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 QUESTÕES 

 1. According to the text, explain the current status of process engineering. 

 Segundo  o  texto,  a  engenharia  de  processos  é  uma  especialização  tradicional  e  interdisciplinar, 
 ativa  em  quase  todas  as  indústrias  que  envolvem  transformação  em  massa,  como  energia, 
 produção  farmacêutica,  metalurgia,  alimentos,  proteção  ambiental  e  outros.  Ao  enfrentar  a 
 grande  onda  da  digitalização,  a  engenharia  de  processos  passa  por  mudanças  dramáticas  e 
 inevitáveis  e,  como  consequência,  várias  teorias,  técnicas  e  conceitos  estão  surgindo,  como  a 
 engenharia de processo virtual (VPE). 

 2. According to the author, what are the advantages of CT over more traditional techniques? 

 Tradicionalmente,  os  pesquisadores  contam  com  técnicas  intrusivas,  como  a  sonda  óptica,  para 
 capturar  as  informações  locais  dentro  do  reator  de  processo.  A  Tomografia  Computadorizada 
 (TC)  tem  vantagens  óbvias  de  não  invasão  e  não  destrutividade,  que  podem  fornecer 
 informações  detalhadas  sobre  o  objeto  estudado  com  uma  imagem  ou  volume  de  alta  resolução 
 espacial, e o pesquisador pode obter informações gerais intuitivamente. 

 3.  Explain  what  represents  a  major  challenge,  according  to  the  author,  for  the  wider 
 dissemination of CT in the field. 

 Como  modalidade  de  diagnóstico  por  imagem,  a  TC  tem  sido  aplicada  com  sucesso  em  vários 
 campos  por  quase  meio  século.  Na  engenharia  de  processos,  como  maximizar  o  poder  da  TC 
 tem  sido  um  problema  há  muito  tempo,  segundo  o  texto.  A  razão  para  tal  problema  é  atribuída  à 
 característica  de  tempo  médio  da  tomografia  computadorizada.  A  aplicação  direta  à  medição 
 dinâmica  do  processo  resulta  em  sérios  artefatos  e  poucos  artigos  foram  publicados  neste  campo 
 após a invenção da TC. 

 4.  Write  about  the  current  information  available  on  CT  and  how  the  author  intends  to  contribute 
 to this discussion. 

 Segundo  o  texto,  existem  vários  livros  informativos  sobre  técnicas  de  TC  escritos  de  diferentes 
 perspectivas.  Há  também  um  grande  número  de  artigos  de  revisão  dedicados  com  foco  nos 
 tópicos  relevantes  da  engenharia  de  processos  nos  últimos  10  anos.  Além  destes,  um  congresso 
 bianual  especializado  em  tomografia  de  processo  industrial  a  partir  de  1999  também  contribuiu 
 com  um  grande  número  de  relatórios  valiosos.  O  autor  não  pretende  fornecer  uma  formulação 
 detalhada  do  princípio  e  uma  revisão  caso  a  caso,  mas  sim  concentrar-se  nas  características  da 
 TC  na  engenharia  de  processos.  No  seu  artigo,  toda  a  introdução  principal,  revisão  do  estado  da 
 arte,  desafios  e  possíveis  discussões  em  perspectiva  são  organizadas  em  relação  às  situações 
 práticas da engenharia de processos. 



 5.  Translate  the  excerpt  below.  The  translated  text  should  be  clear  and  accurate  in  terms  of 
 structure and meaning. 

 No  início  da  década  de  1990,  com  o  advento  da  tomografia  de  processo  (PT),  uma  inovação 
 da  TC  com  a  resolução  temporal  como  principal  preocupação,  em  vez  da  resolução  espacial 
 e  de  densidade,  que  é  a  principal  diferença  entre  a  TP  e  a  TC  tradicional,  os  pesquisadores 
 puderam  realizar  análises  dinâmicas.  Enquanto  isso,  a  ressonância  magnética  (MRI) 
 começou  a  despertar  interesse  em  aplicações  para  estudos  de  fluxo.  O  próximo  avanço  neste 
 campo é o desenvolvimento da TC dinâmica ou TC ultrarrápida na década de 2010. 




