
Introdução e Objetivo 

 Com o constante aumento da tecnologia e da inclusão, se tornou cada vez mais 

comum o uso de ferramentas computacionais no aprendizado através de softwares 

simuladores e outros recursos visuais.  Na área  de reatores em sistemas de leito 

fluidizado podemos encontrar alguns simuladores como o SEREA, que auxiliam nos 

cálculos de vários parâmetros importantes do sistema com extrema facilidade. Foi 

justamente nessa área que se desenvolveu esse trabalho. Foi feita uma modernização 

desse software para poder atender novas necessidades e também realizar novos cálculos 

antes não implementados. Com o novo software  simulador podemos calcular  

parâmetros de escoamento em tubulações, leitos e distribuidores. 

Metodologia 

 O software foi adaptado da linguagem Delphi para a linguagem JAVA em módulos 

já existentes. Os novos módulos já foram desenvolvidos em JAVA. Essa linguagem foi 

escolhida por ser uma linguagem orientada a objetos e por ter uma alta portabilidade, 

funcionando em qualquer sistema operacional. Além disso a linguagem JAVA tem um 

grande recurso de programação visual, o que torna o software mais amigável ao 

usuário. O NETBEANS foi a plataforma utilizada para realizar todo o desenvolvimento 

já que é um ótimo recurso que alinha programação visual com escrita.   
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Conclusão 

  Nosso software demonstrou a grande importância do uso de simuladores. Através de bons simuladores podemos fazer complexos experimentos serem reduzidos a alguns segundos e 

cliques. Porém os simuladores não substituem completamente os experimentos já que usam aproximações. Essa aproximações podem fazer o resultado ser um pouco desviado da realidade. 

Tudo isso deve ser levado em consideração. No ambiente de ensino os simuladores tornam mais fácil a compreensão dos estudantes. Concluímos que nosso software ficou muito próximo do 

objetivo inicial de modernização do SEREA e será de grande utilidade para a comunidade acadêmica nas simulações de leitos fluidizados 
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