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Ao dia vinte e dois de junho de 2018, reuniu-se a comissão de avaliação para selecionar e

definir a tese defendida no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de

Materiais (PPGEM) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) a concorrer ao

Prêmio CAPES de Tese Edição 2018. Das 6 (seis) teses defendidas no PPGEM no ano de2Ot7,

duas (2) foram inscritas para participação neste prêmio, provenientes das seguintes áreas do

PPGEM-UTFPR: Engenharia de Materiais e Engenharia Térmica.

A Tese selecionada pela comissão de avaliação foi:

Título: lnfluência do Histórico Térmico na Morfologia de Cristais de Parafina e nas

Características Reológicas de Óleos Parafinicos em Baixas Temperaturas

Autor: Diogo Elias da Vinha Andrade

Área: EngenhariaTérmica

Orientador: Prof. Cezar Otaviano Ribeiro Negrão

Coorientador: Prof. Moisés Alves Marcelino Neto

Justificativa da seleção

A tese: lnfluêncio do Histórico Térmico no Morfologia de Cristois de Porafino e nas

Características Reológicos de Oteos Porøfínicos em Baixas Temperaturos, de autoria do doutor

Diogo Elias da Vinha Andrade foi selecionada com base nos critérios relatados abaixo.

Mostrou-se a orieinalidade da tese onde, a partir de resultados reométricos, verificou-se

que a magnitude do superresfriamento influencia a taxa de nucleação e o tamanho final dos

cristais precipitados em óleos parafinicos. O tamanho da região metaestável é influenciado

pela taxa de resfriamento e pela temperatura inicial do teste. A partir de microscopia de

campo claro observou-se que quanto maior o superresfriamento maior o número de cristais

formados. Além disso, encontrou-se que a morfologia e o tamanho dos cristais formados

influenciam o comportamento reológico do óleo parafinico em baixas temperaturas.

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 500 - Ecoville
81280-340 Curitiba Paraná Brasil

http://www.utfpr,edu.br/curitiba/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/programas/ppgem
Telefone Secretaria: (41 ) 3279-6567



Como maior contribuicão científica, na presente tese foi proposto pela primeira vez que,

além das quatro variáveis comumente abordadas no comportamento de óleos parafinicos -
taxa de resfriamento, temperatura final do teste, cisalhamento da amostra durante o

resfriamento e tempo de repouso - existe uma quinta varióvel cujo efeito tem sido pouco

explorado: a temperatura inicial de resfriamento. As principais conclusões sobre o efeito da

temperatura inicial, obtidas a partir de testes reométricos realizados com dois petróleos

parafinicos brasileiros, são: (i) a magnitude da temperatura inicial de resfriamento apresenta

uma grande influência na tensão crítica necessária para reiniciar o escoamento do material

em baixas temperaturas e (ii) para os dois petróleos parafinicos analisados, observou-se uma

região de temperatura inicial crítica que resulta na maior temperatura de gelificação e maior

tensão crítica para reiniciar o escoamento ao final do resfriamento, Experimentos iniciados

em temperaturas superiores ou inferiores à região crítica apresentam tensões críticas e

temperaturas de gelificação inferiores às obtidas naquelas situações. Além disso,

provenientes do trabalho da tese, foram publicados três artigos em revistas internacionais de

alto impacto:

1) Andrade D.E.V., Marcelino Neto M.A., Negrão C.O.R. QOLT). The importance of

supersaturation on determining the solid-liquid equilibrium temperature of waxy oils.

Fuel 2Q6:51,6-523.

2\ Fernandes R.R., Andrade D.E.V., Franco 4.T., Negrão C.O.R. (2}t7l. The yielding and

the linear-to-nonlinear viscoelastic transition of an elastoviscoplastic material. Journal

of Rheology 6L:893-903.

3) Andrade D.E.V., Cruz A.C.B., Franco 4.T., Negrão C.O.R. (2015). lnfluence of the initial

cooling temperature on the gelation and yield stress of waxy crude oils. Rheologico

Acta 54:149-157.

A tese possui relevância tecnológica inerente, pois ao longo de seu desenvolvimento

recebeu apoio técnico e financeiro através de: Projeto Parafinicos 2 (acordo de cooperação

050.0094026.t4.9) e do Projeto Parafinicos 3 (acordo de cooperação 5050.0103863.17.9)

ambos firmados entre a UTFPR-FUNTEF-Petrobras. O tema da tese era um importante tópico

de investigação em ambos projetos.

A contribuição ambiental e social consiste no conhecimento propiciado pelos

resultados da tese, que permitem melhor controle e bombeamento de óleos parafinicos em

tubulações de transporte de petróleo, fornecendo maiores informações associadas aos

processos de cristalização e gelificação do fluido. Esses dados permitem maior segurança e
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controle do bombeamento de fluidos, evitando rompimento ou abandono de tubulações

entupidas por óleos parafinicos gelificados,

O trabalho apresenta uma contribuicã o inovadora ao contabilizar o efeito do histórico

térmico na influência das propriedades reológicas de petróleos parafinicos, identificando que

a cristalização de parafinas é responsável pelo comportamento não newtoniano desses

materiais. Na tese é avaliada, pela primeira vez, a relação existente entre o histórico térmico

de óleos parafinicos, a morfologia dos cristais formados e as propriedades reológicas do

material. Para a obtenção dos resultados foram utilizados óleos parafinicos formulados com

diferentes composições de parafinas e realizados testes reométricos, de calorimetria e de

microscopia óptica de campo claro.

Como doutorando, o autor pode se desenvolver em diferentes aspectos da formação

acadêmica. Ressalta-se: (i) a interação com o setor industrial, no caso a Petrobras, pois a

elaboração de relatórios e apresentações de resultados periódicos foram realizadas junto à

empresa; (ii) a participação na orientação de alunos de graduação, acompanhando diversos

alunos de iniciação científica de engenharia mecânica durante o período do doutorado,

trabalhos de conclusão de curso de engenharia mecânica no período, além de dissertaçöes de

mestrado. O desempenho do autor da tese capacitou-o a manter o vínculo de pesquisador

com o grupo CERNN (Centro de Pesquisas em Reologia e Fluidos Não Newtoniados) da UTFPR,

onde também auxilia na orientação de diversos alunos de graduação e de pós-graduação.

Para constar, redigi a presente Ata, que aprovada por todos os presentes, vai assinada

por mim, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de

Materiais (PPGEM) da (urFPR), e pelos demais membros da comissão.

Prof. Dr.
Coordenador raduação

em Engenh caede ais (PPGEM-UTFPR)

. Dr. Admilson Teixeira F ranco

Profa. Dra. Carla Cristina Amodio Estorilio
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