período pré-UFAL) e o período UFAL. 

 

3.2.1 Período pré-UFAL 

 

No período de junho a setembro de 1990 fiz os cursos de Programação DBASE III e 

Programação Cobol, ambos com carga horária de 233 horas, no Núcleo de Informática do 

Serviço de Aprendizagem Comercial (SENAC) do Estado de Pernambuco.  

No ano de 1991 dei início ao curso de Especialização em Engenharia de Processos 

Químicos, carga horária de 422 horas/aulas, promovido pelo Departamento de Engenharia 

Química da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. No período de março a dezembro 

de 1991, cursei as seguintes disciplinas: Métodos Matemáticos Aplicados à Engenharia 

Química, Computação Aplicada à Solução das Equações de Modelo de Processos Químicos, 

Termodinâmica Industrial, Métodos Estatísticos de Controle de processos, Reatores Químicos 

Homogêneos, Transferência de Massa e Energia, Controle Analítico de Processos Químicos, 

Instrumentação e Controle de Processos Químicos, Reatores Químicos Heterogêneos, 

Engenharia de Processos Bioquímicos, Transporte de Fluidos, Tópicos Especiais em Processos 

Químicos, Trabalho de Conclusão com Monografia.  

No primeiro semestre de 1992 ingressei, por seleção, no curso de Mestrado em 

Engenharia Química na área de Sistemas de Processos Químicos e Informática pela Faculdade 

de Engenharia Química da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), sendo 

contemplado com uma bolsa de categoria mestrando pelo CNPq. 

De março a dezembro de 1992 cursei as seguintes disciplinas no curso de Mestrado: 

Métodos Computacionais em Sistemas Químicos (06 créditos, conceito A), Sistemas Bifásicos 

(06 créditos, conceito A), Catálise Heterogênea (06 créditos, conceito C), Controle em Tempo 

Real (06 créditos, conceito A), Dinâmica e Controle de Processos Químicos (06 créditos, 
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conceito B), Transferência de Calor (06 créditos, conceito C), Termodinâmica Aplicada (06 

créditos, conceito B), Cinética Aplicada a Reatores Químicos (06 Créditos, conceito A), 

Controle de Processos por Computador (06 créditos, conceito A), Energia em Processos por 

Separação (06 créditos, conceito A), Temas em Sistemas Químicos (09 créditos, conceito A), 

EPB (06 créditos, conceito S) e Seminários de Mestrado (03 créditos, conceito S).  

No período de dezembro de 1992 a dezembro de 1994, desenvolvi o trabalho de 

pesquisa, assim como a “documentação” do trabalho de dissertação de mestrado. O título do 

trabalho foi “Modelagem e Simulação de um Reator de Leito Fluidizado para Produção de 

Metanol”, realizado sob a orientação do Professor Doutor Sergio Persio Ravagnani.  

No dia 21 de dezembro de 1994, apresentei a defesa da dissertação como parte do último 

requisito exigido para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Química, sendo aprovada 

pela banca examinadora formada pelos professores Doutores João Alexandre Ferreira da Rocha 

Pereira, Sandra Cruz e presidida pelo professor Doutor Sergio Persio Ravagnani.  

O objetivo do trabalho de dissertação de Mestrado foi investigar a viabilidade técnica 

da utilização da tecnologia de leito fluidizado, em regime borbulhante, aplicada à produção de 

metanol em detrimento da tecnologia de reatores de leito fixo. Para tanto, foi necessário 

desenvolver uma modelagem e simulação através do dimensionamento de reator leito 

fluidizado (hipotético) em regime borbulhante. Esse reator foi considerado com a mesma massa 

de catalisador, cinética reacional e igual condições operacionais utilizadas para a modelagem e 

simulação de um reator de leito fixo (utilizado tradicionalmente para o mesmo fim). A análise 

do rendimento obtido entre as duas tecnologias foi realizada comparando o desempenho entre 

o modelo de leito fluidizado e o de leito fixo (obtido da literatura). 

A pesquisa desenvolvida no curso de Mestrado originou a publicação de um trabalho 

intitulado “Modelagem e Simulação de um Reator de Leito Fluidizado para Produção de 

Metanol”, no Congresso Ibero Americano Sobre Métodos Computacionais para Engenharia 

(XVI CILANCE), realizado em Curitiba, Paraná, em 1995.  

No segundo semestre de 1994, submeti-me ao processo seletivo para o curso de 

Doutorado em Engenharia Química na Faculdade de Engenharia Química da Universidade 

Estadual de Campinas, sendo aceito como orientando pelo Professor Doutor João Alexandre 

Ferreira da Rocha Pereira, na categoria de bolsista de Doutorado CAPES.  

Complementando as disciplinas cursadas e convalidadas do curso de Mestrado, de 

agosto a dezembro de 1994, foram cursadas as seguintes disciplinas no curso de Doutorado: 

dinâmica de Processos (09 créditos, conceito A), Tópicos Avançados em Controle de Processos 
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(09 créditos, conceito A), Tópicos Avançados em Modelagem Simulação de Processos 

Químicos (09 créditos, conceito B), Estudos Dirigidos em Engenharia Química (créditos 27, 

conceito A), Seminários de Doutorado I (09 créditos, conceito A).  

No período de dezembro de 1994 a agosto de 2000 desenvolvi o trabalho de pesquisa 

do Doutorado. Durante este período, simultaneamente, também exerci em épocas e instituições 

distintas a função de docência. De agosto de 1995 a fevereiro 1996 como professor visitante no 

Departamento de Engenharia Química na Universidade Federal de Alagoas – UFAL, e como 

professor nível III no Departamento de Engenharia Química da Universidade do Sul de Santa 

Catarina – UNISUL, no período de fevereiro de 1999 a agosto de 2000.  

A defesa de tese do Doutorado em Engenharia Química foi realizada em 31 de agosto 

de 2000, com o trabalho intitulado “Estratégias Numéricas para Solução de Modelos de Não-

Equilíbrio para Absorção Gasosa com Reações Químicas Complexas (Regime Estacionário e 

Dinâmico)”, sob a orientação do professor Doutor João Alexandre Ferreira da Rocha Pereira, 

sendo aprovada pelos professores Doutores Sergio Persio Ravagnani, Marco Aurélio Cremasco, 

André Gonçalves Antunha e Samuel Luporine.  

O trabalho da tese de Doutorado teve como objetivo geral desenvolver e investigar 

estratégias numéricas aplicadas a modelos de não-equilíbrio da absorção acompanhada de 

reação química em uma coluna de pratos, em regime estacionário e não estacionário. A 

realização desse trabalho envolveu as seguintes etapas: 

1-Desenvolver a modelagem e simulação da interface gás-líquido para a 

descrição e obtenção dos fluxos de transferência de massa entre as fases gás e líquido. 

O modelo utilizado para representar a interface foi o modelo de duas resistências ou 

também denominado de modelo dos dois filmes, onde se supõe existir um filme 

estagnado, com uma determinada espessura, em ambas as fases ao longo da interface. 

Segundo este modelo, um componente da fase gás (A) experimenta uma resistência para 

sua transferência de massa para interface que é inteiramente concentrada no filme. Na 

interface não existe resistência à transferência de massa e é considerado que a lei de 

Henry é satisfeita neste ponto. A resistência à transferência de massa de A para o seio 

do líquido é suposta ser inteiramente localizada no filme líquido. 

2-Determinar as propriedades físicas, químicas, termodinâmicas e cinéticas 

necessárias ao estudo do processo de absorção gasosa com reação química. Nesta etapa 

foram utilizadas bases de dados disponíveis (DPPIR, Banco de Dados de Simuladores 

Comerciais), bem como determinações baseadas nas técnicas de contribuição de grupos. 
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3-Desenvolver estratégias numéricas para o modelo de duas resistências da 

interface gás-líquido utilizando a colocação ortogonal spline com um único ponto 

spline, e um único ponto no segundo elemento, tanto para o regime estacionário como 

dinâmico.  

4-Elaborar estratégias numéricas para simulação, em regime estacionário, do 

equipamento de contato gás-líquido completo (coluna de pratos). Para cada estágio 

admitido da coluna, o modelo de duas resistências foi considerado. 

5-Desenvolver e investigar uma metodologia que envolva a utilização de uma 

Rede Neural para obter os fluxos mássicos entre as duas fases em cada estágio. A Rede 

Neural é treinada com dados simulados de fluxos mássicos para a interface gás-líquido 

em cada estágio, obtidos utilizando o modelo de duas resistências. A rede é acoplada ao 

sistema de equações para a fase gás e líquido de cada estágio, resultando num conjunto 

de equações algébrico-diferenciais denominado de modelo neural-híbrido.  

 

O objetivo desta última investigação foi superar a demanda computacional exigida na 

solução dos modelos de não-equilíbrio para o regime dinâmico na coluna de pratos completa, 

observada durante o desenvolvimento de etapas anteriores do projeto de tese. 

A pesquisa desenvolvida no Doutorado originou na publicação de dois trabalhos. O 

primeiro trabalho publicado com o título “Estratégias Numéricas para a solução de Modelos 

para Absorção Gasosa com Reações Químicas Complexas (Regime Estacionário e Dinâmico)” 

foi apresentado por mim no 12° Congresso Brasileiro de Engenharia Química, COBEQ 

realizado em Porto Alegre, no Rio Grande de Sul, em 1998. O segundo trabalho foi publicado 

no primeiro Congresso Latino Americano de Transferência de Calor e Massa (LATCYM98) 

em Salta, na Argentina em 1998, com o título “Estratégia Numérica para a solução de Modelos 

de Não Equilíbrio para Absorção Gasosa com Reação Química Complexa em Coluna de Prato”.  
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4. ATIVIDADES PROFISSIONAIS DURANTE DOUTORAMENTO 

 

A aprendizagem da Engenharia Química se constitui um desafio para muitos estudantes. 

Talvez a razão para isto sejam os diversos conhecimentos de variadas áreas que têm de ser 

assimilados e agregados para a perfeita compreensão dos fenômenos que ocorrem nos processos 

químicos. Dessa forma, busquei, ao ministrar disciplinas para graduação e pós-graduação em 

Engenharia Química, apresentar os conceitos de maneiras objetiva, clara e lógica, com o intuito 

de conscientizar o estudante que estes são fundamentais a sua formação como Engenheiros 

Químicos. 

No período de agosto de 1995 a fevereiro 1996, na elaboração e apresentação da 

disciplina de Processos Químicos na Universidade Federal de Alagoas, cuja ementa tinha o 

objetivo de introduzir os conceitos básicos de balanço de massa e energia aos estudantes, tive 

a preocupação de abordar conceitos básicos de sistemas de unidades e grandezas significativas 

de medidas, assim como abordar problemas de interesses prático e corrente na maioria das 

indústrias químicas, tais como: processos de mistura, secagem, sistemas reacionais e colunas 

de destilação tanto para o regime estacionário como dinâmico.  

O meu objetivo foi direcionar o estudo de balanço de massa e energia para o lado prático, 

com a elaboração de algoritmos em linguagem “FORTRAN”, para solução de problemas 

ilustrativos e de interesse industrial. 

Já em relação à disciplina de Laboratório de Engenharia Química II, ainda na 

Universidade Federal de Alagoas, e na mesma época, cujo conteúdo apresentava cálculo de 

trocadores de calor, a ementa não estava completamente formulada, dessa forma, elaborei seu 

conteúdo dividido em duas partes: a primeira foi à classificação dos trocadores de calor, do tipo 

casco e tubos (estudo detalhado), tipos de construção, codificação do TEMA, terminologia para 

trocadores de calor, descrição dos internos de trocadores cascos e tubos. Na segunda parte foram 

ministrados os fundamentos necessários para o cálculo de trocadores de calor em que foram 

abordadas noções básicas de transmissão de calor, equação geral para transmissão de calor, 

potencial térmico de trocadores de calor, coeficiente global de transmissão de calor e de 

película, queda de pressão em trocadores de calor, velocidades de fluidos em trocadores de 

calor, influência dos parâmetros geométricos nos coeficientes de película e queda de pressão, 

recomendações para a localização dos fluidos, assim como métodos de cálculos para a avaliação 

e projeto de trocadores casco/tubos e bi tubulares. 

A técnica de ensino utilizada foi a exposição didática, tendo como recursos de ensino o 
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quadro de giz, retroprojetor, transparências e microcomputadores. 

Minha participação como professor de nível III no Departamento de Engenharia 

Química na Universidade do Sul de Santa Catarina-UNISUL, de fevereiro de 1999 a agosto de 

2000, foi interessante para minha formação profissional, visto que ministrei diversas disciplinas 

de fundamental importância na formação do Engenheiro Químico (Termodinâmica I e II, 

Cálculo Numérico, Controle de Processos e Projetos I e II). Este fato me proporcionou observar 

as relações de dependência entre estas disciplinas, assim como da própria necessidade delas no 

currículo de engenharia.  

Em cada disciplina procurei enfatizar, mais uma vez, os aspectos teóricos e, 

principalmente, práticos dos conteúdos das ementas, tentando satisfazer também as 

expectativas dos alunos quanto às exigências do mercado local de trabalho composto, 

essencialmente, por indústrias cerâmicas. 

Considerando a termodinâmica como um dos instrumentos mais importantes para o 

Engenheiro Químico e a dificuldade que o aprendizado desta disciplina sempre representou 

para diversas instituições de ensino no país, busquei ministrar as disciplinas Termodinâmica I 

e II destacando os conceitos desde sua origem formal até sua aplicação prática, enfatizando 

sempre seu caráter "interpretativo" dos fenômenos existentes ou elaborados pelo homem nas 

transformações da matéria quanto à energia envolvida. 

O conhecimento adquirido no desenvolvimento da tese de Doutorado foi muito 

importante para a realização desta tarefa na UNISUL, uma vez que a experiência adquirida na 

determinação das propriedades termodinâmicas e das grandezas necessárias à descrição do 

fenômeno de transferência de massa com reação Química me garantiu um entendimento mais 

profundo e prático da termodinâmica. 

Em Termodinâmica I, ministrada no período 1999-A e 2000-A, tive a preocupação de 

evidenciar para o aluno a necessidade de absorver os conhecimentos ministrados, mostrando as 

necessidades e perspectivas de utilização da Termodinâmica na sua vida acadêmica e 

profissional. 

Desta forma, para Termodinâmica I, abordei o objetivo da termodinâmica e as 

definições das grandezas fundamentais que são utilizadas por esta, a primeira lei e outros 

conceitos fundamentais, propriedades volumétricas dos fluidos puros, efeitos térmicos, a 

segunda lei da termodinâmica, propriedades termodinâmicas dos fluidos, entre outros tópicos. 

Dando sequência ao ensino de termodinâmica para Engenharia Química, ministrei a 

disciplina Termodinâmica II, no período 1999-B, buscando os mesmos propósitos ressaltados 
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no ensino da termodinâmica I. Dessa forma, abordei o estudo das propriedades de soluções, 

equilíbrio de fases e equilíbrio químico, bem como ciclos de potência, entre outros tópicos.  

Na disciplina de Cálculo Numérico para a turma de Engenharia Química no período de 

1999-B, dada a importância que esta matéria vem adquirindo ao longo dos últimos anos, com 

o advento do progresso na área de informática, busquei relacionar inteiramente o conteúdo da 

disciplina para aplicações em Engenharia Química. Para isso, utilizei como exemplos, no 

desenvolvimento da matéria, assim como em questões de provas, casos típicos em que o cálculo 

numérico é utilizado como ferramenta para solução de balanços de massa e energia, 

determinação de ponto de bolha e orvalho, determinação de grandezas termodinâmicas, entre 

outras aplicações. 

O conteúdo da disciplina foi basicamente incertezas e representação de números, 

soluções numéricas de equações lineares e não-lineares, integração numéricas e soluções 

aproximadas para equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais. 

No período de 2000-A, lecionei a disciplina de Cálculo Numérico para a o curso de 

Ciência da Computação da UNISUL, buscando direcionar da mesma forma, através de 

exemplos e exercícios práticos, o conteúdo da ementa para interesses específicos da área do 

curso a qual disciplina é vinculada. Dessa forma, enfatizei o ensino de sistemas de representação 

numérica e propagação de erros em computador, além dos tópicos normais inerentes à 

disciplina.  

Conscientizar o aluno de que controlar um processo significa atuar sobre ele, ou sobre 

as condições as quais o processo está sujeito, de modo a atingir algum objetivo, ou seja, que as 

plantas químicas devem operar sob condições conhecidas e pré-determinadas, existindo várias 

razões para isso, tais como: segurança, questões operacionais e econômicas, foi um dos meus 

objetivos ao ministrar a disciplina de Instrumentação e Controle de Processos no período de 

1999-A e 2000-A, no curso de Engenharia Química da UNISUL.  

O conteúdo da disciplina abrangeu a introdução à instrumentação industrial, 

classificação das variáveis de um processo químico, elementos de projeto de um sistema de 

controle, modelagem de processos para controle, dinâmica no domínio do tempo, de Laplace e 

de frequência, identificação de processos, dentre outros. 

O quadro de giz, retroprojetor, transparências e microcomputadores foram os recursos 

de ensino utilizados na exposição didática das disciplinas ministradas. 

Nas disciplinas de Projetos I e II, ministradas respectivamente em 1999-A /2000-A e 

1999-B, no departamento de Engenharia Química da UNISUL, tive a oportunidade não somente 
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de transmitir ao aluno o conceito do que é um projeto, das etapas necessárias para o seu 

desenvolvimento e avaliação, como também de participar conjuntamente com alunos do Projeto 

e Instalação de uma Estação Meteorológica Automatizada (Projeto EMA – Financiado pela 

FINEP), no campus da universidade.  

Neste caso, pude participar como executor do Projeto FINEP, cujo objetivo era de 

promover a interação entre disciplinas diferentes e cursos diferentes (caráter multidisciplinar); 

sendo, especificamente, as disciplinas Instrumentação e Controle, Projetos I e Projetos II da 

Engenharia Química junto com a Monografia do curso de Ciência da Computação. 

O projeto incluiu o planejamento da estação meteorológica, compra e instalação de 

sensores e testes de funcionamento. Esta experiência profissional me proporcionou um grande 

aprendizado em termos de práticas experimentais, burocráticas e de aprimoramento do espírito 

de liderança do Engenheiro Químico. 

Devo citar, também, outra experiência relevante adquirida nesta mesma instituição. 

Participei como coordenador, elaborador e executor do curso “Introdução ao MATLAB como 

Ambiente de Trabalho e Linguagem de Programação”. Esse curso aconteceu no segundo 

semestre de 1999, foi concebido para a carga horária de 20 horas com a particularidade de ser 

totalmente ministrado com a utilização de computadores. O curso foi aplicado para 110 alunos 

do Curso de Engenharia Química da UNISUL.  

O período de agosto a dezembro de 2000 foi dedicado à defesa e elaboração da 

documentação final do trabalho de tese de Doutorado, assim como a elaboração do projeto de 

pesquisa intitulado “Soluções para Modelos Neurais Híbridos segundo a Abordagem 

Algébrica-Diferencial” o qual seria submetido ao CNPq. O projeto seria, então, parte do pré-

requisito para minha participação na seleção do programa de Desenvolvimento Científico e 

Regional – DCR, junto ao curso de Mestrado em Engenharia Química da Universidade Federal 

da Bahia.  

 

4.1 Período pós-doutoramento 

 

Em janeiro de 2001, tendo sido aprovado pelo CNPq, dei início a minha participação no 

programa DCR junto ao Mestrado em Engenharia Química da UFBA. Uma vez que neste 

programa estava prevista a participação do pesquisador em atividades de pesquisa e ensino, fui 

requisitado para ministrar a disciplina de Simulação de Processos Químicos com ênfase em 
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Redes Neurais para o curso de Mestrado e a disciplina de Fenômenos de Transportes I para o 

curso de graduação no período de 2001-1.  

Na elaboração e execução da ementa da disciplina Simulação de Processos Químicos 

com ênfase em Redes Neurais, objetivou-se capacitar o aluno para desenvolver e aplicar Redes 

Neurais na modelagem e simulação de processos químicos; conhecer os elementos constitutivos 

de uma rede neural (neurônios, arquitetura da rede, técnicas de aprendizado); conhecer os 

fundamentos e os aspectos práticos sobre a utilização das redes neurais. Procurei mostrar as 

vantagens e desvantagens do uso de redes neurais em aplicações de Engenharia Química, 

capacitando os alunos para implementar algoritmos para o treinamento das redes neurais 

(Ambiente MATLAB), formular metodologias para a identificação e eliminação de outliers nos 

dados de treinamento, utilizar a análise de componentes principais (PCA) para a redução da 

dimensionalidade do problema (pré-processamento de dados).  

Desta forma, o aluno estaria apto a desenvolver e utilizar, mais racionalmente, as redes 

neurais na modelagem de processos químicos, detendo o conhecimento de uma ferramenta 

computacional poderosa (MATLAB), que permitiria maior utilização dessas redes em 

aplicações de modelagem de processos Químicos.  

A técnica de ensino utilizada foi a exposição didática, tendo como recursos de ensino o 

quadro branco, microcomputadores e recursos multimídia. A avaliação foi constituída da 

elaboração e apresentação de seminários, e o desenvolvimento de algoritmos para treinamento 

de redes neurais. Foram utilizados exemplos da literatura e exemplos práticos trazidos pelos 

alunos que trabalhavam em indústrias de fenômenos de transportes da região. 

Apresentar a disciplina de forma que o aluno percebesse sua utilidade e desenvolvesse 

um interesse em aprendê-la foi um dos objetivos que almejei ao ministrar a disciplina de 

Fenômenos de Transporte I. Por este motivo, utilizei muitas análises de problemas cotidianos 

que envolvem escoamentos e resolvi muitos exemplos ilustrativos em sala de aula de forma que 

meu objetivo foi alcançado.  

Na disciplina de Fenômenos de Transportes I, foram abordados como tópicos 

introdutórios os de características de um fluido, sistemas de unidades, propriedades dos fluidos 

e Lei de Newton da viscosidade. Na parte de estática dos fluidos foram abordados os seguintes 

tópicos: equação básica da Estática dos fluidos, escala de pressão, manométrica, elevador 

hidráulico, força de empuxo, força hidrostática em superfícies planas e curvas, entre outros. Já 

na Dinâmica dos Fluidos os tópicos foram: leis básicas da dinâmica dos fluidos (conservação 
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da massa, segunda lei de Newton e primeira lei da termodinâmica), tipos de escoamento, 

métodos de análise, análise dimensional, escoamento em tubos, dentre outros.  

A técnica de ensino utilizada na disciplina de Fenômenos de Transporte I foi, também, 

a exposição didática, tendo como recursos de ensino o quadro de giz, retroprojetor, 

transparências. 

O projeto de pesquisa proposto ao CNPq intitulado “Soluções Para Modelos Neurais 

Híbridos segundo a Abordagem Algébrica-Diferencial” foi finalizado em março de 2002 tendo 

sido o relatório técnico aprovado por este conselho. O referido projeto teve os seguintes 

objetivos:  

1- Desenvolver ferramentas, em forma de estratégias numéricas e softwares, para 

utilização da abordagem neural híbrida na simulação de modelos de não-equilíbrio de 

duas fases para processos de separação por estágios, especificamente absorção com 

reação química. 

2- Viabilizar uma maior aplicação on-line e em tempo real da abordagem neural 

híbrida, não só em processos de separação por estágios, mas como nos processos 

químicos em geral. 

3- Investigar e desenvolver a sistematização da análise quantitativa e 

consequente redução dos dados a serem utilizados para treinamento das redes neurais, 

na formulação dos modelos neurais híbridos para o regime dinâmico de colunas de 

pratos para absorção com reação química. 

4- Verificar as implicações funcionais da utilização da abordagem algébrico-

diferencial (utilização de Sub-rotinas DASSL, RANDAL e similares) na solução 

matemática destes tipos de modelos. 

 

Durante a realização do projeto DCR, pude investigar alguns tópicos referentes ao meu 

trabalho de Doutoramento que foram apresentados como sugestão para trabalhos futuros, 

completando-os, podendo assim afirmar, mais uma etapa importante em minha formação 

profissional de pesquisador. Outro aspecto importante na realização deste projeto é que obtive 

a experiência de gerenciar um trabalho de pesquisa sem a presença da figura de um orientador, 

experiência esta que só contribuiu na minha formação de pesquisador. 

Neste mesmo ano descobri que era portador de um problema sério crônico de saúde, que 

por advertência médica, levou-me a ter de procurar uma vida mais equilibrada e regida por 
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algumas limitações, porém que não comprometeram de forma mais efetiva minha atuação 

profissional. 

Em 2002, tendo finalizado o projeto DCR na Universidade Federal da Bahia, comecei a 

ampliar os horizontes de minhas atuações em atividades didáticas e de pesquisa no Estado da 

Bahia. 

No primeiro semestre de 2002 comecei a atuar na Universidade Estadual de Feira de 

Santana como professor visitante no Departamento de Engenharia de Alimentos, no período de 

2001.2. 

Nesta instituição, minhas atividades foram inteiramente didáticas ministrando as 

seguintes disciplinas: Introdução aos Processos Químicos, Físicos e Biológicos; Métodos 

Numéricos Aplicados à Engenharia, e Termodinâmica. 

Como a termodinâmica é um dos instrumentos mais importantes para o Engenheiro 

Químico, não poderia ser diferente para o Engenheiro de Alimentos cuja área tem uma grande 

interface e afinidade com a Engenharia Química. 

 A Termodinâmica é também muito importante para a Engenharia de Alimentos, 

apresentando, portanto, as mesmas dificuldades quanto ao aprendizado que as encontradas para 

a Engenharia Química. Dessa forma, busquei enfatizar sempre o caráter "interpretativo" dos 

fenômenos existentes ou elaborados pelo homem nas transformações da matéria quanto à 

energia nos principais processos das indústrias de alimentos. A ênfase aos processos 

envolvendo alimentos foi realizada sem, no entanto, esquecer os tópicos próprios da 

termodinâmica clássica, comum às áreas de Engenharia de Alimentos e Química, tais como os 

Ciclos de refrigeração. 

Na disciplina de Introdução aos Processos Químicos, Físicos e Biológicos, uma vez que 

esta apresentava uma ementa que se assemelhava muito com a disciplina de Introdução ao 

Balanço de Massa e Energia, foi muito importante a experiência didática que adquiri no período 

de agosto de 1995 a fevereiro 1996, na elaboração e apresentação da disciplina de Processos 

Químicos na Universidade Federal de Alagoas, cuja ementa tinha o objetivo de introduzir os 

conceitos básicos de balanço de massa e energia aos estudantes de Engenharia Química. Dessa 

forma, mais uma vez, tive a preocupação de abordar conceitos básicos de sistemas de unidades 

e grandezas significativas de medidas, assim como abordar problemas de interesse prático para 

a maioria das indústrias químicas e agora de alimentos, tais como: processos de mistura, 

secagem, sistemas reacionais e colunas de destilação tanto para o regime estacionário como 

dinâmico.  
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O meu objetivo foi direcionar o estudo de Introdução aos Processos Químicos, Físicos 

e Biológicos, assim como fiz com balanço de massa e energia na Universidade Federal de 

Alagoas, para o lado prático, com a elaboração de algoritmos em linguagem “FORTAN” e 

agora também MATLAB, para solução de problemas ilustrativos e de interesse industrial. 

Na disciplina de Cálculo Numérico para a turma de Engenharia de Alimentos no período 

de 2002.1, utilizei a experiência adquirida quando ministrei este mesmo curso na UNISUL para 

os cursos de Engenharia Química e Ciência da Computação. Observada a importância que esta 

matéria adquiriu ao longo dos últimos anos, com avanço da área de informática, busquei mais 

uma vez relacionar inteiramente o conteúdo da disciplina para aplicações em Engenharia de 

Alimentos. Para isso, utilizei como exemplos, no desenvolvimento da matéria, assim como em 

questões de provas, casos típicos em que o cálculo numérico é utilizado como ferramenta para 

solução de balanços de massa e energia, determinação de ponto de bolha e orvalho, 

determinação de grandezas termodinâmicas, entre outras aplicações, observando temas que 

envolviam a Engenharia de Alimentos. 

Os conteúdos da disciplina foram basicamente incertezas e representação de números, 

soluções numéricas de equações lineares e não-lineares, integração numéricas e soluções 

aproximadas para equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais agora sendo 

abordados, preferencialmente, em linguagem MATLAB. 

No exercício didático exercido no período do primeiro semestre de 2002-A onde 

lecionei na Universidade de Feira de Santana no curso de Engenharia de alimentos busquei, 

como sempre faço, direcionar o máximo possível, através de exemplos e exercícios práticos, o 

conteúdo da ementa para interesses específicos da área do curso ao qual a disciplina está 

vinculada.  

Nesta etapa de minha atividade profissional comecei a perceber que o fato de estar 

sempre ministrando diferentes disciplinas dentro da grade curricular de Engenharia Química e 

de outras áreas afins, apesar do esforço de sempre estar preparando uma disciplina nova, numa 

nova instituição, e consequentemente, para novo público, estava sendo algo bastante positivo. 

Este fato estava me proporcionando uma visão global e de interdependência entre as diferentes 

áreas dentro e fora da Engenharia Química. Desta forma me capacitava cada vez mais para 

fornecer ao aluno esta experiência, podendo centralizar conteúdos e enfatizar o que havia de 

comum e de dependente dentro da grade curricular da maioria dos cursos de Engenharia 

Química do país. 
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Durante este mesmo período, 2001-2002, enquanto atuava como professor visitante na 

Universidade Estadual de Feira de Santana, fui convidado para atuar como professor efetivo no 

centro de Pós-Graduação e Pesquisa Visconde de Cairu, da Faculdade de Ciências Contábeis, 

Salvador-BA, no curso de Mestrado Interdisciplinar em Computação Científica, em fase de 

implementação com a formação da primeira turma. Neste curso ministrei as disciplinas de 

Métodos Numéricos e iniciei a orientação de alguns alunos em dissertações de mestrado.  

Nesta fase de minha experiência profissional pude entrar em contato com a parte 

burocrática da elaboração e execução do projeto de implantação de um curso de Mestrado. Pelo 

fato do Mestrado da Cairu ter caráter interdisciplinar, tive a oportunidade de conviver com 

estudantes de diversas áreas e de ministrar a disciplina de métodos numéricos para alunos com 

diferentes graus de conhecimentos e expectativas. 

Na elaboração e execução da ementa para este curso, procurei enfatizar o caráter prático 

dos métodos numéricos buscando exemplos de entendimento geral e aplicação de fácil 

extrapolação devido às diferentes áreas de atuação dos alunos. Os conteúdos da disciplina foram 

novamente incertezas e representação de números, soluções numéricas de equações lineares e 

não-lineares, integração numéricas e soluções aproximadas para equações diferenciais 

ordinárias aplicados a exemplos de engenharia, estatística e interpretação e análise de dados 

experimentais utilizando como linguagem de programação MATLAB e C. 

Ainda durante este mesmo tempo, recebi dois convites para atuar como consultor em 

dois projetos de Pesquisa, sendo um da Universidade Federal de Sergipe e outro da 

Universidade de Salvador.  

No departamento de Engenharia da Universidade Federal de Sergipe, atuei no projeto 

“Análise de Problemas Relacionados à Injeção de Vapor em Poços de Sergipe e Alagoas”, como 

Consultor, com 80 horas, no período de março a dezembro de 2002. Tal projeto foi apoiado 

pelo Convênio CTPETRO/FINEP/UFS/CEMPES.  

 Neste projeto, cujo objetivo foi estudar os problemas relacionados ao processo de 

recuperação avançada de petróleo através da injeção de vapor em poços, o principal objetivo 

era a minimização de problemas como corrosão no ambiente do poço. A minha atuação foi em 

realizar um planejamento fatorial para definir os parâmetros que influenciassem a precipitação 

do carbonato de cálcio.    

 No projeto “Aproveitamento de Gases de Queima na Recuperação Avançada de 

Petróleo - Rotas Alternativas para Produção de CO2”, na Universidade da Bahia – UNIFACS, 

projeto financiado pelo CT-PETRO, minha participação teve como justificativa o interesse de 
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sua coordenação em utilizar os conhecimentos adquiridos no meu doutoramento referentes à 

modelagem da absorção com reação química em colunas de pratos, processo este considerado 

na literatura como uma possível rota de recuperação de CO2.  

Em minha atuação como consultor neste projeto, pude vivenciar a materialização da 

aplicação de meus conhecimentos adquiridos no doutoramento em relação ao processo de 

absorção com reação química, sua modelagem e simulação. O relacionamento com diversos 

profissionais de diversas áreas na realização de um mesmo objetivo foi uma experiência muito 

importante no estabelecimento de mais uma área de atuação na minha carreira profissional, a 

de consultor. 

  

4.2 Atuação na Universidade Federal de Alagoas 

 

 Em junho de 2002, inscrevi-me no Concurso Público para Professor Adjunto na área de 

Termodinâmica do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Alagoas. Uma 

vez que eu fui aprovado em 1º lugar neste concurso, desliguei-me de quase todas as minhas 

atividades no Estado da Bahia, preservando somente meu vínculo no Mestrado de Engenharia 

Química da Escola Politécnica da UFBA onde ministrei por três anos a disciplina de Simulação 

de Processos Químicos com ênfase em Redes Neurais. Ressalto que este vínculo foi sem 

remuneração, de conhecimento e liberação do Departamento de Engenharia Química da UFAL. 

O meu ímpeto em prestar o concurso, apesar de querer por vários motivos fixar 

residência na Bahia, foi a experimentação. Uma vez aprovado, os atrativos em exercer 

atividades docentes e de pesquisa numa universidade federal como professor efetivo e estável 

me fizeram optar por assumir este papel. 

Assumi o cargo de professor adjunto I no Departamento de Engenharia Química na área 

de Termodinâmica da Universidade Federal de Alagoas no dia 1º de agosto de 2002, ficando 

responsável pela área de concentração e pela disciplina de Termodinâmica.  

No período de agosto de 2002, data de minha posse, até agora, 2018, realizei uma série 

de atividades tais como orientação, pesquisa, assim como participação em congressos, ministrei 

diversas palestras e publiquei em diferentes meios de divulgação de trabalhos científicos 

atividades estas a serem descritas a seguir. 

Para uma maior compreensão de minhas atividades acadêmicas a partir deste momento, 

as minhas atividades de ensino, pesquisa, extensão, assim como as administrativas serão 

descritas neste memorial, por uma lógica cronológica com as progressões funcionais da UFAL, 
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as quais são realizadas de dois em dois anos. Esta forma de apresentação foi escolhida por este 

autor por achar mais lógica e facilitar a percepção de sua evolução profissional ao longo do 

tempo. 

 

4.2.1 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2002-2004 

 

Iniciei minhas atividades de ensino na UFAL sendo responsável pelas disciplinas de 

Termodinâmica e Cálculo Numérico para o curso de Engenharia Química, tendo ministrado 

parte da disciplina de Simulação de Processos em substituição à professora titular da cadeira 

por consequência de sua licença-maternidade, à época de minha contratação. 

Como já referido na descrição de minhas atividades na UNISUL, sabendo das 

dificuldades de aprendizado que a disciplina de termodinâmica sempre representou e de certa 

forma ainda representa até hoje para diversas instituições de ensino no país, procurei aperfeiçoar 

a maneira de apresentar esta disciplina destacando mais uma vez os conceitos desde sua origem 

formal até sua aplicação prática. Procurei abordar questões práticas de engenharia química sem 

me esquecer de abordar os tópicos e objetivos da Termodinâmica Clássica. 

Quando ministrei pela primeira vez a disciplina de Termodinâmica no Departamento de 

Engenharia Química da Universidade Federal de Alagoas, 2002-A, fui designado também para 

a orientação de uma monitoria. Esta atividade foi novidade para mim e me proporcionou o 

exercício de transferir para o monitor as experiências de orientação e de didáticas vivenciadas 

anteriormente por mim. 

Na disciplina de Cálculo Numérico para a turma de Engenharia Química, disciplina que 

ministro até hoje, venho desde então buscando cada vez mais relacionar o conteúdo da 

disciplina com aplicações em Engenharia Química e com a utilização do computador como 

ferramenta didática. Durante o curso, venho ministrando as aulas diretamente com o auxílio do 

computador, visto que o Centro de Tecnologia da UFAL, onde se encontrava o Departamento 

de Engenharia Química, detinha e detém uma estrutura necessária para isto. Os exemplos 

utilizados no desenvolvimento da matéria, assim como em questões de provas, são casos típicos 

em que o cálculo numérico é utilizado como ferramenta para a solução de balanços de massa e 

energia, determinação de ponto de bolha e orvalho, determinação de grandezas termodinâmicas, 

entre outras aplicações. 

Dessa forma, os conteúdos da disciplina foram e ainda são basicamente compostos por 

incertezas e representação de números, soluções numéricas de equação e sistemas de equações 
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lineares e não-lineares aplicadas ao cálculo de balanços de massa com e sem reações químicas, 

cálculos de pontos de bolha e orvalho de misturas gás-líquido. Utilizo também soluções 

aproximadas para equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais no cálculo 

de balanços de massas no regime dinâmico para reatores de mistura. Sendo os exemplos 

abordados, preferencialmente, em linguagem MATLAB. Vale salientar que atualmente estou 

passando a utilizar a linguagem Phyton por essa ser de Livre acesso e estar sendo muito 

difundida. 

Como atividades de pesquisa, na UFAL, iniciei com três projetos de pesquisa. O 

primeiro intitulado “Simulação Computacional para Projeto, a Análise e a Operação de Dutos”, 

sendo este parte integrante da Rede 09 de pesquisa Cooperativa em modelagem Computacional, 

o segundo, cujo título é “Modelo para Gestão de Água Subterrânea”, Processo 477241/2003-4, 

apoiado pelo conselho Nacional de Pesquisa-CNPq, iniciado em novembro de 2003 e com 

duração de 2 anos. O terceiro intitulado “Tratamento Químico do Bambu”, projeto financiado 

pelo programa de Bolsas Temáticas INBAMBU-UFAL de onde tive a orientação de um bolsista 

de pesquisa. 

No Projeto “Simulação Computacional para Projeto, a Análise e a Operação de Dutos”, 

foi construído um laboratório coordenado pela professora Cristiane Sodré onde se tinha uma 

instalação de uma tubulação de 1000 metros de comprimento monitorada por computador em 

que foram realizados testes para investigar a detecção do vazamento por diferentes mecanismos: 

detecção de ondas de pressão geradas pelo vazamento, modelagem e simulação do próprio 

escoamento através de equações conservativas e de frequências de ondas. Minha participação 

neste projeto foi desde a construção e elaboração dos modelos para o escoamento, interfaces de 

aquisição de dados e planejamento, até a execução de experimentos. 

No projeto “Modelo para Gestão de Água Subterrânea”, foi construído um software para 

gestão de águas subterrâneas onde é utilizada uma interface gráfica para a definição da Bacia 

Hidrográfica e dos respectivos possíveis poços. Foi feita uma otimização multiobjectivo com o 

propósito de minimizar custos e manter a retirada de água com índices máximos aceitáveis que 

não signifiquem riscos aos poços. 

No projeto “Tratamento Químico do Bambu” foi realizada uma investigação sobre a 

eficácia do tratamento químico para o bambu baseada em tratamentos para madeira, onde foi 

verificada a satisfação de alguns critérios tais como toxidez, eficácia e custos. O objetivo foi 

desenvolver metodologias para o tratamento do bambu que poderiam ser utilizados pelo 

pequeno e médio produtor que garantam um tratamento seguro e eficaz para o bambu 
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difundindo sua utilização e cultura. Neste projeto fui o Coordenador e oriento um aluno com 

bolsa de pesquisa.  

Como atividades de extensão, ministrei alguns cursos extracurriculares em 2002 e 2003 

na Universidade Federal de Alagoas e nas Universidades Federais da Bahia e de Sergipe. Vale 

salientar que este tipo de atividade, que se iniciou nesta época, foi uma constante em toda minha 

vida profissional e que perdura até hoje provavelmente devido ao caráter interdisciplinar da 

inteligência artificial e o seu crescente interesse e aplicação. 

O primeiro curso foi de Introdução ao MATLAB como Ambiente de Trabalho e 

Linguagem de Programação com 20 horas/aula. Este curso foi promovido pelo Departamento 

de Engenharia Química da Universidade Federal de Sergipe e foi realizado em abril de 2002.  

Em setembro, ministrei o curso “Métodos Matemáticos Aplicados à Engenharia 

Química no ambiente MATLAB” com 30 horas/aula, promovido pelo Departamento de 

Engenharia Química da Universidade Federal de Sergipe. 

No dia 14 de dezembro de 2002, atuei como Coordenador do Seminário intitulado 

“Bambu: Alternativa de Desenvolvimento”, tendo como parte das atividades do evento “CTI-

AL: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – A Contribuição de Alagoas para o 

desenvolvimento Regional”, realizado nas dependências do SEBRAE-AL, com oito horas de 

atividades.  

Como participante em reuniões científicas, estive no XIV Congresso Brasileiro de 

Engenharia Química – COBEQ, na condição de “Relator de Trabalhos Orais”, realizado no 

período de 25 a 28 de agosto de 2002, em Natal-RN. Neste mesmo Congresso, fui 

“Participante”. 

No primeiro período letivo do ano de 2002, cursei como ouvinte a disciplina Técnicas 

Computacionais Avançadas, que foi ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Civil da Universidade Federal de Alagoas.  

Em junho 2003. ministrei o Curso Básico de Redes Neurais, com 10 horas/aula. Este 

curso foi promovido pelo Programa Especial de Capacitação Docente – PEC/Engenharia Civil 

– da Universidade Federal de Alagoas.  

No período de 15 a 19 de setembro de 2003, ministrei o Curso de Redes Neurais 

Aplicadas a Sistemas Ambientais, carga horária de 30 horas, promovido pelo Núcleo de Pós-

Graduação em Química – NPGQ, da Universidade Federal de Sergipe.  
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De 15 a 17 de novembro de 2003, ministrei o Curso de Redes Neurais e Métodos 

Heurísticos de Otimização, com carga horária de 6 horas, promovido pela Pró-reitora 

Acadêmica da Universidade Católica do Salvador. 

Nestes cursos ministrados em 2003, pude me aprofundar e firmar minha atuação na área 

de Inteligência Artificial, mais enfaticamente na utilização das redes neurais em Engenharia 

Química, Computação, outras áreas. É necessário salientar, como poderá ser comprovado na 

continuidade deste memorial, a importância que estes momentos iniciais tiveram no andamento 

e direcionamento de minha carreira profissional. 

Os cursos ministrados, realizados e as participações em congressos encontros e eventos 

me proporcionaram um grande amadurecimento profissional, assim como o contato com 

diferentes pessoas de diversas instituições. Desta interação surgiu o interesse de alguns 

profissionais dessas diferentes instituições e áreas a realizar trabalhos em conjunto. Como 

resultado desses contatos, em 2003, participei de três publicações. 

A primeira, cujo título foi “Metodologia de Redes Neurais Artificiais”, foi realizada em 

conjunto com a professora Helenice Leite Garcia, professora visitante do departamento de 

Engenharia Química da Universidade Federal de Sergipe e a professora Helinildes Silva 

Ferreira do SENAI-CETIND-BAHIA. O trabalho foi publicado na revista Química & 

Tecnologia, cadernos UFS-SE.   

O segundo trabalho foi “Usando Redes Neurais na Modelagem de Processos de 

Eutrofização em Reservatórios”, publicado no 26º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 

Química em Poços de Calda - MG, em 2003. Este trabalho foi realizado em conjunto com os 

professores Helenice Leite Garcia, José do Patrocínio H. Alves e Carlos Alexandre B. Garcia, 

todos da Universidade Federal de Sergipe, do departamento de Engenharia Química e do 

Mestrado em Química.  

O terceiro trabalho foi realizado com os professores Cristiano C. Rodrigues, Selêude W. 

Nóbrega, ambos do departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Alagoas, 

em conjunto com o professor Deovaldo M. Junior, da UNISANTA, Santos-SP.  O Trabalho 

intitulado “Uso de Ensaios de Laboratório como Ferramenta Metodológica no Entendimento 

do Processo de Adsorção” foi publicado na 3º International Conference on Engineering and 

Computer Education.   

No ano de 2003, proferi algumas palestras a convite de outros cursos de Graduação da 

Universidade Federal de Alagoas e de outras instituições. 
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No dia 15 de outubro de 2003, proferi a palestra “Plágio em Trabalhos acadêmicos”, na 

VI Semana de Mobilização Científica – SEMOC, oferecido pela Pró-Reitoria Acadêmica da 

Universidade Católica de Salvador.  

“Otimização – Simulação” foi uma palestra proferida aos alunos do 1º ano do Curso de 

Engenharia Civil, incluída na programação da disciplina “Introdução à Engenharia”, realizada 

na Universidade Federal de Alagoas, em novembro de 2003. 

Nesse mesmo mês proferi a palestra intitulada “Introdução às Redes Neurais”, no 

programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Alagoas, 

promovida pela Coordenadoria do PPGE/UFAL. 

No ano de 2003, fui membro de algumas mesas examinadoras de trabalhos de conclusão 

de Curso – TCC e de estágio curricular de alguns alunos, assim como participei de uma banca 

de mestrado na Universidade Federal de Campina Grande. 

O aluno Rodrigo Oliveira Mattos, de Engenharia Civil, defendeu o trabalho cujo tema 

foi “Caracterização do Tempo para Fornecimento de Concreto Dosado em Central”, no dia 13 

de março de 2003, na Universidade Federal de Alagoas, onde fiz parte da banca. 

Fui membro da banca examinadora da dissertação de mestrado do aluno John Henry 

Percival Brooman, de Engenharia Química, no dia 27 de março de 2003, na Universidade 

Federal de Campina Grande. 

O aluno Jorge Ferreira da Silva Filho, de Engenharia Química, defendeu, em 18 de junho 

de 2003, sob minha orientação, o trabalho “Estudo da Minimização do Consumo de Gás Natural 

através da Investigação de Alternativas de Configuração do Processo, com o Ajuste de 

Temperatura na Corrente de Alimentação das Fornalhas de Craqueamento”. Neste estudo, que 

foi realizado em conjunto com a BRASKEM/TRIKEM Maceió, utilizamos o Simulador de 

Processos Aspen-plus para investigar configurações possíveis para o arranjo de equipamentos 

(trocadores de calor) no ajuste de temperatura na corrente de alimentação das fornalhas de 

craqueamento. Dessa forma foram selecionadas configurações possíveis tais como 

aproveitamento de um trocador de calor já existente no processo, projeto de um novo trocador 

de calor, e modificações no trocador já existente no processo. 

A experiência adquirida com este trabalho foi de grande valia, uma vez que o contato 

com a empresa proporcionou o convívio com a prática muitas vezes distante dos processos de 

nossa formação acadêmica. Vale salientar que se deu com esse trabalho início a uma parceria 

de diversos outros realizados até hoje, diretamente ou indiretamente com a referida empresa a 

qual atualmente se denomina Braskem. Deve-se salientar que essa é a maior indústria química 
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do estado de Alagoas e essas parcerias se deram, principalmente, através de orientações de 

estágio e trabalhos de conclusão de curso, fato este que poderá ser comprovado ao longo desse 

documento. 

Também, em 2003, fui membro da banca examinadora para avaliação e defesa do 

relatório curricular supervisionado de alguns alunos: a aluna Rosimeire da Silva, de Engenharia 

Química da Universidade Federal de Alagoas, sobre o tema “Implicações na Implantação do 

Gasoduto na área de Proteção Ambiental de Santa Rita” – Vantagens e Desvantagens (IMA-

AL), em 29 de abril de 2003; e o aluno Jorge Ferreira da Silva Filho, de Engenharia Química 

da universidade Federal de Alagoas, sobre o tema “Planta de MVC – BRASKEM/TRIKEM”, 

no dia 18 de junho de 2003. 

Minhas participações em atividades administrativas foram como participante da Câmara 

Departamental de Engenharia Química, na Universidade Federal de Alagoas, tendo frequência 

registrada superior a 90% e como coordenador do laboratório de Fenômenos de Transportes. 

Essas experiências administrativas puderam me colocar em contato com a burocracia das 

instituições públicas proporcionando também o conhecimento do quadro administrativo da 

universidade, o que foi muito interessante. 

 

4.2.2 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2004 – 2005 

 

Nos anos de 2004/2005, a Convite do Professor Doutor Sérgio Lucena, do departamento 

de Engenharia Química da UFPE, deu-se início a minha participação em algumas atividades 

que foram muito importantes e influenciaram o meu histórico profissional de forma definitiva 

devido aos aportes financeiros relacionados às mesmas. Essas atividades estão relacionadas à 

participação em projetos das redes temáticas da Petrobras que funcionaram em conjunto com 

reitores de universidades e diretores de institutos de pesquisa que participaram de projetos 

trabalhando em parceria com universidades e institutos de pesquisa brasileiros, cujo objetivo 

foi contribuir para o avanço da tecnologia nacional na área de petróleo, gás e energia. Os 

objetivos destas redes foram alinhar esforços, capacidades e conhecimentos em torno de temas 

estratégicos para a Petrobras e para a indústria, em sintonia com as metas de negócio da 

companhia; e ao mesmo tempo, fortalecer potencialidades regionais, reforçando a capacitação 

de instituições científicas nos estados onde a Petrobras opera.  

O primeiro Projeto foi intitulado “SIMULAÇÃO E CONTROLE AVANÇADO PARA 

SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE GÁS DE SÍNTESE E METANOL A PARTIR DO GÁS 



33 

 

 

NATURAL”, Processo N 22.02.01.42-00 FINEP CONVÊNIO - Rede Cooperativa do Norte-

Nordeste do Gás Natural – RECOGÁS, REDE 02-Fase 1 (UFPB), março de 2005 a março de 

2007.  O mesmo tratou de investigar e desenvolver estratégias de controle que permitiriam a 

operacionalidade dos reatores de produção de gás de síntese e também de produção de metanol 

a partir do gás natural (GN), dentro de limites de rentabilidade e de segurança operacional. Um 

simulador de processos químicos que permitiria qualificar e quantificar condições operacionais 

de uma planta industrial de produção de gás de síntese e metanol a partir do GN foi elaborado. 

As principais estratégias de controle estudadas foram: controle preditivo não linear, GMC e 

controle geométrico. Estas estratégias foram comparadas visando sua aplicação em unidades 

industriais. Vale destacar que os resultados da pesquisa desenvolvida foram repassados à 

Petrobras, principal financiadora do projeto. 

            Neste momento, percebi que minha atuação profissional em pesquisa e ensino no que 

dizia respeito à utilização de técnicas de inteligência artificial, mais especificamente redes 

neurais, vinha se ampliando, havendo um grande interesse do meio acadêmico e empresarial 

por esta e outras técnicas de inteligência artificial, tais como, lógica nebulosa, sistema 

especialistas etc. Resolvi, baseado nestes fatos, montar, no ano de 2004, com o aporte financeiro 

proporcionado pelo RECOGÁS e estrutural da UFAL o Laboratório de Sistemas Inteligentes 

Aplicados-LABSIA no Departamento de Engenharia Química da UFAL. A estrutura inicial do 

LABSIA foi constituída por 5 computadores, um laptop, impressoras e um scanner de mesa. O 

LABSIA, que funciona até hoje, tem como objetivos pesquisa, ensino e aprendizado de técnicas 

de inteligência artificial (redes neurais, lógica fuzzy, algoritmo genético, etc.) aplicadas à 

Engenharia Química e outras engenharias, assim como em outras áreas como na Arquitetura, 

Meteorologia etc. 

Vale salientar que no início de atividades do LABSIA, em 2004, o Departamento de 

Engenharia Química no Centro de Tecnologia de uma forma geral possuía precária, ou quase 

nula, infraestrutura computacional, para ensino ou pesquisa.  

A elaboração do nome “Laboratório de Sistemas Inteligentes Aplicados- LABSIA” 

assim como a logomarca foi feita com a ajuda dos alunos. A coordenação do laboratório e suas 

linhas de pesquisa, além das diretrizes e captação de recursos estiveram sob minha ação e 

responsabilidade desde seu início, onde considero o ano de fundação do LABSIA, em 2004. 

Convém salientar que o laboratório por mim implementado foi o primeiro e único, até a presente 

data, no Departamento de Engenharia Química e posteriormente da Unidade Acadêmica Centro 

de Tecnologia CTEC, dentro do tema de Sistemas Inteligentes Aplicados.  
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Neste ponto, aproveito para esclarecer o comentário anterior, em 2006, os 

departamentos foram instintos na UFAL e a divisão administrativa passou a ser de Unidades 

Acadêmicas, ficando o antigo departamento de Engenharia Química lotado na Unidade 

Acadêmica Centro de Tecnologia CTEC, atualmente junto com os cursos de Engenharia 

Ambiental, Engenharia de petróleo e Engenharia Civil. 

Gostaria de ressaltar que o hoje o LABSIA tem como missão agregar ações e 

desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas para a área de Controle 

Automático e Otimização de Processos Industriais, inteligência artificial. 

A intenção é ser um laboratório que possa desenvolver inovação, novos produtos e 

processos, assim como soluções técnicas para melhoria de eficiência técnica e econômica de 

parceiros institucionais e industriais.  

O LABSIA está em constante evolução, buscando melhorias da qualidade da pesquisa, 

e melhorias da formação de recursos humanos no laboratório. Todos esses procedimentos têm 

reflexo na condução das atividades de pesquisa e na postura de trabalho dos alunos de graduação 

e pós-graduação no laboratório.  

Devo salientar que, centralizar minhas atividades em um laboratório ampliou minha 

atuação em outras áreas, sem esquecer a atuação na Engenharia Química, base de minha 

formação que continuo exercendo na pesquisa, ensino e extensão.  

A partir da criação do LABSIA, recebi vários convites para atuar em diferentes áreas, 

dentre estas gostaria de destacar a primeira de algumas como de coorientador de uma 

dissertação de mestrado no curso meteorologia da Universidade Federal de Alagoas cujo tema 

era “Utilização de Redes Neurais Artificiais para Simulação de Precipitação-vazão na Bacia 

Hidrográfica do Rio Mundaú-AL”, cuja autora foi a aluna Ladicléia Pinheiro de Souza e cujo 

orientador era o Professor Doutor Ricardo Amorim, efetivo no curso de graduação e Mestrado 

de Meteorologia. A dissertação foi apresentada publicamente no dia 29 de abril de 2005, sendo 

o trabalho realizado durante o ano de 2004. 

Pela segunda vez tive a oportunidade de coorientar um trabalho de dissertação de 

mestrado e vivenciar os fatores positivos e negativos da relação entre orientador e orientando, 

tais como entendimento do trabalho, cumprimento de tarefas, prazos e cronogramas a serem 

cumpridos, só que neste momento com pessoas de outras áreas. 

Neste trabalho, pude explorar a aplicação das redes neurais num processo de previsão 

de séries temporais. Neste caso, como referido anteriormente, a aplicação foi em relação a dados 

de precipitação e vazão na bacia do Rio Mundaú em Alagoas. No mesmo trabalho foi possível 
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verificar a extensão da aplicabilidade das redes neurais MLP em fenômenos temporais, 

proporcionando-me a ampliação de meus conhecimentos e experiência nesta área. 

No ano de 2004, continuei a desenvolver trabalhos através de parcerias e tentar divulgá-

los em publicações nacionais e internacionais, ponto que sempre explorei em meu histórico 

profissional, para consolidar ainda mais minha atuação como pesquisador. Neste mesmo ano 

foram publicados, no “XV Congresso Brasileiro de Engenharia Química-COBEQ em Curitiba, 

Paraná de 26 a 29 de setembro de 2004, dois trabalhos cujos títulos foram “Modelagem de 

Eutrofização Utilizando Redes Neurais” e “Estudo de Aplicação de Redes Neurais Artificiais 

na Predição da Dinâmica de Desativação Catalítica em Reator de Reforma”, sendo o primeiro 

realizado com a parceria do laboratório de química analítica ambiental do departamento de 

química da Universidade Federal de Sergipe-UFS e o segundo realizado como coorientação de 

um aluno de mestrado de Engenharia Química da Universidade Federal da Bahia-UFBA. 

Outros trabalhos também foram publicados neste mesmo ano tais como: no VII 

Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, São Luiz do Maranhão com o trabalho 

“Desenvolvimento de Ferramentas para o Auxílio na Avaliação de Concessão de Outorga das 

Águas Subterrâneas; I Congresso Acadêmico da UFAL, com o trabalho “Modelo para a Gestão 

das Águas Subterrâneas”; VIII Jornada Alagoana de Saneamento Ambiental, 2004 com o 

trabalho “Um Modelo Numérico em Elementos Finitos para a Simulação de Fluxo das Águas 

Subterrâneas”.  

Vale salientar que estes últimos trabalhos foram gerados da parceria que comecei a 

desenvolver com os professores e alunos do departamento de Engenharia Civil, mais 

especificamente do departamento de Águas e Energia da Universidade Federal de Alagoas-

UFAL e devo ressaltar que ao longo de minha atuação na UFAL incentivei sempre meus alunos 

a participarem dos congressos acadêmicos da UFAL até hoje com o objetivo de aprenderem a 

documentar de forma sucinta e objetiva os trabalhos realizados. 

Vale salientar que na minha participação na execução do Projeto de Pesquisa intitulado 

MODELO PARA GESTÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, processo nº. 477241/2003, apoiado 

pelo Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq (Edital Universal), iniciado em novembro de 2003 

e com duração de dois anos, comecei a trabalhar com o Método de Elementos Finitos (MEF), 

uma vez que até então somente tinha trabalhado com o Método de Diferenças Finitas (MDF) e 

colocação ortogonal. O contato que tinha tido com o Método de Elementos Finitos tinha sido 

em nível teórico e não prático. 
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O Modelo para Gestão de Águas Subterrâneas consistiu em um modelo computacional 

que permitia, em função de critérios ambientais e econômicos, a gestão do uso da água 

subterrânea em um aquífero hipotético. O modelo reproduzia a distribuição espacial dos valores 

da carga piezométrica, através da resolução das equações diferenciais de fluxo e inter-relações 

do aquífero não confinado com o meio externo. A proposta original do trabalho foi a aplicação 

do modelo de simulação do aquífero confinado com as respectivas inter-relações entre águas 

superficiais e subterrâneas, através do MEF, aliados a dois modelos de otimização (um com 

finalidade de maximizar extrações e outro com finalidade de minimizar os custos operacionais, 

para uma exploração máxima admissível). Fez parte da proposta inicial avaliar a construção de 

um aplicativo desta natureza através do ambiente MATLAB, verificando suas limitações e 

vantagens frente a softwares de aplicação comercial (mais especificamente o Visual Modflow) 

e contribuir para o estudo do processo de emissão da outorga. 

O Método de Elementos Finitos (MEF) é bastante utilizado em diversas áreas de 

desenvolvimento tecnológico, como por exemplo, da indústria automobilística e aeronáutica. 

Em termos de água subterrânea, já existia alguns pacotes computacionais disponíveis no 

mercado utilizando elementos finitos, a exemplo do FEFLOW. Apesar do (MEF) ser mais 

trabalhoso para implantação computacional, o mesmo apresentava as seguintes vantagens: 

flexibilidade para diferentes tipos de problema; facilidade para modelar contornos irregulares; 

capacidade de representar meios heterogêneos a anisotrópicos. 

Uma característica que torna o Método dos Elementos Finitos (MEF) mais preciso que 

o Método das Diferenças Finitas para o modelo de gestão de águas é que no MEF, a carga 

hidráulica poderia ser aproximada por uma solução contínua por partes ao longo de todo 

domínio, enquanto que no MDF, a carga é definida apenas nos nós.  

No MEF, o bombeamento ou recarga com poços é associado ao nó, se a posição do poço 

coincidir com a posição do nó, ou então a vazão pode ser dividida proporcionalmente aos nós 

adjacentes no caso do poço estar dentro do elemento. No MDF a água é extraída ou recarregada 

na célula ao invés do nó, o que aumenta as imprecisões. Em geral, os dois métodos dão 

resultados semelhantes, mas nas proximidades de poços, o MEF daria resultados mais próximos 

dos valores reais.  

Outros trabalhos ainda foram publicados no ano de 2004: Congresso Ibero Americano 

sobre Métodos Computacionais para Engenharia, XXV CILANCE, Recife-Pernambuco/PE, 

novembro 2004, com o título “Use Ot Artificials Neural Netwoves In The Solution Of Neural – 

Hybrids Models For Processes Of Absortion With Complex Chemical Reaction”, sendo este 
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uma extensão de meu trabalho de doutorado, onde testei a implementação de uma rede neural 

para determinar fluxos de transferência de massa com reação obtida a partir de dados simulados 

utilizando o método de colocação ortogonal em elementos finitos.  

Ainda no ano de 2004, desenvolvi outras diversas atividades nas quais pode ser 

destacada ainda a participação na banca de mestrado do aluno Edmilton Romão da Silva, 

realizada em 21 de maio de 2004, cujo título foi “Estudo Estatístico do Controle de Estoque", 

no Mestrado Interdisciplinar em Computação Científica do Centro de Pós-Graduação de 

Pesquisa Visconde de Cairu, na cidade de Salvador. Nesta banca examinadora pude ter um 

maior contato com a aplicação da estatística aplicada na resolução de problemas reais, uma vez 

que no trabalho foi resolvida uma problemática real existente na indústria Caraíbas Metais. 

Na finalização da descrição de minhas atividades no ano de 2004, deixei para relatar a 

atividade que na minha interpretação foi uma das mais importantes neste ano, por ter sido minha 

primeira experiência profissional no exterior, sendo a mesma proporcionada pelos 

conhecimentos e resultados obtidos em minhas atividades interdisciplinares. Neste ano fui, a 

convite do professor José Garcia Vivas, do Departamento de Física Terra Meio Ambiente da 

universidade Federal da Bahia, a fazer e curso na Espanha sobre GEOSTATÍSTICA 

AVANÇADA, na ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEREOS DE CAMINOS 

CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA, ESPANHA, com carga horária de 40 horas no 

período de cinco a nove de julho de 2004, assim como um estágio de vinte dias de duração, de 

1 a 20 de julho. Nesta oportunidade, ministrei uma palestra para alunos e professores cujo título 

foi “Utilização Das Redes Neurais”, sendo esta uma experiência muito importante, uma vez 

que foi possível entrar em contato e conhecer pessoas no meio acadêmico e de pesquisa em um 

outro país.  

O Centro de Tecnologia neste ano de 2004, como uma pol ítica de expansão, decidiu 

criar o Programa de Pós-graduação em Recursos Hídricos e Saneamento (PPGRHS-mestrado) 

e o curso de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, os quais que foram implantados 

nos anos de 2005 e 2006, respectivamente.  Na verdade, a iniciativa surgiu de um grupo de 

professores, uma vez que naquele momento, o CTEC contava com um significativo quadro de 

doutores nas áreas de Recursos Hídricos e de Saneamento e outros com interesses nessas áreas, 

assim como com áreas relacionadas ao meio ambiente, como eu. A ideia da criação do curso de 

graduação em Engenharia Ambiental surgiu naturalmente com a criação do curso PPGRHS, 

pois os dois seriam complementares, além do interesse em ampliar as nossas áreas de atuação 

e contribuir com o CTEC/UFAL e com a sociedade e economia local. 
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Dessa forma, na implantação do PPGRHS, fiquei lotado na parte da área de 

concentração de matemática, modelagem, métodos numéricos, sistemas inteligentes, 

assumindo, mais especificamente, as disciplinas de matemática aplicada e métodos numéricos. 

Este foi um novo desafio principalmente em termos da formulação da disciplina Matemática 

Aplicada, visto que, embora já tivesse utilizado na prática ou em algumas outras disciplinas o 

conteúdo programático proposto inicialmente para mesma, estruturá-la agora como uma 

disciplina sob minha responsabilidade, construindo a ementa e me aprofundando em aspectos 

teóricos antes nunca manipulados era uma tarefa complexa.  

Na ementa elaborada por mim, além de apresentar a matemática aplicada como uma 

ferramenta útil e poderosa na solução de problemas no campo da Engenharia, enfatizei também 

o desenvolvimento de modelos matemáticos de processos da Engenharia, a resolução de 

modelos matemáticos através da utilização de técnicas analíticas, revisão de equações 

diferenciais ordinárias de primeira ordem, equações lineares de segunda ordem e Transformada 

de Laplace, problemas de valores de contorno e teoria de Sturm-Liouville, equações diferenciais 

parciais - introdução; equações diferenciais parciais semi-lineares a duas variáveis 

independentes e separação de variáveis e séries de Fourier, dentre outros tópicos. 

Na disciplina de métodos numéricos, enfatizei a introdução e conceitos básicos dos 

princípios usados em métodos numéricos, tais como Equações não-lineares, erros e incertezas 

e Representação de Números; Sistemas de Equações Algébricas Lineares; Aproximações; 

Spline e Aplicações, Integração Numérica; Soluções Aproximadas para Equações Diferenciais 

Ordinárias e Soluções Aproximadas para Equações Diferenciais Parciais. 

O ano de 2005 se iniciou com a perspectiva de aplicação de minhas atividades 

interdisciplinares com o início do PPGRHS-UFAL, as quais se materializaram, mais 

especificamente com o início das aulas e do mestrado. Vale salientar que até o momento do 

convite para fazer parte do referido mestrado, não existia ainda o MESTRADO EM 

ENGENHARIA QUÍMICA Na Universidade Federal de Alagoas, apesar do curso de 

Engenharia Química ter nesta instituição mais de 10 anos.  

O contato com a matemática aplicada em diferentes áreas, não só da Engenharia 

Química, proporcionou-me ampliar a visão que tinha sobre o tema, sempre aplicada por mim, 

até então num caráter mais numérico que analítico. O início do mestrado me proporcionou mais 

uma vez o contato direto com profissionais de outras áreas, podendo desta forma exercitar o 

esforço didático na adequação da linguagem, postura e conteúdo programático, uma vez que o 

enfoque deveria ser diferente do ministrado para Engenharia Química no que diz respeito a 



39 

 

 

aplicações e exemplos. Dessa forma, tive a preocupação de entrar em contato com profissionais 

da Engenharia Civil e bibliografias referentes à matemática aplicada ligada a aplicações da 

hidráulica e saneamento, sem perder a essência do formalismo matemático que a disciplina 

exigiria.  

Em relação ao ano de 2005, na graduação, continuei a ministrar as disciplinas de Cálculo 

Numérico Aplicado à Engenharia Química, bem como a disciplina Processamento de Dados. 

Vale salientar que a minha introdução como docente da disciplina Processamento de Dados se 

deveu ao fato de minha interferência junto ao colegiado do curso de Engenharia Química, 

esclarecendo que naquela data, a conjuntura da utilização da computação e de ferramentas 

computacionais, em qualquer carreira caberia que a disciplina Processamento de Dados fosse 

ministrada por profissionais da área que pudessem contextualizar melhor a lógica uma 

linguagem de programação em aplicações ligadas à Engenharia Química ou que servissem de 

base para uma futura aplicação, para o aluno, mais adiante na grade curricular. 

Neste contexto, o departamento de Engenharia Química, em consenso, resolveu me 

deslocar da disciplina termodinâmica para ministrar, devido às minhas experiências 

comprovadas nas áreas de modelagem e simulação e à carência da área, ou seja, da utilização 

do computador na resolução de diversos problemas de Engenharia para disciplina de 

Processamento de Dados. 

Devo salientar que, durante o tempo que ministrei essa disciplina, tive a mesma 

preocupação da prática com o cálculo numérico, pois quando iniciei a ministração da disciplina 

tentei utilizar exemplos relacionados à Engenharia Química tais como equações de estado, 

sistemas de equações algébricas lineares e não lineares oriundos de balanços de massa e energia, 

estudos de dinâmica de níveis de tanques em equações diferenciais ordinárias, tudo isto 

respeitando a limitação dos alunos nos conhecimentos referentes à Engenharia Química, uma 

vez que os mesmos estão no segundo ano. Em relação a processamento de dados, na formatação 

do curso enfatizei a utilização do computador não como uma ferramenta “multimídia”, mas 

como uma ferramenta de resolução de problemas matemáticos, enfocando a lógica de 

programação, reforçando a manipulação de vetores e matrizes e a introdução de uma linguagem 

que permitisse futuras aplicações matemáticas (MATLAB). Vale salientar que continuado neste 

intuito, uma vez que venho ministrando a mesma disciplina até o dia de hoje. 

No ano de 2005, ainda em relação as minhas atividades, vale destacar que mais uma vez 

fui convidado pelo Mestrado em Engenharia Química da Universidade Federal da Bahia-

UFBA, para ministrar a disciplina Simulação de Processos Químicos Utilizando Redes Neurais, 



40 

 

 

sendo esta a quinta vez a realizar esta atividade, a qual sempre me proporcionou o contato com 

alunos do referido mestrado que apresentavam frequentemente uma característica peculiar de 

estarem ligados diretamente às indústrias químicas na Bahia. Nesta quinta oportunidade de 

ministrar a referida disciplina, inseri em seu conteúdo programático a lógica fuzzy e o algoritmo 

genético aplicados à otimização e controle de processos, ampliando assim uma maior utilização 

das técnicas de inteligência artificial em Engenharia Química. 

Durante o ano de 2005, recebi também o convite para participar de duas bancas, sendo 

uma de qualificação e outra de mestrado em instituições e estados diferentes. A primeira foi a 

de qualificação do aluno Luciano Regis Lins cujo título “Funções Algorítmicas Mediando a 

Construção de Conceitos”, em 30 de setembro de 2005, no Mestrado Interdisciplinar Em 

Computação Científica do Centro de Pós-Graduação e Pesquisa Visconde de Cairu, na cidade 

de Salvador. Este convite foi muito interessante, pois a área da dissertação estava ligada 

intimamente à informática e à inteligência artificial, áreas que vinha atuando e queria ampliar 

essa atuação. A segunda participação foi na banca examinadora da Dissertação de Mestrado em 

Engenharia Química do aluno Fábio Adriano do Nascimento Silva com o tema “Modelagem e 

Simulação de Processos Oxidativos do Gás Natural”, no dia 15 de agosto de 2005, a convite da 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química do Centro de Tecnologia 

e Geociências da Escola de Engenharia de Pernambuco, na Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). A participação nesta banca foi interessante para estreitar as minhas 

ligações profissionais com o programa de Mestrado e Doutorado da Universidade Federal de 

Pernambuco parceria que mantenho até hoje. 

Durante o ano de 2005, foi realizado também o trabalho de coorientação da Dissertação 

de Mestrado em Meteorologia da aluna Marta de Oliveira Sá, com o tema “Variabilidade 

Espacial da Precipitação para o Estado de Alagoas: uma Aplicação de Geoestatística e Rede 

Neural Artificial”, cuja defesa ocorreu no dia 10 de março 2006, no Curso de Mestrado em 

Meteorologia da Universidade Federal de Alagoas. Esta coorientação se originou do interesse 

em aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de geoestatística realizado na ESCUELA 

TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEREOS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE A 

CORUÑA, ESPANHA, referido anteriormente, em dados do estado de Alagoas e comparar a 

geoestatística e Redes Neurais. 

No ano de 2005, foram realizadas algumas publicações resultantes das atividades de 

pesquisas realizadas em nível de graduação e pós-graduação. Podemos citar primeiramente o 

trabalho conjunto que surgiu da interação com o Núcleo de Pesquisas Tecnológicas da UFAL 
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e o título foi “Desenvolvimento de uma Metodologia para Dosagem de Concreto Utilizando 

Redes Neurais Artificiais”. 47º Congresso Brasileiro do Concreto, 2005, Olinda/PE; no XXXIII 

Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, 2005, com o título “Um Estudo com Alunos de 

Engenharia da UFAL sobre Conservação de Energia e Eficiência Energética, Enfatizando a 

Educação Ambiental”, período de 12 a 15 de setembro de 2005; no XVI Simpósio Brasileiro 

de Recursos Hídricos, 2005, com o trabalho, “Aplicação de Redes Neurais Artificiais na 

Previsão de Precipitação na Bacia do Rio Mundaú”, sendo este fruto da dissertação 

anteriormente citada. 

Neste mesmo ano podemos citar ainda  alguns outros trabalhos, tais como o trabalho 

“Propagação de Vazões no Rio Mundaú Através de Redes Neurais Artificiais”, XVI Simpósio 

Brasileiro de Recursos Hídricos, 2005, João Pessoa-PB; “Estocástica Aplicada a Previsão de 

Vazão no Rio Coruripe”, “Uma Ferramenta para Auxílio à Gestão das Águas Subterrâneas”, 

“Análise Comparativa Entre o Modelo de Propagação de Ondas de Cheia de Muskingum e um 

Modelo Baseado em Redes Neurais Artificiais”, todos no II Congresso Acadêmico da UFAL, 

2005. Houve ainda o trabalho “Diagnóstico Energético em Indústrias – Estudo de Caso” no 

XXV Encontro De Engenharia De Produção. 

Deve ser observado que o ano de 2005 foi particularmente muito atribulado, pois com a 

greve dos professores federais, as atividades de ensino ficaram bastante comprometidas, porém 

tentei dar prosseguimento e expandir as atividades do LABSIA, assim como cumprir com as 

demandas dos projetos dos quais eu estava vinculado, envolvendo pesquisadores das 

universidades Federais de Pernambuco, Sergipe, Rio grande do Norte, entre outras, fato este 

que permitiu  o  contato com diferentes realidades, pesquisadores e posturas profissionais e 

principalmente éticas.  

 

 4.2.3 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2006 – 2008 

 

No ano de 2006, dei continuidade às minhas atividades como professor das disciplinas 

Cálculo Numérico Aplicado à Engenharia Química e Processamento de Dados para a graduação 

de Engenharia Química, no entanto, também comecei a lecionar as matérias Cálculo Numérico 

e Introdução à Computação para a graduação de Engenharia Ambiental. Na pós-graduação, 

continuei minhas atividades como ministrante da disciplina Matemática Aplicada para o curso 

de Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento cujo conteúdo e objetivo comentei 

anteriormente.  
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Nos anos de 2006-2007, mais uma vez, a Convite do Professor Doutor Sérgio Lucena 

do Departamento de Engenharia Química da UFPE, deu-se início novamente a minha 

participação em mais dois projetos relacionados às redes temáticas da Petrobras, citadas 

anteriormente e enfatizadas mais uma vez aqui por me proporcionarem aportes financeiros para 

compra de computadores e impressoras, assim como material de consumo, contribuindo para a 

melhora da estrutura e funcionamento do LABSIA. Desta vez foi a Rede Norte-Nordeste de 

Pesquisa em Instrumentação e Controle (REDIC) – Rede 10. 

Um primeiro projeto foi intitulado “CONTRIBUIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE 

INFERENCIADOR COMPUTACIONAL DE PROCESSO PARA REATORES DE 

HIDROTRATAMENTO DE DIESEL: APLICAÇÃO DE ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

PARAMÉTRICA”.  PROJETO FINEP CONVÊNIO REDE 10. CONVÊNIO: FINEP – 

CONVÊNIO Nº 01.07.0219.00; COM VIGÊNCIA DE 06/07/2007 A 06/07/2014. O Projeto 

abordava estudos computacionais do processo e seu acoplamento com técnicas de análise 

paramétrica para determinação de quais variáveis e parâmetros têm maior influência no modelo 

matemático de um reator trifásico de hidrotratamento de diesel – HDS, frente a diferentes 

perturbações do processo, objetivando o uso em estratégias avançadas de controle. Os 

resultados da pesquisa desenvolvida foram repassados à Petrobras, principal financiadora do 

projeto.  A parte delegada ao LABSIA foi a elaboração de dois softwares para a utilização das 

redes neurais artificias como modelagem empírica e sensores virtuais desenvolvidos em 

ambiente Malta e outro em Fortran e visual basic, constituindo de pré-tratamento estatístico, 

interfaces amigáveis e manuais de utilização. 

O outro projeto intitulou-se o “DESENVOLVIMENTO DE MODELOS 

MATEMÁTICOS E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL PARA UNIDADES DE 

PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DA DESTILAÇÃO DE PETRÓLEO 

(COQUEAMENTO RETARDADO): APLICAÇÃO NA ESTIMAÇÃO DE VARIÁVEIS DE 

ESTADO, CONTROLE AVANÇADO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS.” 

COORDENADOR DO PROJETO FINEP CONVÊNIO REDE 10. CONVÊNIO: FINEP – 

CONVÊNIO Nº 01.08.0110.00; COM VIGÊNCIA DE 15/04/2008 A 15/04/2014. Neste foram 

desenvolvidos modelos matemáticos fenomenológicos e empíricos, e um simulador 

computacional para as unidades de processamento de resíduos da destilação de petróleo 

(unidade de coqueamento retardado), permitindo o uso na estimação de variáveis de estado, na 

implantação de controladores avançados de processo baseados em modelos e na otimização de 

processos. Como principal objetivo da minha parte foi a elaboração de modelos empíricos 
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baseados em redes neurais artificias desenvolvidos em ambiente MatLab. A exemplo do projeto 

anterior, os resultados da pesquisa desenvolvida foram repassados à Petrobras, principal 

financiadora do projeto. 

Os projetos junto às redes temáticas da Petrobras proporcionaram o contato com 

diversos profissionais de diferentes áreas como universidades e institutos de pesquisas 

originando mais uma vez trabalhos que não foram oficializados sendo realizados de forma 

informal, porém sempre houve a tentativa de materializá-los posteriormente na forma de 

publicações em congressos e revistas.  

Devido às atividades dos projetos nesse ano, a publicação e divulgação de trabalhos 

científicos ficaram um pouco em segundo plano, pois preferi dar prioridade à adaptação à nova 

rotina, porém, ainda foi possível publicar os seguintes trabalhos: “Modelagem do Processo de 

Eutrofização no Reservatório Jacarecica II - Sergipe Utilizando a Técnica de Redes Neurais 

Artificiais” e “Modelagem do Processo de Eutrofização no Reservatório Jacarecica II - Sergipe 

Utilizando a Técnica de Redes Neurais Artificiais”, ambos no VIII Simpósio de Recursos 

Hídricos do Nordeste, em Gravatá. 

Além disso, ainda participei de bancas de avaliação de mestrado, uma delas intitulada 

“DFAPROGNÖSTICOS - um software para medir correlações de longo alcance dos acordos 

de níveis de serviços baseados na análise de flutuação sem tendências”, do aluno André 

Guimarães Portugal; e a outra intitulada “Estimativa do fluxo de saturação de trânsito através das 

redes neurais artificiais com base no estudo comparativo do sistema viário das cidades de 

Brasília, Salvador e Fortaleza”, do aluno Carlos Antônio Guimarães; ambas do Mestrado 

Interdisciplinar em Ciências da Computação, no Centro de Pós-Graduação e Pesquisa Fundação 

Visconde de Cairu Salvador - BA, tendo sido esta última na verdade uma coorientação informal.  

Em virtude da grande carga de atividades iniciadas em 2006, no ano de 2007 mantive 

apenas a disciplina Cálculo Numérico Aplicado à Engenharia Química para a graduação de 

Engenharia Química, não ministrando nenhuma matéria para a pós-graduação.  Também 

mantive minha participação como colaborador nos projetos de pesquisa sendo o ano mais 

focado na publicação de trabalhos em anais de eventos científicos nacionais e participação de 

eventos científicos locais. 

Das publicações realizadas em 2007, citam-se: “Variabilidade Espacial da Precipitação 

para o Estado de Alagoas: uma Aplicação de Geoestatística e de Redes Neurais Artificiais”, 

publicado no XVII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, promovido pela Associação 

Brasileira de Recursos Hídricos; “Modelagem e Simulação do Processo de Adsorção em 

https://www.escavador.com/sobre/2159389/carlos-antonio-guimaraes
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Betelada de Glicose e/ ou Frutose”, publicado na 59ª Reunião Anual da SBPC, promovido pela 

Universidade Federal do Pará.  

Ainda nesse ano, participei com os alunos do LABSIA do IV Congresso Acadêmico da 

UFAL, promovido pela Universidade Federal de Alagoas, com os trabalhos: “Inteligência 

Artificial (Lógica Nebulosa) Aplicada ao Controle de Nível de um Tanque”; “Previsão de 

Valores da Taxa Câmbio Comercial (Real / Dólar) Utilizando a Técnica de Redes Neurais 

Artificiais”; “Otimização do Volume de Tanques de Equalização para Efluentes Líquidos 

Industriais”; e “Modelagem e Simulação do Processo de Fermentação Alcoólica em Batelada 

com Vazão Variável de Alimentação”.  

Também dei início a participações em grupos de pesquisa, podendo citar: o Grupo de 

Tratamento de Resíduos; o Grupo de Otimização, Simulação e Controle de Processos e o Grupo 

de Processos Bioquímicos; todos esses na posição de pesquisador na Universidade Federal de 

Alagoas. Ainda me associei ao Grupo de Química Analítica Ambiental na UFS  e ao Grupo de 

Modelagem, Simulação e Automação de Processos na UFPE, também na posição de 

pesquisador.   

No ano de 2008, retomei às minhas atividades no Mestrado de Recursos Hídricos e 

Saneamento, lecionando as disciplinas Matemática Aplicada, e Sistemas Inteligentes 

Aplicados. Dei continuidade como professor de Cálculo Numérico Aplicado à Engenharia 

Química e comecei a ministrar a matéria de Fenômenos de Transporte II para o curso de 

graduação de Engenharia Ambiental.  

Ainda nesse mesmo ano, dei início a coorientação do trabalho de PIBIC dos alunos 

Filipe Alves Coelho e Raphael Ribeiro Cruz Santos na execução do projeto de iniciação 

científica intitulado “Desenvolvimento de Métodos Matemáticos e Simulação Computacional 

para Unidades de Processamento de Resíduos”, na Universidade Federal de Pernambuco. 

Minha participação no projeto foi de janeiro de 2008 a julho de 2009, nesse mesmo período 

também colaborei com o projeto de pesquisa “Desenvolvimento de Estratégias para Utilização 

de Sistemas Inteligentes nas áreas da Engenharia”. Também fui orientador dos alunos Wallace 

Luiz da Silva Torres e Gleyson de A. Canto, em seus trabalhos de conclusão de curso e estágio 

supervisionado, respectivamente.  

Gostaria nesse momento de ressaltar que, com os trabalhos de orientação e convivência 

até então, principalmente com os alunos Wallace Luiz da Silva Torres, Filipe Alves Coelho e 

Raphael Ribeiro e os resultados em termos de amadurecimento profissional e colocação no 

mercado dos mesmos, observei o impacto que o acompanhamento mais próximo e por mais 
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tempo poderia contribuir no processo de formação do aluno, profissional e pessoal. Nesse 

momento comecei a investir nessa direção, ou seja, orientar os alunos interessados de uma 

forma contínua, conhecendo-os, geralmente, no quarto período na disciplina de numérico e 

tentando orientá-los até o TCC e estágio. 

Dos trabalhos publicados em anais de eventos científicos internacionais em 2008, vale 

citar o “Uso de RNA’s na Estimativa do Fluxo de Saturação de Trânsito, com Base no Estudo 

de Interseções do Sistema Viário das Cidades de Fortaleza e Salvador”, fruto da coorientação 

informal realizada e citada anteriormente; e o “Modelagem e Otimização do Processo de 

Fermentação Alcoólica em Batelada Alimentada para Determinação de Perfis Ótimos de 

Alimentação de Mosto”, ambos publicados no XXIX CILAMCE que aconteceu em Maceió, 

Alagoas.  

Figuraram neste ano de 2008 em anais de eventos científicos nacionais os trabalhos: 

“Análise Espacial da Precipitação para o mês de março no Estado de Pernambuco: Uma 

aplicação de geoestatística”, nos Anais do XV Congresso Brasileiro de Meteorologia; 

“Modelagem e Simulação da Fermentação Alcoólica Conduzida em Batelada Alimentada”, nos 

anais do XVII Congresso Brasileiro de Engenharia Química; “Modelagem e Simulação do 

Processo de Fermentação Alcoólica em Batelada Alimentada com Vazão Variável de 

Alimentação”, apresentado na Jornada Nacional de Iniciação Científica realizada na 

Universidade Estadual de Campinas; e “Avaliação do Conforto Térmico em Sala de Aulas da 

UFAL utilizando a Teoria dos Conjuntos Fuzzy”, apresentado no I Seminário de 

Biometeorologia: Atmosfera e Sociedade. De todos os trabalhos citados, participo da coautoria. 

Foi apresentado no V Congresso Acadêmico da UFAL o trabalho “Modelagem e 

Simulação do Refino e Petróleo: Hidrotratamento”, de minha autoria. E obtive êxito ao publicar 

o trabalho “Análise da precipitação para o estado de Pernambuco”, no IX Simpósio de Recursos 

Hídricos do Nordeste, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos e 

Universidade Federal da Bahia, que ocorreu em novembro de 2008, na cidade de Salvador – 

Bahia. 

Neste mesmo ano, a convite do Professor Doutor Sérgio Lucena, do departamento de 

Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco, participei da banca de avaliação 

de mestrado da discente Andrea Galindo Carneiro Rosal, cujo título foi: “Modelagem e 

Simulação de um Gaseificador de Biomassa em Leito Fluidizado”. Na Universidade Federal de 

Pernambuco. Ainda em 2008, também ministrei o Curso Básico de Inteligência Artificial com 
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Redes Neurais Artificiais e Lógica Fuzzy, promovido pelo grupo PET – Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Alagoas;  

Participei com financiamento do projeto desenvolvido na rede REDIC do curso 

“Sistemas Inteligentes para Controle, Automação e Otimização de Processos”, oferecido pelo 

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, realizado na cidade do Rio de Janeiro, 

no período de 3 a 5 de setembro de 2008, cumprindo um total de 24 horas. Vale salientar que 

esse curso foi ministrado por Mario C. Campos, Engenheiro da Petrobras e pelo professor 

doutor Kaku Saito, pesquisador do Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello- 

CEMPES que é a unidade da Petrobras responsável pelas atividades de pesquisa e 

desenvolvimento da empresa. O curso abordou conceitos e aplicações da modelagem do 

conhecimento, sistema de suporte a decisão, Redes neurais, lógica fuzzy, algoritmo genético. 

A participação neste curso foi muito importante, pois mostrou que o LABSIA estava em 

sintonia com os interesses da PETROBRAS e como estava se desenvolvendo a época na área 

de inteligência artificial. 

Nessa mesma época também fui membro das bancas de avaliação dos trabalhos de 

conclusão de curso dos meus orientados Wallace Luiz da Silva Torres, intitulado “Estratégias 

de Controle Clássico, Sintonia de Controladores em Malha Aberta e Malha Fechada e 

Controladores Avançados Aplicados a Processos Químicos Estudo de Caso: ‘Tanque de 

Nível’”; e de Gleyson Cartiney de A. Canuto, intitulado “Utilização da Simulação de 

Trocadores de Calor para Planejamento de Rotina de Manutenção”. Do último, ainda participei 

também da banca de avaliação de Estágio Supervisionado intitulado "Área de produção de uma 

planta cloro-soda”, que ocorreu no mesmo ano. 

Por fim, fui designado para a banca examinadora de monitoria das disciplinas 

“Termodinâmica” e “Balanço de Massa e Energia” pelo Centro de Tecnologia da Universidade 

Federal de Alagoas; e participei do Grupo de Pesquisa de Produção e Aplicação de Adsorventes, 

na posição de pesquisador. 

 

4.2.4 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2009 - 2010 

 

Em 2009, ministrei a disciplina de Métodos Numéricos para a graduação de Engenharia 

Química; Cálculo Numérico e Fenômeno de Transporte II, para a graduação de Engenharia 

Ambiental; e apenas a disciplina de Matemática Aplicada para o Mestrado de Recursos Hídricos 

e Saneamento. 
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Na área de divulgação de trabalhos científicos, podemos citar o trabalho “Determinação 

do modelo cinético para o processo de fermentação alcoólica em batelada alimentada com 

vazão variável de alimentação conduzido em escalas piloto e industrial”, com minha coautoria, 

publicado nos anais do XXIX Congresso Internacional Latino Americano de Métodos 

Computacionais e Engenharia. Já nos eventos científicos locais, citam-se minha participação 

no Congresso de Engenharia Ciência e Tecnologia como orientador dos trabalhos “Sistemas 

Inteligentes Aplicados na Modelagem da Qualidade da Água” e “Desenvolvimento de 

Estratégias Numéricas para Simulação de Modelos de Transferência de Massa em Tratamento 

de Efluentes”; e autor do trabalho “Modelo Para a Interface Gás-Líquido em Processos de 

Absorção Gasosa com Reação Química Complexa”, apresentado no mesmo congresso. 

No ano de 2009, recebi a premiação de “Excelência Acadêmica” por minha participação 

como autor do trabalho intitulado: “Utilização de Redes Neurais Artificiais para a Estimativa 

de Dados de Precipitação”, no “VI Congresso Acadêmico da UFAL”. Ainda nesse ano fui 

convidado a participar da banca de avaliação do Mestrado Interdisciplinar em Modelagem 

Computacional da Fundação Visconde de Cairu em Salvador - BA, do discente Leandro dos 

Santos Gonzalez, intitulado “Redes Neurais no Prognóstico de Séries Temporais Financeiras”; 

e do Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial da Faculdade de 

Tecnologia SENAI CIMATEC da discente Carina Oliveira dos Santos, intitulado “Modelagem 

Computacional do Grau de Comprometimento pelo FEG (Celulite) Utilizando Lógica Fuzzy”. 

Também participei da banca de avaliação do trabalho de conclusão de curso do discente 

Anthony Henrique Duque de Oliveira, intitulado “Tratamento de Efluentes Líquidos na 

Indústria Têxtil” e “Implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) no 

Laboratório de uma Instituição de Ensino Médio no Município de Maceió - AL”, da discente 

Abeliana Helena Morais Silva, ambos em Engenharia Química pela Universidade Federal de 

Alagoas. 

Nessa mesma época fui convidado para a banca de avaliação do estágio supervisionado 

do discente Diney Ribeiro Cavalcanti de Magalhães, intitulado "Serviço próprio de inspeção de 

equipamentos - SPIE"; da discente Juliana de Almeida Melo, intitulado "Implantação dom SPIE 

na Braskem UCS"; do discente Fabrício da Silva Amorim, intitulado "Processo de Prensagem 

de Chapas de Partículas de Cascas de Mamona e Tratamento de Efluentes da Água de Lavagem 

das Mesmas”; da discente Abeliana Helena Morais Silva, intitulado "Controle de Qualidade e 

Logística Realizado pela Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas 

(CRPAAA)”; do discente Anthony Henrique Duque de Oliveira, intitulado "Processo de 
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Produção da Fábrica da Pedra S/A". Todos os discentes previamente citados também foram 

orientados por mim. 

Devido à minha participação nas redes temáticas da Petrobras e parceria com a UFPE, 

fui convidado a fazer o curso “Nuevas Tecnologias para un medio ambiente más limpio”, 

realizado em Salvador - BA, de 15 a 19 de junho de 2009, cumprindo um total de 30 horas. Este 

curso foi ministrado por professores de diversas instituições de ensino da Espanha e do Brasil 

servindo para uma atualização sobre novas tecnologias para o trato com o meio ambiente. 

Nesta mesma época participei do Evento de Extensão: “Congresso de Engenharia 

Ciência e Tecnologia (CONECTE)”, como coordenador e avaliador de uma das Seções 

Técnicas, cumprindo uma carga horária de 10 horas. 

No ano de 2010, continuei dando aulas de métodos numéricos para a graduação de 

Engenharia Química; Cálculo Numérico e Fenômenos de Transporte II para a graduação de 

Engenharia Ambiental; e iniciei minhas atividades de docência no mestrado de Engenharia 

Química com as disciplinas Sistemas Inteligentes Aplicados e Métodos Matemáticos Aplicados 

à Engenharia Química.  

Desenvolvi alguns projetos de pesquisa, dos quais, citam-se: “Modelagem e Simulação 

do Processo de Reforma a Vapor na Transformação do Metano em Gás de Síntese na 

Tecnologia GTL”; “Desenvolvimento de Métodos Matemáticos e Simulação Computacional 

para Unidades de Processamento de Resíduos da Destilação de Petróleo e Contribuição na 

Elaboração de Inferenciador Computacional de Processos para Reatores de Hidrotratamento de 

Diesel: Aplicação de Análise de Sensibilidade Paramétrica”; e “Modelagem e Simulação de 

uma Coluna de Stripping para Tratamento de Efluentes Clorados”, este último na função de 

coordenador.   

Também publiquei em anais de alguns eventos científicos locais como o Congresso de 

Engenharia Ciência e Tecnologia, onde publiquei os trabalhos: “Identificação Empírica e 

Controle Preditivo Baseado Em Modelo Da STRIPPER de Cloro e Coluna de Destilação”;  

“Avaliação do Simulador EMSO na Modelagem e Simulação de uma Coluna de STRIPPING”; 

“Modelos Matemáticos para Estudo e Simulação da Qualidade da Água.”; “Redes RBF 

Aplicadas ao Monitoramento do Processo de Eutrofização em Reservatórios”; “Sistemas 

Especialistas de Gerenciamento de Alarmes de Indústrias”; “Elaboração de um sensor virtual 

utilizando redes neurais artificiais (RNA) para inferenciar a composição de um processo de 

destilação Metanol-Água”; “Modelagem e Simulação Heurística e em Hysys de uma Coluna de 

Stripping para Remoção de Cloro”; “Redes Neurais e Estatística Multivariada na Qualidade da 
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Água”; e “Utilização de Modelo Neuro-Fuzzy no Desenvolvimento de Um Analisador Virtual 

para Interferência da Composição de um Topo no Processo de Destilação”. 

Na mesma época, eu recebi o prêmio de “Excelência Acadêmica”, por participação 

como autor no VII Congresso Acadêmico da Universidade Federal de Alagoas com o trabalho 

“Utilização de Sistemas Inteligentes (Redes Neurais Artificiais) no Monitoramento de 

Qualidade da Água”, realizado no período de 18 a 23 de outubro de 2010. 

Ainda no ano de 2010, fui convidado a participar da banca de avaliação de Mestrado em 

Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) do discente Rony Glauco 

de Melo, intitulado “Modelagem e Inferência Composicional de uma Coluna de Destilação de 

uma Unidade de Coqueamento Retardado”. E também fui membro da mesa examinadora para 

avaliação e defesa do relatório do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos Márcio 

Claudino de Lima, Engenharia Química, sob o título “Fatores Físicos que Interferem na 

Cristalização do Açúcar na Indústria Sucroalcooleira”; Jailson Valério Da Silva, Engenharia 

Química, sob o título “Avaliação Econômica da Utilização do Biogás Proveniente da Vinhaça 

para Geração de Energia em Alagoas”; e José Rafael De Albuquerque Cavalcante, Engenharia 

Química, sob o título “Modelagem e Simulação de Processo de Adsorção em Carvão Ativado”; 

todos da Universidade Federal de Alagoas. 

Na mesma época fui membro da mesa examinadora e orientador dos alunos Márcio 

Claudino de Lima e Jamilson Gonçalves da Silva na disciplina de estágio supervisionado que 

defenderam os relatórios: “Processo de Fabricação de Açúcar Cristal da Usina Serra Grande 

S/A” e “Processo de Fabricação de Açúcar VHP na Usina Triunfo Agroindustrial LTDA”, 

respectivamente. 

Ministrei o curso de Extensão Universitária- PRH-28 – “Introdução do Uso de Redes 

Neurais Artificiais na Modelagem de Processos Químicos” com 20 horas/aula, promovido pelo 

Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. E 

participei do curso “EMSO – Simulador Dinâmico de Processos Orientado por Equações”, 

oferecido pela Escola Piloto Virtual do Programa de Engenharia Química da COPPE/UFRJ em 

parceria com o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) e a 

Faculdade de Engenharia Química da UNICAMP, realizado na UNICAMP de 22 a 26 de 

fevereiro de 2010, cumprindo um total de 32 horas.  

Além dessas atividades, ainda participei ativamente das reuniões do Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento; reuniões do Colegiado do 

Curso de Engenharia Ambiental; e reuniões do Colegiado do Curso de Engenharia Química. E 
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fui orientador de iniciação científica dos alunos Rodrigo de Oliveira Farias, Thiago Luiz de 

Souza Cássio e Victor Gabriel Santos Silva. 

  

4.2.5 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2011- 2013 

 

Em 2011, fui responsável pelas disciplinas de “Métodos Numéricos” e “Métodos 

Numéricos Aplicados a Petróleo e Gás”, para a graduação de Engenharia Química; “Cálculo 

Numérico”, para a graduação de Engenharia Ambiental; e “Métodos Matemáticos Aplicados à 

Engenharia Química” e “Sistemas Inteligentes Aplicados”, para o Mestrado de Engenharia 

Química.  

Participei do desenvolvimento de projetos de pesquisa como “Estudos para tratamento 

e reuso de resíduos da agroindústria de cana-de-açúcar” e “Produção de Etanol 2G a partir de 

Materiais Celulósicos: Uma Proposta de Consolidação do PPG-EQ/UFAL através da 

cooperação com o PPG-EQ/UFSCar e PEQ-COPPE/UFRJ”.  

Dos trabalhos publicados em anais de eventos científicos internacionais, vale a pena 

ressaltar os “Previsão de Vazões Diárias Utilizando Redes Neurais na Bacia do Rio 

Mundaú/AL”, nos anais do XIV IWRA World Water Congress; e “Modelagem e Simulação do 

Processo de Adsorção em Carvão Ativado em Banho Finito”, nos anais do XXXII Iberian Latin-

American Congress on Computational Methods in Engineering. Ainda foi publicado nos anais 

do X Latin American Workshop and Symposium on Anaerobic Digestion o trabalho de minha 

coautoria, intitulado “Utilização de modelo de rede neural artificial para previsão de produção 

de hidrogênio em reatores anaeróbicos de leito fluidificado”. 

Ainda nesse ano, fui convidado para participar das bancas de avaliação de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química Da Universidade Federal de Pernambuco 

dos alunos, Leonardo Magalhães Xavier Silva, com o tema “Modelagem e Simulação para um 

Forno de Coqueamento Retardado”; Luciana Pimentel Marques com o tema. “Utilização de 

Redes Neurais Artificiais e Análise de Componentes Principais no Monitoramento da 

Qualidade da Água”; Luiz Carlos Zoby com o tema “Aplicação de Efluentes por Lobo 

Ativado.”; e pela Universidade Federal de Sergipe, do aluno Anderson Dantas Souza com o 

tema “Estudo de Perda de Carga em Escoamento Multifásico Utilizando Técnicas de 

Inteligência Artificial com Ênfase no Escoamento de Petróleo”. 

Também fui membro da mesa examinadora para avaliação e defesa do relatório do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do aluno José Diego Magalhães Soares, Engenharia 
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Química, sob o título “Estudo de Efluentes Têxteis Através de Processos Oxidativos Avançados 

e Adsorção em Carvão Ativado”; e do aluno Ewerton Henrique de Souza Santos, Engenharia 

Química, sob o título “Influência da Umidade e da Densidade nos Resíduos Agroindustriais 

Possíveis de Serem Utilizados em Fornos Cerâmicos de Alagoas”, ambos pela Universidade 

Federal de Alagoas. 

No ano de 2011, a convite do professor associado com agregação Eugênio M.F.C. 

Ferreira, do DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA BIOLÓGICA DA ESCOLA DE 

ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO NA CIDADE DE BRAGA-PORTUGAL 

e do Professor doutor Maurício Alves da Motta Sobrinho, do departamento de Engenharia 

Química da UFPE, obtive minha segunda experiência no exterior sendo esta na forma de um 

estágio de pesquisa no laboratório de investigação em Engenharia de Sistemas e Bioprocessos 

(Biopseg), de 1 a 15 de fevereiro de 2011. O objetivo desse estágio foi conhecer os trabalhos 

desenvolvidos pelo professor Eugênio e a universidade para avaliar a possibilidade e o interesse 

em fazer um estágio pós-doutoral naquela instituição. Apesar dos trabalhos desenvolvidos e o 

ambiente do BioPSEg parecer interessante não me motivou a dar continuidade a iniciativa em 

pleitear o estágio pós-doutoral junto a esta instituição. 

Durante o ano de 2012, assumi as disciplinas “Controle e Instrumentação de Processos” 

e “Estágio Supervisionado”, enquanto ainda lecionava a disciplina de “Métodos Numéricos”, 

para a graduação de Engenharia Química. Não ministrei as disciplinas docência da graduação 

de Engenharia Ambiental nesse ano, pois através de concursos específicos para este curso não 

havia mais essa necessidade, porém mantive as disciplinas de Controle Avançado em Processos 

de Refino de Petróleo e Sistemas Inteligentes Aplicados, para o mestrado de Engenharia 

Química. 

Participei dos projetos de pesquisa intitulados: “Modelagem, Simulação e Ajuste 

Inteligente de Parâmetros na Produção de Etanol 2g Através do Simulador EMSO”; e 

“Ferramenta Computacional Inteligente para Análise de Sinais de Eletroencefalogramas (EEG) 

em Aplicações na Neurociência Computacional”. Enquanto orientava, paralelamente, os alunos 

de iniciação científica Jadiete Thaylana dos Santos, Rodrigo de Oliveira Farias, Victor Gabriel 

Santos Silva e Jonildo dos Santos Silva. 

Figuram em anais de eventos científicos internacionais, os trabalhos: “Qualidade da 

Água de Reservatórios em Bacias de PE e do Reservatório Marcela - SE”; e “Utilização de 

Sistemas Inteligentes e Análises de Componentes Principais na Predição de Parâmetros de 

Qualidade da Água”, ambos no Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. 
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Publiquei nos anais do XIX Congresso Brasileiro de Engenharia Química os trabalhos: 

“Modelagem e Simulação de uma Coluna de Esgotamento para Dessorção de Cloro”; 

“Utilização de Redes Neurais e Análise de Componentes Principais na Estimativa da DBO”; e 

“Modelagem e Simulação de Membranas Poliméricas na Separação Gasosa CO2/CH4 em 

Aplicações Embarcadas do Pré-Sal”. E nos anais do 52º Congresso Brasileiro de Química os 

trabalhos: “Distorção nas isotermas de sorção de azul de metileno em bagaço de laranja lima 

causadas pelo uso de regressão linear” e “Avaliação da produção de enzimas a partir da casca 

do maracujá”. 

Em 2012, também recebi premiação de “Excelência Acadêmica” por participação como 

orientador na prévia do XXII Encontro de Iniciação Científica da UFAL – “Modelagem e 

Simulação do Processo de Reforma a Vapor na Transformação do Metano em Gás de Síntese 

na Tecnologia GLT”, realizado no período de 03 a 05 de dezembro. 

Participei da banca examinadora da tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco, da aluna Helenice Leite 

Garcia, com o tema “Desenvolvimento de Estratégias para Utilização de Sistemas Inteligentes 

no Monitoramento da Qualidade da Água”. Também fui convidado para ser membro da banca 

examinadora da dissertação de Mestrado do Programa de Pós- Graduação em Engenharia 

Química da Universidade Federal de Alagoas, da aluna Micaela Lopes de Araújo com o tema 

“Utilização de Resíduos Agroindustriais para a Produção de Enzimas”; e membro da banca 

examinadora, examinador externo, da dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte do 

aluno Thiago Medeiros Barros, com o tema “Supervisório Inteligente de Processos na Indústria 

do Petróleo e Gás: Aplicação em uma Coluna de Destilação Simulada Integrada à 

Instrumentação Real”. 

Quanto às bancas da área da graduação, fui membro da mesa examinadora do Trabalho 

de defesa do relatório de Estágio Curricular Supervisionado do aluno Paulo André Soares da 

Silva – Engenharia Química sob o título “Modelagem e Simulação das Reações de Van der 

Vusse”; e do Trabalho de defesa do relatório de Estágio Curricular Supervisionado do aluno 

José Carlos Medeiros Vieira – Engenharia Química, sob o título “Processo de Fabricação de 

Ânodos Idealizados no Processo de Redução Alumínio - Alumar”, ambos pela Universidade 

Federal de Alagoas. 
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Ainda nesse ano, palestrei no I Simpósio Brasileiro de Empreendedorismo e 

Tecnologias Industriais, promovido pelo Colegiado do Curso Análise de Sistemas. Campus I 

da UNEB; e Participei do XIX Congresso Brasileiro de Engenharia Química. 

No ano de 2013, continuei as minhas aulas da disciplina de “Métodos Numéricos” e 

“Estágio Supervisionado”, e comecei a lecionar “Introdução a Computação”, todas para a 

graduação de Engenharia Química.  

Vale salientar que não ministrei nenhuma disciplina para a pós-graduação a partir desse 

ano e aproveito aqui para relatar que por divergências com o gerenciamento tanto da pós-

graduação PPGEQ e PPGRHS, afastei-me em definitivo desses programas, atuando de 

maneiras formal e informal com outros programas de pós-graduação como o de Engenharia 

química da UFPE. 

Neste ano, participei ativamente dos projetos de pesquisa: “Ferramenta Computacional 

para Construção de Analisadores Virtuais (Soft Sensor) Baseados em Inteligência Artificial”, 

“Ferramenta Computacional Inteligente para Análise de Sinais de Eletroencefalogramas” e 

“Simuladores Comerciais e Redes Neurais Artificiais como Ferramentas na Modelagem e 

Simulação do Processo de Hidrotratamento de Diesel no Refino de Petróleo”. Bem como 

orientei os alunos Leonardo Domingues, Luan da Silva Barbosa, Silvia Helena Almeida de 

Oliveira Cassal, Thaylane da Rocha Bezerra, com as suas pesquisas de iniciação científica. 

Publiquei em anais de eventos científicos locais, o trabalho “Construção de Soft Sensors 

para Unidades de HDT de Diesel”, no 1º Simpósio de Engenharia de Petróleo. E no âmbito 

nacional, o trabalho “Construção de Rotinas Computacionais para determinações de 

propriedades físico-químicas e termodinâmicas assim como o desenvolvimento de estratégias 

para modelagem empírica com redes neurais do processo de reforma a vapor do gás natural”, 

no 7º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás. Minhas contribuições para a pesquisa 

acadêmica neste ano me renderam outra vez prêmio de “Excelência Acadêmica”, por 

participação como orientador na prévia do I Alagoas CAIITE – “Aplicação de redes neurais na 

modelagem heurística da reforma a vapor visando a tecnologia GLT, realizado no período de 

11 a 15 de março de 2013. 

Ainda nesse ano fui membro da banca examinadora da tese de Doutorado do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco, do Aluno 

Fernando Ferreira da Silva Dias, com o tema “Aplicação de Processo Oxidativos Avançados 

em Diferentes Reatores no Tratamento de Efluente Contaminado com Corante Remazol Preto 

B com Otimização e Análise de Custos”; avaliador externo da banca examinadora do Exame 
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de qualificação de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da 

Universidade Federal de Pernambuco, da Aluna Valderice Pereira Alves Baydum, com o tema 

“Degradação de Propanolol em Efluente Modelo Através de Processos Oxidativos”; membro 

da banca examinadora de Qualificação de Doutorado da Universidade Federal da Bahia do 

Aluno Hugo Saba Pereira Cardoso, com o tema “Comportamento Auto Organizado e 

Correlação dos Casos de Dengue entre os Municípios do Estado da Bahia”; e membro da banca 

examinadora de Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 

da Universidade Federal de Pernambuco, da Aluna Andréa Galino Carneiro Rosal, com o tema 

“Desenvolvimento de Modelo Matemático e simulação do forno de uma unidade de 

coqueamento retardado”. 

Também fui convidado como membro da banca examinadora da dissertação de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de 

Pernambuco, do aluno Josiane Pedro da Silva, com o tema “Estudo de Otimização da Produção 

de Biodiesel Via Destilação Reativa”; e membro da banca examinadora do exame de 

qualificação de Mestrado do Programa de Pós- Graduação em Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Alagoas, da aluna Taubaté Moreira Alves de Araújo, com o tema 

“Redes Neurais Incorporadas a Métodos Numéricos para Solução de Problemas de Engenharia 

Estrutural”. 

Ainda em 2013, fui membro da mesa examinadora para avaliação e defesa do Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) do aluno Bruno Permínio Tenório Santos – Engenharia Química, 

sob o título “Otimização da Extração de Óleo de Ouricuri para Diferentes Processos e 

Solventes”; do aluno Gerlan Nasário Monteiro da Silva – Engenharia Química, sob o título 

“Influência do Perfil de Alimentação de Mosto Sobre o Desempenho da Fermentação 

Etanólica”; do aluno Paulo Roberto da Silva – Engenharia Química, sob o título “Levantamento 

dos Riscos Ambientais e Elaboração de PPRA de um Laboratório de Indústria Petroquímica”; 

do aluno Victor Cesar Pugliese de Sousa – Engenharia Química, sob o título “Tratamento do 

Efluente Líquido da Indústria do Coco por Flotação”; e do aluno Leonardo Mendonça Tenório 

de Magalhães Oliveira – Engenharia Química, sob o título “Modelagem Termodinâmica do 

Equilíbrio Líquido – Líquido do Sistema Biodiesel-Glicerol-Álcool”. 

Ministrei a palestra sobre Mineração de Dados – Como Utilizar as Potencialidades da 

Técnica Estatística no Planejamento das Ações Físicas, na Escola Fazendária, em Recife; 

Participei como palestrante no VI Fórum de Tecnologia – Robótica e Automação com a palestra 

“Analisadores Virtuais Baseados em Redes Neurais Artificiais”, promovida pelo Colegiado do 
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Curso Análise de Sistemas/ Sistemas de Informação, Campus II da UNEB; e Participei do 7º 

PDPETRO em Aracaju. 

Contribuí como orientador e na avaliação do pano de trabalhos de conclusão de curso 

dos alunos Maria Beatriz Costa Madeira, Bernardo Frassy Falcão de Alencar, João Vinícius 

Ribeiro Leite Silva, Lucas Gustavo Farias Xavier e Alta Najara de Brito Soares, participando 

somente da banca de conclusão de curso dos alunos Bruno Permínio Tenório Santos, Victor 

César Pugliese de Souza e Paulo Roberto da Silva.   

 

4.2.6 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2014-2016 

 

No primeiro semestre de 2014, observando os alunos que trabalhavam no meu 

laboratório ou fazendo TCC comigo, verifiquei que alguns conceitos básicos da engenharia 

química e metodologias para modelagem, simulação e otimização de processos não tinham sido 

apreendidos, assim, durante o curso, formulei e disponibilizei a  disciplina Tópicos Especiais 

em Modelagem e Simulação em que revisitava de forma aplicada a exemplos os princípios de 

conservação na modelagem de processos. Métodos numéricos aplicados à simulação de 

processos. Resolução de problemas compostos por equações algébricas: solução de equações 

algébricas não lineares, sistemas de equações algébricas lineares e sistemas de equações 

algébricas não-lineares. Métodos numéricos aplicados à simulação de processos em problemas 

compostos por equações diferenciais: resolução de equações diferenciais ordinárias e parciais. 

Técnicas para simulação em regime estacionário de fluxogramas de processo: abordagens 

modular e orientada a equações. Aplicações computacionais em modelagem e simulação. 

Estudos de casos em modelagem e simulação de processos químicos industriais. Acrescentei, 

para dar um diferencial, o desenvolvimento da aplicação das redes neurais a modelagem de 

processos químicos. Conhecer os elementos constitutivos de uma rede neural: neurônios, 

arquitetura da rede, técnicas de aprendizado. Apreender os fundamentos e os aspectos práticos 

sobre a utilização das redes neurais. O objetivo foi fazê-los entender as vantagens e 

desvantagens do uso de redes neurais em aplicações de engenharia química. Implementar 

algoritmos para o treinamento das redes neurais (Ambiente MATLAB) que permitirá uma 

maior utilização das redes neurais em aplicações de modelagem de processos químicos.  

Um fato interessante que surgiu a partir desta iniciativa foi que, como até esta data eu 

somente ministrava disciplinas para a Engenharia Química no quarto período, somente os que 
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trabalhavam comigo tinham interesse em desenvolver TCC sob minha orientação. Após a 

disciplina, houve um acréscimo considerado das minhas orientações de TCC e estágio 

No ano de 2014, completando cerca 14 anos de atividades acadêmicas na UFAL e depois 

de duas experiências em universidades do exterior, surgiu o interesse em pleitear um Estágio 

Pós-doutoral de preferência fora do Brasil. A princípio, existiam duas questões principais 

relacionadas à que área seria e se faria numa instituição nacional ou no exterior, o que estaria 

ligado ao fato de ter o aceite de uma instituição e concomitantemente obter financiamento dos 

órgãos de fomento à pesquisa como CAPES e CNPq. 

A primeira questão se referia à área que eu me proporia a fazer dentro de meu perfil 

interdisciplinar e dos contatos que tinha no exterior. As possibilidades levadas em consideração 

por mim seriam nas áreas de Eng. Química no tema de modelagem e simulação, de inteligência 

artificial aplicada ou em meio ambiente e recursos hídricos. Decidi, à época, focar em primeiro 

garantir uma instituição nacional e consequentemente um supervisor o que me permitiria fazer 

o estágio pós-doutoral mesmo sem financiamento, uma vez liberado pela minha instituição. 

Essa instituição foi a UFBA, mais especificamente o Departamento de Física da Terra e do 

Meio Ambiente no instituto de física, tendo como supervisor o Professor Dr. José Garcia Vivas 

Miranda Currículo Lattes (Plataforma Lattes do CNPq)1. Vale a pena ressaltar que havia o 

receio em não ser liberado pela UFAL, uma vez que nesta não estava participando de nenhum 

programa de pós-graduação na UFAL, embora estivesse em constante colaboração com o 

programa da pós em Engenharia Química da UFPE. 

Paralelamente entrei em contato com colegas que já tinham feito o estágio pós-

doutorado no exterior para verificar a possibilidade de fazer nos mesmos lugares e com os 

mesmos orientadores. Com minhas atividades interdisciplinares de ensino, extensão e pesquisa, 

a escolha da área em que fazer o estágio pós-doutoral não foi fácil. Em princípio, houve um 

entendimento de tentar nas universidades do MINHO E EM BRAGA e NA ESCUELA 

TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEREOS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE A 

CORUÑA, por ter conhecido ambas. Porém numa visita a A LUND UNIVERSITY, mais 

especificamente no DEPARTMENT OF BUILDING AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 

- WATER RESOURCES ENGINEERING a convite de um colega que estava iniciando seu 

doutorado e de sua orientadora, a professora Cinthia Bertacchi Uvo, surgiu o convite para fazer 

o estágio pós-doutoral nesta instituição. A professora Cinthia Uvo era e ainda é pesquisadora 

                                                 

1 Currículo disponível em:  http://lattes.cnpq.br/1608472474770322. 

http://lattes.cnpq.br/1608472474770322


57 

 

 

de renome na área de Engenharia de Recursos Hídricos e acumula uma grande experiência 

trabalhando principalmente com prognóstico de eventos extremos de precipitação de chuvas 

em longo prazo e estudos de extração de características e similaridades entre séries temporais 

de dados hidrológicos e meteorológicos. A partir do convite dela para fazer o meu estágio pós-

doutoral sob sua supervisão e avaliando os aspectos positivos em fazer o mesmo numa 

universidade como a LUND UNIVERSITY em um país como a Suécia, aceitei o desafio. Dessa 

forma, do interesse comum entre mim e a Professora Cinthia Bertacchi Uvo, foi elaborado o 

Projeto de pós-doutoradoramento intitulado “Desenvolvimento de Estratégias na Forma de 

Ferramentas Computacionais para Prognóstico de Variáveis Hidrológicas e Meteorológicas 

Relacionadas a Desastres Naturais”. 

Desta forma, enviei o projeto para o programa de Bolsas no Exterior/ Pós-Doutorado no 

Exterior - PDE COMITÊ ASSESSOR CA - Ciências Ambientais Área De Conhecimento 

Recursos Hídricos do CNPq e para o Programa Estágio Seniores no exterior na área 

Multidisciplinar/interdisciplinar/ meio ambiente e agrária da CAPES, sendo aprovado o apoio 

financeiro nos dois órgãos de fomento. Escolhi o CNPq em razão de ter sido o primeiro que 

respondeu positivamente. Para mim não havia nenhuma preferência, porém vale destacar que a 

aprovação na CAPES, na área Multidisciplinar/interdisciplinar de certa forma legitimou minha 

adequação nessa área. 

 

4.2.6.1. Estágio Pós-doutoral A Lund University – Pós-doutoramento 2014- 2015 

 

Em setembro de 2014, iniciei meu estágio pós-doutoral na LUND UNIVERSITY. Logo 

nos primeiros contatos com minha supervisora fui convidado a ministrar duas disciplinas no 

doutorado no Department of Building and Environmental Technology - Water Resources 

Engineering, sendo uma estatística univariada que tratava da transformada de Fourier e Wavelet 

no tratamento e estudo de similaridade de séries temporais em geral e estatística multivariada 

que tratava desde a estatística básica até a análise de componentes principiais e decomposição 

em valores singulares. Em princípio, fiquei meio receoso, pois na minha visão eu não tinha 

ainda o nível de inglês suficiente para esse tamanho desafio. Pois, além de se tratar de técnicas 

que não conhecia profundamente, tinha a questão de ministrar uma disciplina num doutorado, 

numa universidade do nível de LUND UNIVERSITY. Havia a questão para mim de tempo, pois 

tinha proposto um projeto de estágio pós-doutoral que demandaria um bom tempo. Porém 

aceitei o desafio visto que as aulas seriam ministradas nos meses de junho e julho de 2015 e 
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teria, em princípio, tempo de organizar as coisas. Um fato interessante que gostaria de ressaltar 

é que no departamento, diariamente existiam dois encontros na sala de refeição (copa), um das 

09h30min às 10 horas e outro das 14h30min às 15 horas. Na terça-feira, o encontro da tarde era 

estendido para a apresentação de seminários dos alunos de mestrado, doutorados, assim como 

de professores do departamento e de diversas outras universidades ao redor do mundo, pois 

uma das caraterísticas do departamento era a interação com diversos países de diferentes 

continentes como África, América do Sul e do Norte, Ásia e na própria Europa.  

Dessa forma, durante um ano foi possível observar diferentes aspectos dos trabalhos e 

vários pesquisadores de diferentes áreas, formações e culturas. Ao longo do ano em que estive 

em Lund, devido o tempo na realização do projeto de pós-doutoral assim como preparando o 

material didático para as disciplinas, constatei que a experiência adquirida na 

interdisciplinaridade me ajudou muito neste momento. Na universidade de Lund, no 

departamento, as disciplinas de doutorado são abertas a toda comunidade acadêmica, não 

sabendo-se que formação os alunos do curso teriam até o momento da matrícula. Assim preparei 

as aulas de forma bem abrangente enfatizando o embasamento dos métodos, aplicações e 

análise de resultados sem entrar muito na matemática e álgebra linear.  Fui aprimorando o inglês 

através de aulas que ministrei em inglês, por coleguismo, para três estudantes de doutorado de 

Moçambique que estavam fazendo a disciplina de hidráulica em que era exigido a resolução de 

problemas em forma de listas através da aplicação de métodos numéricos e a programação em 

MatLab, técnicas e linguagem desconhecida dos mesmos. Nos meses de julho e agosto se deram 

as aulas.  

Havia uma expectativa muito grande de minha parte, pois na universidade todos podem 

se inscrever nas disciplinas e as mesmas só serão válidas para o aluno se eles fizerem a avaliação 

proposta pelo professor. Dessa forma, a turma foi formada por  alunos de  diversas áreas como 

Geologia, Engenharia civil e biologia, e os temas abordados na estatística multivariada foram 

as técnicas de componentes principais, uma introdução focada na base “geométrica” da mesma 

e mais detalhadamente as técnicas de análise de componentes principais (PCA) e  decomposição 

em valores singulares (SVM), envolvendo as aplicações em diferentes áreas  e ferramentas 

computacionais disponíveis para utilizá-las. Na estatística univariada foi abordada desde a base, 

análise espectral, assim como a teoria e aplicação das transformadas janelada de Fourier, 

transformada Wavelet contínua e sua aplicação na forma de Wavelet, cruzada e coerência 

Wavelet e suas aplicações na análise de similaridade de series temporais, assim como da 

transformada Wavelet discreta e sua utilização na previsão de séries temporais. Todo esforço 
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depreendido valeu a pena primeiramente pelo desafio que essa etapa representou na minha 

carreira, assim como a aquisição do conhecimento mais profundo das técnicas estudadas que 

possibilitou suas utilizações em diversas aplicações após o retorno a UFAL às quais serão 

explicitadas posteriormente.  

O projeto de estágio pós-doutoral focava na busca por um melhor prognóstico de 

variáveis meteorológicas e hidrológicas de utilidade para auxiliar na tomada de decisões, 

principalmente em relação a políticas públicas e na prevenção de eventos inesperados como 

desastres naturais. A elaboração do mesmo foi motivada por informações da literatura em que 

as estratégias ou conjunto de estratégias que se mostravam promissoras no prognóstico de 

variáveis hidrológicas, como vazão e precipitação, eram as técnicas para modelagem de séries 

temporais que acoplavam os modelos híbridos gerados pela conjunção das transformadas 

Wavelet (pré-tratamento de dados) e técnicas de inteligência artificial (IA), tais como as Redes 

Neurais artificiais e os sistemas híbridos Neuro-Fuzzy para a inferência ou modelagem de dados 

futuros. Dessa forma foquei o projeto nessas técnicas.  

No contexto científico, no projeto foram investigadas e construídas estratégias para o 

prognóstico de variáveis hidrológicas e meteorológicas relacionadas a desastres naturais 

baseadas na conjunção das técnicas de Transformada Wavelets, redes neurais artificiais e 

sistemas híbridos Neuro-Fuzzy. As estratégias desenvolvidas, como produto final, foram 

materializadas na forma de ferramentas computacionais construídas em ambiente MATLAB 

constituídas de interfaces amigáveis para aplicação das referidas estratégias sem a necessidade 

de um conhecimento mais aprofundado sobre a modelagem por parte dos usuários. 

Para a realização do projeto foram utilizados para avaliar as estratégias desenvolvidas 

neste trabalho dados de precipitação e vazões de dois bancos de dados: Agência Nacional de 

Águas (ANA), para precipitação, e do Operador Nacional do Sistema Elétrico – NOS, para 

vazão. Dados de precipitação de capitais do nordeste mais especificamente de Fortaleza, João 

Pessoa e São Luiz do Maranhão referentes ao período de mais de 100 anos (1911 a 2012 

aproximadamente). Os dados obtidos originalmente da Agência Nacional de Águas (ANA), 

National Water Agency. Dados de vazões referentes ao período de janeiro de 1931 até 29 de 

setembro de 1982 do Rio São Francisco no reservatório de sobradinho foram originalmente 

obtidos do Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS. Vale salientar que a totalidade de 

dados referidos anteriormente foi gentilmente cedida pelo professor Celso Augusto Guimarães 
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Santos2 da Universidade Federal de João Pessoa – Brasil o que por já estarem pré-tratados 

possibilitaram a realização deste trabalho em tempo hábil.  

Sobre o estágio pós-doutoral, posso resumir que a experiência e vivência adquiridas 

tiveram um impacto muito significativo na maturidade profissional e pessoal que creio deter 

hoje, assim como ampliou o leque de diferentes técnicas por mim conhecidas e aplicadas.  

Umas das primeiras atividades na volta do estágio pós-doutoral foi o desenvolvimento 

como coorientador de uma dissertação no curso de mestrado de meteorologia da UFAL 

intitulado “Correlação entre Variáveis Meteorológicas e Incidência de Casos de Dengue na 

cidade de Maceió – Alagoas”, usando Transformada Wavelet, cuja autora foi Juliete Baraúna 

dos Santos. O objetivo da dissertação foi  identificar  as correlações entre as séries temporais 

de incidência de casos de dengue e das variáveis meteorológicas na cidade de Maceió, Alagoas, 

através da investigação das variações dos ciclos periódicos dominantes em toda a série temporal 

dos casos de incidência da dengue e das séries temporais das variáveis, assim como a detecção 

dos períodos de atraso de tempo correspondentes das variáveis meteorológicas que se 

correlacionam com a incidência de casos da dengue.  

Devido ao aprendizado em Lund, vários trabalhos foram desenvolvidos com diferentes 

temáticas relacionados a séries temporais no âmbito do LABSIA com os objetivos de 

aprendizado dos alunos que colaboram com o laboratório. 

Nos anos de 2014-2016, foram realizadas algumas publicações resultantes das 

atividades de pesquisas realizadas em nível de graduação e pós-graduação, sendo elas listadas 

a seguir, “Implementing Artificial Neural Networks Modelling after the Treatment of Oil 

Refinery Effluents Using Advanced Oxidation Processes” - Brazilian Jounal of Petroleum and 

Gas, v. 10 n.1, p. 023-032- 2016; “Prognóstico de Radiação Solar através de Modelos que 

combinam as Técnicas Wavelets e Redes Neurais”. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 

7, p. 808-817, 2014. e “Interpolação Espacial de Dados Médios Mensais Pluviométricos com 

Redes Neurais Artificiais”. Revista Brasileira de Meteorologia (impresso), v. 29, p. 389-396, 

2014. Assim como dois resumos expandidos publicados em anais de eventos científicos 

internacionais sendo o primeiro sendo o Wastewater Treatment Assessment of a Process for 

Refining Unit Oxidative Advanced Using Artificial Neural Network. International Conference 

and Expo on Separation Techniques 10-12 - San Francisco, USA, August – 2015 e Evaluation 

of Water Quality of Utinga and Bita Dams Applying Principal Components Analysis and 

                                                 

2 Professor Celso Augusto Guimarães Santos: E-mail:celso@ct.ufpb.br. 
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Artificial Neural Networks. International Conference and Expo on Separation Techniques 10-

12 - San Francisco, USA, August – 2015. 

Outros trabalhos ainda foram publicados no ano de 2014-2016: “Ambiente Lablevel; 

Parn (Programa para Ajuste de Rede de Nivelamento)”; “Desenvolvimento de estratégia 

baseada em mapa auto organizável de Kohonen para detecção de falhas em um evaporador e 

Modelagem Fenomenológica de Evaporadores de Tríplice Efeito para a Concentração de Soda”. 

Todos no Congresso de Engenharia Ciência e Tecnologia - CONECTE, 2016. 

Ainda nestes mesmos anos, desenvolvi diversas atividades nas quais pode ser destacada 

ainda a participação na banca de mestrado do aluno da tese de Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco, do aluno 

Marterson Cristiano dos Santos Camelo, com o tema “Estudos Sobre a Modelagem e Simulação 

de Um Reator SNOX” e da banca examinadora de Qualificação de Mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Alagoas do aluno Victor 

Cesar Pugliesi de Sousa, com o tema “Simulação e Análise de uma Coluna de Esgotamento 

para Remoção de Cloro de Corrente Aquosa utilizando Técnicas de Planejamento 

Experimental”. 

No período de 2014-2016, fui membro de algumas mesas examinadoras de trabalhos de 

conclusão de Curso – TCC e de estágio curricular de alguns alunos: o aluno Wildson Ursulino 

Leite Engenharia Química sob o título “Modelagem e Simulação com o EMSO para o Ensino 

de Cinética e Cálculo de Reatores”; Edson dos Santos– Engenharia Química, sob o título 

“Método de Sintonia de Controladores PID Aplicados a um Sistema de Mistura”; João Victor 

de Lima Moura- Engenharia Química, sob o título “Utilização do Simulador EMSO no 

Desenvolvimento de Uma Unidade de Produção de Etanol de dois Geração Utilizando Cana-

de-açúcar como Matéria-prima”; José Rafael Araújo de Souza Silva- Engenharia Química; sob 

o título “Produção, Caracterização e Avaliação Sensorial de Fermentação de Syzygium Cumini 

(Brinco de Viúva)”; e ainda esse ano, desenvolvi o projeto de PIBIC Modelagem 

Fenomenológica de Evaporadores de Tríplice Efeito para Concentração de Soda Cáustica, 

Visando a Aplicação da Ferramenta Computacional para Detecção de Falhas”, dos alunos 

Jonildo do Santo Silva e Samuel Vitor Saraiva. 

 

4.2.7 Atuação na Universidade Federal de Alagoas Biênio 2016- 2018 
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De 2017 a 2018, devido à intensa discussão sobre a engenharia 4.0 e sua relação com a 

inteligência artificial, resolvi, além de continuar ministrando a disciplina de métodos numérico, 

a partir da experiência adquirida nos anos de funcionamento do LABSIA, elaborar a disciplina 

de Tópicos de inteligência artificial aplicada à engenharia com o objetivo de capacitar os alunos 

quanto ao desenvolvimento e a prática de técnicas de Inteligência Artificial (IA) em diferentes 

aplicações nas diversas áreas de engenharia; conhecer os conceitos de Inteligência Artificial 

sobre os elementos constitutivos de uma rede neural, técnicas de aprendizado e os aspectos 

práticos envolvidos; aprender os fundamentos e os aspectos práticos sobre a utilização das 

Máquinas de Vetores de Suporte (MVS); adquirir conhecimento dos fundamentos e aplicações 

de sistemas Fuzzy, de modelos de Inferência Fuzzy e representação Fuzzy do conhecimento em 

Engenharia; conhecer os conceitos fundamentais sobre a Otimização Heurística e métodos de 

Otimização Heurísticos; tornar o discente apto a desenvolver e utilizar, mais racionalmente, as 

técnicas abordadas e suas aplicações em áreas da engenharia para modelagem, caracterização e 

análise de dados.  

Neste mesmo período, concluí duas coorientações de Doutorado que por diversos 

problemas particulares que passarem os alunos foram muito prolongadas. Uma delas foi a tese 

intitulada “Modelagem Empírica de Estação de Tratamento de Efluentes ETA (Estação de 

Tratamento de Água)”, período: 2016-2018, tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco, do aluno Francisco Cesário 

Neto. Neste trabalho foram utilizadas algumas ferramentas estatísticas convencionais (média, 

média móvel, média móvel dupla, amortecimento exponencial simples, amortecimento 

exponencial duplo, ARIMA), para previsão em séries temporais e também  técnicas que 

envolvem inteligência artificial como redes neurais (NN), vetor suporte de máquina (SVM), 

suavização por wavelet associada a NN,  redes neurais convolutivas (CNN) de aprendizado 

profundo se buscando verificar os resultados, que mais se aproximem de uma previsão futura e 

também uma classificação dos resultados da DQO de saída. 

A segunda na mesma instituição e departamento foi a tese intitulada “Modelagem 

Matemática para Previsão de Parâmetros de Qualidade de Água em Corpos Hídricos”, cujo 

objetivo foi realizar análise exploratória de dados, baseado em técnicas estatísticas 

multivariadas de análise de componentes principais (PCA) e de redes neurais Kohonen (SOM) 

(mapas auto-organizáveis). Aplicar modelos de inteligência artificial (máquinas de 

aprendizado) redes neurais, "neuro-fuzzy", e modelos estatísticos do tipo SVM ("support vector 

machine") para prever parâmetros de qualidade de água global. Aplicar modelos para 
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prognóstico de dados temporais em curto período de tempo da concentração de clorofila, com 

base nas máquinas de aprendizado RNA, NF e SVM e suas conjunções com a Transformada 

Wavelet. 

Neste período, mais precisamente em 2018, depois de muitas idas e vindas, correções e 

tentativas, foram publicados dois artigos em revistas indexadas os quais foram idealizados e 

inicializados durante e o período que passei no estágio pós-doutoral em LUND, um deles foi 

publicado no JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION, intitulado “Applicability of 

a processes-based model and artificial neural networks to estimate the concentration of major 

ions in rivers”. Este trabalho trata da investigação da estimativa de concentrações de íons 

utilizando estratégias de modelagem que envolvem estatística e inteligência artificial, bem 

como a compreensão dos processos físicos. Portanto, o desempenho de redes neurais 

feedforward empregando o método de otimização Levenberg-Marquardt foi comparado com o 

PPBM Physical processes based model (PPBM) proposto recentemente pelo mesmo grupo. 

Tanto RNA e PPBM foram usados para estimar a concentração de íons principais (Na +, K +, 

Mg2 +, Ca2 +, HCO3−, SO4 2−, Cl− e NO3−) na água de um rio com base no pH, alcalinidade 

e temperatura. O Erro quadrático médio e o coeficiente de correlação de Pearson foram usados 

para avaliar a qualidade dos resultados de ambos os modelos. O modelo baseado nas redes 

neurais artificial forneceu melhores estimativas comparado com o PPBM. 

Outra publicação foi no Hydrological Sciences Journal intitulado “Long-term 

relationships between climate oscillation and basin-scale hydrological variability during rainy 

season in eastern Northeast Brazil”. Este trabalho teve como objetivo investigar as conexões 

entre a variabilidade hidrológica espaço-temporal da Região Hidrológica Oriental (EHR) e os 

fenômenos climáticos de larga escala uma vez que a alta variabilidade no regime hidrológico 

da (EHR) do Nordeste do Brasil, muitas vezes resulta em inundações e secas, levando a sérios 

problemas sócio-econômicos. No trabalho, técnicas estatísticas multivariadas foram aplicadas 

para relacionar índices climáticos com variáveis hidrológicas dentro de duas bacias 

hidrográficas representativas. Os resultados indicaram uma relação plurianual entre o estado da 

temperatura da superfície do mar nos oceanos Atlântico e Pacífico e a variabilidade hidrológica 

anômala nas bacias. Além disso, as condições do Atlântico Tropical Norte mostraram 

desempenhar um papel importante na modulação da variabilidade em longo prazo da resposta 

hidrológica das bacias, enquanto apenas anomalias extremas de ENOS pareciam afetar a 

estação chuvosa. Este conhecimento é um passo importante para a previsão em longo prazo das 
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condições hidrológicas e contribui para a melhoria do planejamento e gestão dos recursos 

hídricos no EHR. 

Ao fim desse Relato, gostaria de chamar a atenção para o fato de que nesses anos de 

atividades na UFAL sempre busquei uma atualização constate em conhecimentos teóricos e 

práticos em novas técnicas e suas aplicações em diferentes áreas e principalmente em transmiti-

los aos alunos através de ensino, pesquisa e extensão. Esse esforço com certeza pôde ser 

comprovado ao longo desse documento e considero este um dos aspectos mais positivos em 

minha carreira. 

As atividades profissionais e acadêmicas por mim desenvolvidas podem ser encontradas 

no Currículo Lattes (Plataforma Lattes do CNPq)3.  

Gostaria de salientar que o processo para obtenção do grau para promoção à Classe de 

Professor Titular (Classe E) da carreira de magistério superior, em atendimento à Resolução no 

78/2014 - CONSUNI/UFAL, foi estabelecido de certa forma recentemente, o que causou certa 

dificuldade na recuperação de todos os documentos comprobatórios referentes ao relato descrito 

neste documento. Porém, uma vez a banca examinadora requerendo algum destes, coloco-me à 

disposição de tentar providenciá-los. 

 

  

                                                 

3 Disponível em: http://lattes.cnpq.br/8611799985963528. 
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5. DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

Será aqui detalhado um resumo do desempenho das minhas atividades acadêmicas na 

Universidade Federal de Alagoas. A descrição de todas as atividades realizadas encontra-se no 

Anexo E. 

As atividades profissionais e acadêmicas por mim desenvolvidas podem ser encontradas 

no Currículo Lattes (Plataforma Lattes do CNPq)4. 

 

5.1 Atividades Didáticas 

 

Serão aqui descritas as aulas ministradas, as orientações de estágio supervisionado, 

trabalhos de conclusão de curso, monitoria e outras atividades didáticas. Os comprovantes deste 

item podem ser encontrados no Anexo E. 

 

5.1.1 Aulas Ministradas 

 

Em todo período que tenho estado na Universidade Federal de Alagoas, venho 

ministrando no mínimo 8 horas de aulas semanais na graduação. Em determinados períodos 

como nos primeiros semestres do curso de Engenharia Ambiental, ministrei 12 horas. Nos 

períodos em que ministrei disciplinas no PPGEQ e PPGHRS da UFAL, assim como dos 

PPGEQ da UFBA e UFPE, às vezes as horas-aulas chegavam a 16. Exceções ocorreram em 

períodos de afastamentos por qualificação ou por problemas de saúde. A seguir, encontram-se 

listadas as disciplinas ministradas, instituição e cargo assumido antes da entrada na UFAL e as 

disciplinas ministradas ao longo desses anos após assumir o cargo de professor efetivo nessa 

instituição. O objetivo aqui foi destacar a variedade de disciplinas ministradas por mim o que 

significa todo um esforço realizado e toda a diversidade de conhecimento que tiveram que ser 

adquiridos. 

• Professor visitante no Departamento de Engenharia Química da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL), de 8 de agosto de 1995 a fevereiro de 1996.  

                         Disciplinas lecionadas na UFAL: 

                         - Processos Químicos (Balanços de Massa e Energia);        

                                                 

4 Disponível em: http://lattes.cnpq.br/8611799985963528. 



66 

 

 

             - Laboratório de Engenharia Química III - Trocadores de Calor. 

 

• Professor Nível III no Departamento de Engenharia Química Universidade do 

Sul de Santa Catarina - UNISUL Fevereiro de 1999 a agosto de 2000.  

             Disciplinas lecionadas na UNISUL: 

                         - Termodinâmica I; 

                         - Termodinâmica II; 

                         - Instrumentação e Controle de Processos; 

                         - Cálculo Numérico (Direcionado Para o Curso de Eng. Química); 

                         - Cálculo Numérico (Direcionado Para o Curso de Ciência da Computação); 

                         - Projetos I; 

                         - Projetos II; 

 

• Professor Colaborador (Bolsista DCR) no Departamento de Mestrado em 

Engenharia Química da Universidade Federal da Bahia – UFBA.  

 

                         Disciplinas lecionadas na UFBA: 

                         - Fenômenos de Transportes I – no primeiro período de 2001; 

                         - Simulação de Processos Químicos (Redes Neurais e Aplicações) no período                       

                          de 2001-2005, para os alunos do Curso de Mestrado em Eng. Química. 

       

• Professor Visitante no Departamento de Engenharia de Alimentos da 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS – BA.  

 

                         Disciplinas lecionadas na UEFS-BA: 

             - Introdução aos Processos Químicos, Físicos e Biológicos; 

             - Métodos Numéricos Aplicados à Engenharia; 

             - Termodinâmica. 

    

• Professor Colaborador no Departamento de Educação da Universidade 

Estadual da Bahia – UNEB.  Período de 21 a 23/03/2003. 

                        Disciplina lecionada na UNEB-BA.  

                        - Linguagem de Programação no curso de Especialização em Matemática 
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• Professor Colaborador no Centro de Pós-Graduação e Pesquisa Visconde de 

Cairu da Faculdade de Ciências Contábeis- Salvador – BA.  

 

             Disciplina lecionada: 

                         - Métodos Numéricos nas duas turmas do Mestrado Interdisciplinar em 

                Computação Científica – junho de 2002. 

 

• Professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas – UFAL.  

 

            Disciplinas lecionadas: 

- Termodinâmica; 

- Fenômenos de Transporte II; 

- Cálculo Numérico; 

- Sistemas Inteligentes Aplicados; 

- Controle e Instrumentação de Processos; 

- Estágio Supervisionado; 

- Tópicos Especiais em Modelagem e Simulação; 

- Métodos Numéricos Aplicados a Petróleo e Gás; 

- Métodos Matemáticos Aplicados à Engenharia Química; 

- Processamento de Dados. 

 

• Professor Convidado do Department of Building and Environmental 

Technology - Water Resources Engineering - Lund University. 

 

            Disciplinas lecionadas: 

- Univariate statistic; 

- Multivariate statistic. 

 

 5.1.2 Orientações de Estágio Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e 

Monitoria 
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Durante minha atuação profissional na UFAL, orientei um total de (09) estágios 

supervisionados; (24) monografias de conclusão de curso (TCC), contabilizando orientação e 

coorientação; e 5 monitorias, referente à disciplina de Métodos Numérico e Tópicos de 

Inteligência Artificial Aplicada a Engenharia. O Gráfico 01 apresenta as orientações realizadas 

a cada ano. Os comprovantes deste item podem ser encontrados no Anexo E.3. 

 

Gráfico 01 - Orientações de estágio supervisionado e TCC  

 

Fonte: O autor (2019) 

 

5.1.3 Outras Atividades Didáticas 

 

Durante o período de 2004 a 2005, fui coordenador de estágio supervisionado do curso 

de Engenharia Química. Foi uma tarefa complicada pois, apesar de não termos uma demanda 

muito elevada pelo número de alunos que estavam na fase final do curso naquela época, o 

número de estágios disponibilizados localmente não era suficiente. Houve um esforço em 

conjunto com o centro acadêmico e a Pró-reitoria estudantil para possibilitar com apoio técnico 

e financeiro os alunos estagiarem fora da cidade de Maceió e até do estado. Além disso, fui 

coordenador de alguns setores de estudo como e finalizei agora em fevereiro de 2019 minha 

participação como membro do colegiado de Engenharia Química. Os comprovantes deste item 

podem ser encontrados no Anexo E. 
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5.2 Atividades de Pesquisa 

 

Nesta sessão serão apresentadas as orientações de iniciação científica e tecnológica, 

orientações e coorientações de mestrado e doutorado, publicações em anais de eventos, 

publicações e periódicos. 

 

5.2.1 Orientações de Iniciação Científica e Tecnológica 

 

No Gráfico 02, são apresentados os totais de orientações de bolsistas, nível de 

graduação: iniciação científica (PIBIC); e Inovação Tecnológica (PIBIT). Foram realizadas 06 

orientações de PIBIT; e, 19 de PIBIC; perfazendo um total de 25 orientações. Podemos dizer 

que em média a partir de 2007 ocorreram duas orientações por ano. Os comprovantes deste item 

podem ser encontrados no Anexo E.28. 

 

Gráfico 02 - Orientações PIBIC E PIBIT  

 

Fonte: O autor (2019) 

 

5.2.2 Orientações e coorientações de Mestrado e Doutorado 

 

Por ter participado oficialmente de dois programas de pós-graduações, o PPGEQ e o 

PPGRHS na UFAL por relativamente pouco tempo e pelos programas de PPGEQ da UFBA e 

UFPE ministrando disciplinas e coorientado de forma informal, oficialmente constam nas 
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minhas atividades 8 coorientações, conforme Quadro 01 a seguir. Gostaria de afirmar, no 

entanto, que participei ativamente de diversas coorientações dos trabalhos de Mestrado e 

Doutorado pela natureza interdisciplinar das técnicas de Sistemas Inteligentes. Os 

comprovantes deste item podem ser encontrados nos Anexo E.4 e E.30. 

 

Quadro 01 - Orientações e coorientações de Mestrado e Doutorado 

Desenvolvimento de Ferramentas de Sistemas Inteligentes na Análise de Confiabilidade 

Humana em Sistemas Industriais Maceió.  

Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da 

Universidade Federal de Alagoas.  

Ano de Obtenção: 2012.  

Aluna: Mariana Lima Acioli Murari.  

Estudo do Processo de Hidrotratamento de Diesel Através de Simuladores Comerciais e 

Redes Neurais Artificiais.  

Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da 

Universidade Federal de Alagoas. 

Ano de Obtenção: 2014.  

Aluna: Cleyla Janey Peixoto Calheiros. 

Contribuição no Desenvolvimento de observadores de estado para processos de 

Hidrotratamento de óleo Diesel (Aplicação em controle Inferencial).  

Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da 

Universidade Federal de Pernambuco.  

Ano de obtenção: 2012. 

Aluno Materson Cristiano. 

Avaliação do Tratamento de Efluentes de uma Unidade de Refino de Petróleo por Processos 

Oxidativos Avançados Utilizando Redes Neurais Artificiais 2010.  

Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

Aluna: Sibéria Caroline Gomes de Morais 

Utilização de Redes Neurais Artificiais e Análise de Componentes Principais no 

monitoramento da qualidade da água, Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco. 

Ano de Obtenção: 2011.   
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Aluna: Luciana Pimentel Marques. 

Desenvolvimento de Estratégias para Utilização de Sistemas Inteligentes no Monitoramento 

da Qualidade da Água. 

Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade 

Federal de Pernambuco. 

Aluna; Helenice Leite Garcia. 

Modelagem Empírica de Estação de tratamento de efluentes ETA (Estação de Tratamento de 

Água). Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química Da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

Período: 2016-2018.  

Aluno: Francisco Cesário Neto. 

Modelagem Matemática para Previsão de Parâmetros de Qualidade de Água em Corpos 

Hídricos Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química Da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

Período: 2016-2018.  

 Aluna: Luciana Pimentel Marques. 

Fonte: O autor (2019) 

 

5.2.3 Bancas de defesa de TCC, Estágio, Qualificação e defesa de Mestrado e doutorado  

 

O Gráfico 03 apresenta minha participação em bancas de concurso público para seleção 

de monitores (02); avaliação de tese de doutorado (06); dissertação de mestrado (22); 

qualificação de mestrado (06); qualificação de doutorado (05); estágio supervisionado (12); e, 

trabalho de conclusão de curso de graduação - TCC (29), totalizando (82) bancas. Os 

comprovantes deste item podem ser encontrados nos Anexo E.21 a E.27. 
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Gráfico 03 - Participação em bancas 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

5.2.4 Participação em Projetos de Pesquisa 

 

 Salientando que os projetos para PIBIC e PIBIT são considerados como projetos de 

pesquisa sem financiamento, embora muitos envolveram bolsas para o aluno, considero que os 

projetos mais importantes ao longo de minha atuação profissional até então foram os projetos 

em Parceria com a UFPE, mais especificamente do meu Laboratório LABSIA com o 

Laboratório de Controle e Otimização de Processos – LACO do Departamento de Engenharia 

Química da Universidade Federal de Pernambuco. No quadro 02, relaciono os principais 

projetos que participei não listando os referidos PIBIC e PIBIT. Os comprovantes deste item 

podem ser encontrados no Anexo E.10. 

 

Quadro 02 - Participação em Projetos de Pesquisa 

“MODELO PARA GESTÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA”, processo nº. 

477241/2003, apoiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq (Edital 

Universal), iniciado em novembro de 2003 e com duração de dois anos. 

 

2003 

A 

2005 
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“ESTUDOS PARA TRATAMENTO E REÚSO DE RESÍDUOS DA 

AGROINDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR” e “PRODUÇÃO DE ETANOL 

2G A PARTIR DE MATERIAIS CELULÓSICOS: UMA PROPOSTA DE 

CONSOLIDAÇÃO DO PPG-EQ/UFAL”, através da cooperação com o PPG-

EQ/UFSCar e PEQ-COPPE/UFRJ”.  

 

2011 

A 

 2013 

“SIMULAÇÃO E CONTROLE AVANÇADO PARA SISTEMAS DE 

PRODUÇÃO DE GÁS DE SÍNTESE E METANOL A PARTIR DO GÁS 

NATURAL”. Processo N° 22.02.01.42-00 FINEP CONVÊNIO - Rede 

Cooperativa do Norte-Nordeste do Gás Natural – RECOGÁS, REDE 02-Fase 1 

(UFPB).   

 

      2005  

        A 

       2007 

“CONTRIBUIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE INFERENCIADOR 

COMPUTACIONAL DE PROCESSO PARA REATORES DE 

HIDROTRATAMENTO DE DIESEL: APLICAÇÃO DE ANÁLISE DE 

SENSIBILIDADE PARAMÉTRICA”. Projeto Finep Convênio Rede 10. 

Convênio: Finep – Convênio Nº 01.07.0219.00 

 

      2007  

       A 

     2009 

“O DESENVOLVIMENTO DE MODELOS MATEMÁTICOS E 

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL PARA UNIDADES DE 

PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DA DESTILAÇÃO DE PETRÓLEO 

(COQUEAMENTO RETARDADO): APLICAÇÃO NA ESTIMAÇÃO DE 

VARIÁVEIS DE ESTADO, CONTROLE AVANÇADO E OTIMIZAÇÃO DE 

PROCESSOS”. COORDENADOR DO PROJETO FINEP CONVÊNIO REDE 10. 

CONVÊNIO: FINEP – CONVÊNIO Nº 01.08.0110.00. 

 

 

    2008  

       A  

     2014 

Fonte: O autor (2019) 

 

5.2.5 Publicações em Anais e Eventos 

 

No Gráfico 04 são apresentados o resumo das publicações em anais de eventos. Foram 

publicados quase 77 trabalhos completos em anais, sendo 08 em eventos internacionais, 22 em 

nacionais e 31 em eventos locais; 14 resumos expandidos e três resumos internacionais. Neste 

caso, houve um representativo nas publicações a partir de 2009. Pode-se observar que publiquei 

todos os anos em que estive na UFAL. Os comprovantes deste item podem ser encontrados no 

Anexo E. 
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Gráfico 04 - Publicações em Anais e Eventos 

 

Fonte: O autor (2019) 

                                  

5.2.6 Publicações em Periódicos 

 

O Quadro 03 apresenta um resumo das publicações em periódicos. Sendo os dois artigos 

datados de 2018 referentes aos trabalhos realizados no estágio pós-doutoral aceitos para 

publicação estudos com biodiesel e refere-se à produção de biodiesel por transesterificação 

alcalina a partir do óleo de mamona e de algodão. Os comprovantes deste item podem ser 

encontrados nos Anexos E.14 e E.15. 

.  

Quadro 03 - Publicação em periódicos e revistas 

Periódico e Revistas Ano 

Journal Of Geochemical Exploration, v. 193, p. 32-40 2018 

Hydrological Sciences Journal, v. 63, p. 1636-1652 2018 

Brazilian Journal Of Petroleum And Gas, v. 10, p. 23-32 2016 

Revista Brasileira de Geografia Física, v. 7, p. 808-817 2014 

Petro & Química, v. 1, p. 69-72 2014 

Campo Digit@l (Faculdade Integrado de Campo Mourão), v. 8, p. 34-42 2013 
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Química no Brasil, v. 7, p. 33-44 2013 

Scientia Plena, v. 8, p. 1 2012 

Scientia Plena, v. 8, p. 1-10 2012 

Revista Brasileira de Meteorologia, v. 27, p. 347-354 2012 

Petro & Química, v. 327, p. 1 2010 

Cadernos Ufs Química, Sergipe, v. V, n.2, p. 95-110 2003 

Fonte: O autor (2019) 

 

5.3 Atividades Administrativas e de Representação 

 

Atualmente desempenho as seguintes atividades: 

 

- Coordenador dos Laboratórios de Derivados de Cana-de-Açúcar (LDCA), Laboratório 

de Sistemas Inteligentes Aplicados (LABSIA) e do Núcleo Experimental de Pesquisa de Açúcar 

e Álcool (NEPAAL); 

- Membro do colegiado do Curso de Engenharia Química. 

 

Em períodos anteriores foram realizadas as seguintes atividades: 

 

- Coordenador de estágio supervisionado do curso de engenharia química 

- Membro suplente do colegiado do curso de Mestrado em Recursos Hídricos e   

Saneamento (PPGRHS);  

- Câmara Departamental de Engenharia Química, na Universidade Federal de Alagoas; 

- Coordenador do laboratório de Fenômenos de Transportes. 

- Coordenador do Setor de Estudo de “Termodinâmica” do Departamento de   

Engenharia Química da Universidade Federal de Alagoas-UFAL. 

      

Os comprovantes deste item podem ser encontrados no Anexo E. 

 

5.4 Outras Atividades  
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Ao longo desses anos, participei de diversos eventos (Congressos, Simpósios, dentre 

outros), nacionais e internacionais, sendo a quase totalidade com trabalhos, além da 

apresentação de palestras e mesa redonda.  

Tive ainda participações como avaliador ad hoc de projetos, relatórios parciais e finais 

de iniciação científica; e, avaliador de trabalhos em alguns poucos eventos científicos, dentre 

outros. Uma revisão de um artigo para o periódico Journal of Hydrology é dentre eles o mais 

relevante. 

Além disso, recebi 07 prêmios de excelência acadêmica de trabalhos de orientação 

científica e tecnológica da UFAL, dentre outros, porém considero como maior reconhecimento 

a todo meu esforço ao longo dos anos foi a aprovação das duas bolsas do CNPq (escolhida) e 

CAPES, e a consequente realização do estágio pós-doutoral realizado na Lund University – 

Suécia  em 2014-2015. 
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6. PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Apesar dos anos de atuação como docente na UFAL, tenho a intenção de continuar 

participando na formação de engenheiros químicos, engenheiros civis, de petróleo e ambiental 

até enquanto puder e tiver alunos (pós-graduandos e graduandos) para orientar, com todo 

entusiasmo que sempre me moveu em uma pesquisa. Pretendo continuar me atualizando nas 

técnicas e ferramentas computacionais, não somente da inteligência artificial, ampliando as 

atividades do Laboratório de Sistemas Inteligentes Aplicados – LABSIA, procurando uma 

integração com a indústria local. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Neste memorial descritivo apresentei a minha trajetória de vida acadêmica, 

desenvolvida em diferentes instituições e principalmente no âmbito da Universidade Federal de 

Alagoas. Gostaria de salientar que resgatar cronologicamente minha trajetória profissional, 

exigiu muita reflexão e análise crítica porém fazer isso me proporcionou uma maior percepção 

da importância de cada realização e decepção vivenciadas e o consequente reflexo no 

profissional que me tornei. 

As diversas atividades desenvolvidas neste memorial formam o conjunto de 

experiências vivenciadas durante minha formação profissional e porque não dizer pessoal. Estas 

formam um manancial de conhecimentos que recorro para servir de base em minhas atitudes e 

decisões na minha atuação como Engenheiro, Educador, Pesquisador, Orientador, etc. 

Em minha vivência como educador, procurei operacionalizar os planos de curso, 

independente da disciplina em questão, a partir de uma flexibilidade de ação no sentido de 

atingir os objetivos com relação aos conteúdos a serem assimilados e o efeito na formação do 

indivíduo. Sempre foi minha especial preocupação não só transmitir, mas acima de tudo formar 

e informar o educando, fornecendo base para o exercício profissional futuro. 

Em minha vivência como pesquisador, procurei abordar os temas de pesquisa de uma 

forma rigorosa, metodológica e sistemática, visando sempre à ética científica, principalmente 

no que diz respeito à produção científica alheia. Sempre transformei os temas de investigação 

em cursos, palestras e disciplinas no intuito de disseminar o conhecimento de uma forma 

simples e aplicada. 

Diante do exposto, durante meu amadurecimento profissional, transitei por diversas 

áreas de pesquisa estando estas interligadas pelas áreas de modelagem e simulação de processos 

e fenômenos em geral, pela computação científica e inteligência artificial. 

Para modelar e simular os diversos processos químicos acumulei experiência em ter que 

me aprofundar em diversos processos químicos diferentes desde seus fundamentos básicos tais 

como os fenômenos envolvendo massa, energia e momento como as questões envolvidas no 

projeto e no controle e otimização de processos. 

A computação científica tem me proporcionado o contato com os fundamentos da 

matemática numérica e suas implicações práticas na sua aplicação na solução de modelos de 

processos químicos que com o advento dos avanços em termos de hardware e software vem se 
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tornando uma das principais ferramentas do engenheiro químico. 

A inteligência artificial por seu caráter multidisciplinar me proporcionou a atuação em 

diversas áreas como Engenharia Ambiental, recursos hídricos, educação e principalmente no 

que diz respeito à modelagem de dados experimentais em diversos campos de atuação. 

Devo acrescentar ainda que todas as experiências vivenciadas, inclusive em diferentes 

instituições e porque não dizer em diferentes países, consolidaram não só meu amadurecimento 

profissional como também contribuíram para formação de meu caráter e conduta profissional. 

Portanto, diante da minha trajetória narrada neste memorial, acreditando ter 

contribuído para a construção da história da Engenharia Química da Universidade Federal de 

Alagoas, solicito a minha progressão de Professor Associado IV para Professor Titular. 

 

FREDE DE OLIVEIRA CARVALHO 
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