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TÍTULO DO TRABALHO  (ARIAL 12, NEGRITO, MAIÚSCULAS, CENTRADO) 

 

Nome do 1º Autor1, Nome do 2º Autor2* (indique o autor de responsável com * no 

sobrenome (Arial 12, negrito, centrado) acompanhado de um breve currículo que 

o(s) qualifique na área de conhecimento do artigo (Arial 10, justificado à esquerda e 

a direita) 

 

RESUMO(2) (ARIAL 12, NEGRITO, MAIÚSCULAS, JUSTIFICADO À ESQUERDA) 

 

Solicita-se gentilmente aos autores que sigam estas instruções para submeter o pré-

projeto a aprovação.  

Escolha um título conciso que traduza adequadamente o trabalho que será descrito. 

Para indicar o título, o nome dos autores,breve currículo,nome da empresa(1) e e-

mail, por favor, siga as instruções indicadas acima e na nota de rodapé. O pré-

projeto devem ser escritos em papel no formato A4 (21 cm X 29,97 cm) com as 

margens esquerda e superior com 3 cm e as margens direita e inferior com 2 cm. 

Escreva um Resumo com menos de 500 palavras no estilo Arial 12, espaçamento de 

1,5 e justificado à esquerda e à direita (não ocupe mais do que uma página A4). No 

pré-projeto deve conter o objetivo, o procedimento experimental e a conclusão 

esperada. 

 Submeta o pré-projeto online em formato Adobe PDF (preferencialmente), ou MS 

Word.  Em simultâneo, será efetuado um registro para o autor responsável, o qual 

receberá uma notificação por correio eletrônico, com o número de inscrição do 

trabalho. O pré-projeto será encaminhado para a Comissão Orientadora. Esta 

comissão fará uma avaliação criteriosa dos pré-projetos.Após, esta avaliação o autor 

responsável pelo pré-projeto será comunicado, através do endereço eletrônico, 

sobre a aceitação ou da necessidade  de uma reestruturação do pré-projeto.  

______________ 
(1)

 Nome da empresa, endereço postal e eletrônico dos autores.  

(2) 
Resumo:O resumo a ser escrito deve ser do tipo informativo, ou seja, aquele que indica apenas os 

pontos principais do trabalho, sem apresentar dados qualitativos,quantitativos etc. De modo geral, 
não dispensa a consulta ao documento original. 



 

 

 

No caso da necessidade de uma reesturação o autor responsável, também, será 

notificado sobre prazo estipulado para o envio da versão final. O pré-projeto 

aprovado constitui um compromisso dos autores de apresentarem o referido trabalho 

completo e um resumo final, no prazo estipulado pela Comissão Organizadora. 

 

Observações:  

 

1. Incluir no final do projeto 5 palavras-chave(c), em ordem alfabética, separadas 

entre si por pontos e finalizadas também por pontos; 

2. O resumo deve ser escrito com o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do 

singular; 

3. O resumo deve ser composto de uma sequencia de frases concisas, 

afirmativas e não de enumeração de tópicos. Recomenda-se o uso de um 

parágrafo único; 

4. As notas de rodapé devem númeradas,  digitadas no formato Arial 10, com 

espaço simples,ficando separado do texto por um filete de 3 cm, a partir da 

margem esquerda ;  

5. As citações em inglês devem ser escritas em negrito ou itálico; 

6. Elaborar uma relação do ferramental necessário para elaboração  do projeto 

e anexar; 

7. Anexo segue um exemplo de pré-projeto para servir como base.   

 

______________ 
(3) 

Palavras- chave: Palavra representativa do conteúdo do documento, escolhida, preferencialmente, 
em vocabulário controlado. 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICAÇÕES NA FORMA DE EXECUÇÃO DO NÚMERO KAPPA E SEU 

IMPACTO NO RESULTADO FINAL 

 

Marlene Dely Cruz¹* 

Bacharel em Química, Pós-graduação em Celulose e Papel, Técnico de Ensino na área de Celulose e 

participa do Núcleo de Apoio à Pesquisa da Faculdade SENAI Tecnologia Gráfica. 

 

Célio Robusti² 

Bacharel em Química, Pós-graduação em Papel, Professor do Curso Técnico de Celulose e Papel da 

Escola SENAI “Theobaldo de Nigris” 

 

O objetivo deste trabalho é verificar se pequenas modificações na execução do 

ensaio do número Kappa (3), exercem interferência significativa no resultado final. A 

fim de se concretizar este estudo, escolheu-se duas variáveis para estas 

modificações. A primeira variável escolhida foi o tempo de reação da análise da prova 

em branco. Nesta fase do estudo, definiu-se os tempos de reações a serem 

estudados (0,2,5 e 7 minutos) em comparação com tempo de reação normatizado (10 

minutos). Com a finalidade de se avaliar o impacto causado por esta variação, 

efetuar-se-á dez análises em cada tempo de reação especificado, calculando-se o 

número Kappa e analisando-se os resultados. Na segunda variável substituiu-se o 

frasco dosador do tipo “TD” (To Deliver), proposto na norma, por frasco dosador tipo 

“TC” (To Contains), o qual é mais fácil de se manusear. Para se estudar o impacto 

causado por esta modificação, executar-se-á dez análises, segundo a norma, e, 

posteriormente, mais dez análises de forma não normatizada. A seguir efetuar-se-ão 

os cálculos e analisar-se-ão os resultados obtidos. Com base nestes resultados, 

concluir-se-á se as alterações proposta serão ou não viáveis.  

 

Palavras-chave: Análise. Frasco dosador. Número Kappa. Prova em branco. 

Substituição. 

__________________ 

Endereço: Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica
 (1) 

e Escola SENAI Theobaldo de Nigris
 (2)

 – Rua 

Bresser, 2315 – Mooca – São Paulo – marlenedely@gmail.com e céliorobusti@gmail.com. 

Número Kappa
 (3)

: método indireto para se determinar a quantidade de Lignina (ligante que une as 

estruturas fibrosas) removida da madeira, durante o processo de produção de pasta celulósica. 


