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Resumo: 

Alinhamento de Ontologias. Logo após, fiz a implementação de um Alinhador de Ontologias 
simplificado para que, eu, o bolsista, me ambientasse melhor com o problema em questão.
Uma organização famosa mundialmente por organizar anualmente avaliações de 
Alinhadores de Ontologia é a OAEI -- Ontology Alignment Evaluation Initiave, no site da 
OAEI encontramos benchmarks [2] com ontologias que foram utilizadas em cada ano do 
evento e também foi possível através deste site obter a API (AlignAPI) com a qual é 
possível realizar os tais alinhamentos.
Utilizamos a linguagem de programação JAVA e a IDE Elipse para a tarefa de codificar o 
alinhador e de gerar as tabelas com os resultados numéricos das avaliações das 
Distâncias de Edição entre as entidades dos pares de ontologias.
Após, comecei a ler artigos específicos sobre Alinhamento de Ontologias utilizando  redes 
neurais artificiais, dentre estes foi escolhido um no qual me baseei para a implementação: 
A Neural-- Networks--Based Approach for Ontology Alignment” [3].
Uma vez possuindo os valores numéricos referentes as distancias de edição foi possível 
dar continuidade no projeto partindo para a parte da RNA, na qual por questões técnicas foi 
decidido utilizar da linguagem R para sua implementação.
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Resumo: 

Recentemente, o uso de splines específicas, conhecidas como B-splines racionais não 
uniformes (NURBS, sigla em inglês), vem sendo aplicadas para o desenvolvimento de 
ferramentas de análise estruturais, aos moldes do método de elementos finitos (MEF). 
Determinam a chamada análise estrutural isogeométrica (AEI). O nome isogeométrico 
advém da possibilidade das representações por meio de NURBS apresentarem potencial 
para modelagem exata de peças com geometrias complexas. 

As NURBS se desenvolveram basicamente em comunidades especificas de Computação 
Gráfica e desenvolvimento de projetos, geralmente através de programas de apoio a 
projetos (CAD, sigla em inglês). Sua adaptação para análise estrutural vem evitar a 
necessidade contínua de retorno ao CAD para readequação da malha isogeométrica em 
relação a malha utilizada no MEF. Além disto, evita-se o erro na aproximação intrínseca da 
malha do MEF utilizada na discretização da peça de geometria complexa. 

Apesar de ser uma estratégia recente, a AEI vêm apresentando resultados animadores em 
diversas classes de problema mecânicos e estruturais, mostrando, assim, potencial como 
ferramenta de análise estrutural numérica. Apesar de recente, a AEI vem se mostrando 
competitiva em relação ao tradicional MEF, gerando baixos níveis de erro numérico, 
facilidade de refinamento e, principalmente, uma representação “exata” de geometrias 
complexas.                                                                                                                                  

O desenvolvimento de um modelo numérico bem como a avaliação de seu desempenho 
está previsto para avaliar o potencial dos métodos de AEI principalmente em relação ao 
MEF. 
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Resumo: 

Um MOOC (Massive Open Online Course) pode ser definido como um modelo de curso 
que integra três elementos: a conectividade das redes sociais, o conhecimento de um 
especialista em determinada área e um conjunto de recursos online abertos. Uma 
característica importante deste modelo é o número de inscritos possíveis no curso, os 
quais buscam se organizarem de acordo com suas metas, conhecimentos prévio e 
interesses comum. Além dos recursos tradicionais de um curso online, um MOOC 
também disponibiliza formas para seus participantes interajam entre si, criando uma rede 
de conhecimento entre os estudantes.
O objetivo deste trabalho foi pesquisar e avaliar a utilização e integração de redes sociais 
com o ambiente educacional da UFJF e propor um curso sobre Pensamento 
Computacional utilizando a metodologia MOOC. Para a concretização, foi realizada uma 
revisão da literatura sobre as novas tecnologias na educação e EAD e MOOC. Além disso, 
foi desenvolvido uma pesquisa de campo através de um questionário e aplicado para uma 
amostra de professores da UFJF, onde os quais responderam sobre uso de tecnologias e 
redes sociais no processo de ensino e aprendizagem e o conhecimento destes em 
relação ao modelo de cursos online MOOC.
A pesquisa de campo nos mostrou que grande parte dos professores utiliza alguma 
tecnologia no processo educacional, porém como apoio. Quanto ao uso das redes sociais, 
o uso se concentra mais na disponibilização de conteúdos e ainda na comunicação com 
os alunos. Também podemos destacar o pouco conhecimento dos professores em 
relação à metodologia MOOC. 
Na sequência, foi desenvolvido um protótipo de curso com o tema Pensamento 
Computacional na metodologia MOOC, objetivando construir a cultura deste modelo de 
ensino na UFJF. 
Ao concluirmos nosso projeto, ficou evidenciado a importância das novas tecnologias no 
processo de ensino e aprendizagem e a necessidade de inovações. Além disso os 
professores apontaram a utilização e aprovação das redes sociais. Dessa forma a 
proposta de um curso na metodologia MOOC e a formação de redes de conhecimento 
torna-se interessante  e imprescindível para o a renovação do processo educacional.
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Resumo: 

Apesar dos modernos e eficientes equipamentos médicos fornecerem imagens de boa 
qualidade da anatomia e função interna de diversos órgãos e distritos arteriais, a análise e 
a quantificação eficiente de parâmetros fisiológicos tais como a taxa de deformação, o 
nível de tensão, as propriedades mecânicas dos tecidos, etc. é um tema de pesquisa 
ainda em aberto e para cuja solução em muito contribuirá o desenvolvimento de modelos 
computacionais permitindo uma melhoria no diagnóstico e planejamento cirúrgico de 
diversas doenças em sistemas fisiológicos complexos, tais como o sistema 
cardiovascular objetivo deste projeto de pesquisa. Uma das técnicas relacionadas com a 
quantificação automática de parâmetros fisiológicos é conhecida com o nome de Fluxo 
Ótico. Fluxo ótico é a distribuição das velocidades de movimento de padrões de brilho em 
uma sequência temporal de imagens, e a sua obtenção é mandatória, por exemplo, na 
caracterização da cinética do coração, e das propriedades mecânicas dos tecidos das 
paredes de artérias coronárias dentre outras. Dada a relevância científica e seu impacto 
social, objetivou-se com este tema de pesquisa implementar modelos computacionais 
baseados em métodos de fluxo ótico que permitam extrair o campo de velocidades em 
uma sequência temporal de imagens médicas. Neste trabalho, campos de fluxo ótico em 
sequência temporal de imagens médicas MRI e IVUS foram obtidos utilizando o método de 
Horn e Schunck. Estes resultados nos indicam que o fluxo ótico calculado para todo o ciclo 
cardíaco permitirá realizar a caracterização das propriedades mecânicas e 
deformabilidade dos diversos tecidos que constituem a parede arterial e o miocárdio.
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Resumo: 

O mercado de dispositivos móveis é crescente, assim como a demanda para 
desenvolvimento para esse tipo de aparelho, em particular a demanda por jogos. Uma 
técnica comum na implementação de jogos é a Inteligência Artificial (IA). São inúmeras 
as aplicações, mas no geral ela é implementada para calcular ações que criem 
dificuldade para o usuário ou melhore a sua experiência, simulando outro jogador por 
exemplo. Essas técnicas demandam poder de processamento e memória, o que é um 
ponto fraco dos dispositivos móveis se comparados a computadores de mesa comuns. 
Sendo assim, é relevante o estudo e a aplicação de IA em um jogo para dispositivo 
móvel. O sistema operacional escolhido para o desenvolvimento do jogo desse projeto é 
o Android, amplamente presente nos smartphones e tablets atualmente. Em IA há dois 
tipos de buscas amplamente usadas em jogos: busca competitiva e busca de caminhos. 
A busca competitiva simula jogadas (estados) futuras tanto do jogador quanto do próprio 
dispositivo, a fim de escolher a melhor jogada contra o usuário. É aplicada em jogos 
competitivos, como o xadrez. Já a busca de caminhos permite encontrar caminhos entre 
dois pontos e é aplicada em jogos que envolvam o percurso de um caminho. Em ambas 
as buscas podem ser utilizadas heurísticas que estimam o quão promissor é cada 
movimento associado aos estados, a fim de reduzir o número de estados expandidos e o 
tempo de resposta. O jogo desenvolvido envolve o percurso de um labirinto, onde o 
objetivo do jogador é chegar a um ponto objetivo. Pelo mapa estão espalhados inimigos 
que, utilizando buscas de caminhos, tentam alcançar o jogador e impedi-lo de chegar ao 
objetivo. Foram implementadas a busca em largura, em profundidade e ordenada, que 
são métodos exaustivos (não usam heurísticas), e as buscas gulosa e A*, que fazem o 
uso de heurísticas. Cada um desses algoritmos apresenta um comportamento diferente 
e podem encontrar caminhos diferentes. Outros fatores também são relevantes, como o 
tempo de resposta, número de estados expandidos, e com quantos inimigos o jogo pode 
ser executado sem travamentos, uma vez que para cada movimento do usuário os 
caminhos devem ser recalculados.
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Resumo: 

Ao longo dos anos de existência da internet, somado à facilidade de difusão de informação 
em seus mais variados formatos – texto, áudio, vídeo – veio o desafio de indexar, formatar 
e disponibilizar tais conteúdos de forma que possam ser reutilizados e ainda resultem em 
um melhoramento na experiência do usuário. Embora tenha havido grande progresso na 
indexação de texto, as soluções para indexação de arquivos de áudio e vídeo ainda é um 
desafio para alguns tipos de consulta. 
Este projeto visa a criação de técnicas para indexação de grandes volumes de vídeo para 
realizar consultar por conteúdo sem a necessidade de intervenção humana. A abordagem 
desenvolvida faz uso de técnicas de transcrição automática de áudio. Nestas técnicas, o 
áudio do vídeo é transformado em texto e técnicas de extração de informação textual são 
utilizadas para identificação de contexto. Embora a abordagem de transcrição do áudio 
auxilie o processo de indexação com informação de contexto, o processo de transcrição 
naturalmente gera uma quantidade excessiva de ruído no resultado. Assim, o objetivo 
principal do projeto é identificar o contexto de vídeos utilizando como fonte de dados textos 
com ruídos.
Ao longo do projeto, foram realizados experimentos com algoritmos de indexação para 
minimizar o impacto do ruído no texto de entrada e aumentar a acurácia do sistema. O 
projeto foi aplicado para indexar as vídeo-aulas do Instituto de Ciências Exatas que fazem 
parte do projeto VideoAula@RNP e foi criada a aplicação Qodra para interface do motor de 
busca. O Qodra, além de um sistema de busca de vídeo-aulas por contexto, também é um 
sistema de recomendação de vídeo. A recomendação é realizada através de métodos de 
similaridade de contexto utilizando a ontologia do DBPedia para encontrar relações entre o 
contexto do vídeo sendo visualizado e outros vídeos presentes na base de dados.
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Resumo: 

   Em sistemas de TV Digital, é possível a transmissão de conteúdos além do 
áudio/vídeo da programação de um canal. Outros vídeos, áudios, imagens e textos 
podem ser enviados sincronizados entre si e com o audiovisual principal. O 
sincronismo de tais objetos é normalmente definido através de uma aplicação 
multimídia interativa. Todo esse conteúdo é transportado até os receptores através de 
um canal de difusão.
   Uma vez que os receptores podem sintonizar um certo canal a qualquer momento, as 
aplicações multimídia precisam ser enviadas repetidamente, para garantir a recepção 
independente do momento de sintonização. A estrutura de carrossel de objetos foi 
concebida exatamente para prover essa transmissão cíclica. O tamanho do carrossel, 
a sua taxa de transmissão e o espaço entre instâncias de um mesmo conteúdo 
colocadas nessa estrutura são fatores que devem ser considerados no cálculo do 
atraso para a entrega de um conteúdo aos clientes. Neste contexto, torna-se 
interessante a construção de ferramentas que busquem otimizar a transmissão por 
carrossel.
   O objetivo principal deste projeto foi criar uma ferramenta que otimize a transmissão 
de aplicações interativas escritas em Nested Context Language (NCL), por meio de 
gerência adequada do carrossel de objetos, embasada na análise do arquivo NCL 
dado como entrada. Criou-se uma estrutura de dados capaz de armazenar 
informações sobre cada mídia do conteúdo interativo, tais como início, fim, duração, 
tamanho, sincronismo entre as mesmas, etc., e, assim, alinhá-las em um plano de 
transmissão ao longo do tempo.
   Dessa forma, torna-se possível visualizar em um instante ou intervalo de tempo quais 
mídias serão necessárias para que o conteúdo interativo seja apresentado ao 
espectador sem que hajam perdas de dados. Com tal informação, a transmissão dos 
objetos em si pode ser escalonada conforme a real necessidade de apresentação nos 
receptores. Obtém-se, portanto, um uso otimizado da vazão e um menor atraso na 
transmissão de aplicações interativas em sistemas de TV Digital por difusão.
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Resumo: 

Dentre as principais vias de condução dos estímulos elétricos no coração destacam-se 
certas fibras conhecidas como fibras de Purkinje. Essas se localizam abaixo do 
endocárdio e são responsáveis por estimular os músculos dos ventrículos de maneira 
sincronizada evitando que a contração cardíaca aconteça de maneira desordenada. 
Atualmente, existem poucos modelos computacionais que conseguem reproduzir o 
fenômeno das fibras de Purkinje de maneira eficaz, sendo que um dos problemas é a 
identificação do fenômeno, que acontece muito rápido, fora que o formato dessa rede não 
é uniforme e sua reprodução não é tão simples. Para contornar isso existem modelos que 
utilizam ideias baseados em ramificações de plantas que geram configurações desse tipo, 
sendo que este método é conhecido como L-System. A ideia desse método é a partir da 
geração de uma raiz inicial analisar a cada iteração os segmentos que sofrerão um 
crescimento baseado em um conjunto de regras, de forma que no final gera-se um 
conjunto de ramificações parecidos com o que encontramos em uma planta. Neste 
trabalho propõe-se a construção de um modelo computacional que tenta reproduzir o 
sistema de condução das fibras de Purkinje utilizando o método L-system com algumas 
alterações para se adequar ao fenômeno da condução do estímulo elétrico que acontece 
no coração. 
Assim, foi implementado uma rede de Purkinje 3D e alguns testes foram realizados com 
base nas equações do monodomínio e em alguns modelos celulares que descrevem o 
comportamento de uma célula cardíaca, a fim de se verificar o que irá ocorrer com a rede 
quando diferentes tipos de estímulos são aplicados no sistema. Por fim, imagens de 
ressonância magnética do coração de humanos foram processadas para geração de um 
modelo geométrico do ventrículo esquerdo com propriedades anatômicas específicas do 
paciente em questão. Como trabalho futuro estamos inserindo a informação da ávores de 
Purkinje nestas malhas tridimendionais do coração, o que permitirá simulações mais 
precisas da atividade elétrica cardíaca.                                                                              
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Resumo: 

 A geração automática de modelos detalhados de árvores arteriais é muito importante para 
caracterizar as estruturas geométrica e topológica dos vasos ao nível das arteríolas e 
capilares. A representação adequada do arranjo de artérias é necessária para estudar o 
efeito dos leitos periféricos na hemodinâmica do sistema arterial humano. Logo, modelos 
de árvores arteriais construídos a partir de algoritmos baseados em princípios físicos 
possibilitam um estudo realístico e sistemático da hemodinâmica local em regiões 
clinicamente relevantes do corpo humano ao invés de modelos simplificados a parâmetros 
condensados. Em síntese, a geração automática de árvores arteriais pode ser obtida 
empregando algoritmos baseados em modelos fractais e otimizados. Em particular, neste 
projeto estamos interessados na geração automática de modelos otimizados no contexto 
do método computacional chamado Constrained Constructive Optimization (CCO) que 
permite gerar árvores arteriais otimizadas de acordo com uma função custo e cujas 
bifurcações satisfazem uma lei de potência derivada de sistemas biológicos. Os objetivos 
atingidos neste projeto foram a adaptação do método CCO  de maneira que ele possa ser 
utilizado na geração de árvores arteriais em volumes não necessariamente convexos e a 
realização de simulações hemodinâmicas com os modelos de árvores arteriais gerados 
em domínios 3D representando a parede do ventrículo esquerdo. No tocante aos 
resultados alcançados, realizamos análises morfométricas e hemodinâmicas dos modelos 
de árvores arteriais gerados pelo método CCO.  Em se tratando das análises 
morfométricas dos modelos de árvores arteriais, foram realizados neste projeto 
comparações entre estes modelos com árvores arteriais coronarianas reais de dois 
corações humanos obtidas via a técnica de corrosão vascular. Por outro lado, análises 
hemodinâmicas dos modelos de árvores arteriais gerados automaticamente também 
foram realizadas calculando ao longo da árvore tais medidas: pressão, fluxo e tensão de 
cisalhamento da parede do vaso. Com isto, foram estudados como mudanças nos 
parâmetros do método CCO afetam as estruturas geométrica e topológica e, por 
conseguinte, as distribuições hemodinâmicas dos modelos de árvores arteriais.
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Resumo: 

Uma vantagem apontada pelo Microgrids consiste em viabilizar o aproveitamento de 
pequenas fontes de energia, principalmente as de fontes renováveis. Portanto, o 
desenvolvimento de técnicas para análise e operação de equipamentos adaptadas as 
condições existentes no Brasil é uma oportunidade para a indústria nacional e para 
pesquisa. Este panorama requer estratégias de controle e operação que diferenciam 
de técnicas adotadas convencionalmente na operação dos sistemas atuais. A presença 
de fontes não-controláveis (por exemplo, geração eólica e/ou solar) aliados a aplicação 
de equipamentos baseados em eletrônica de potência introduzem novos desafios no 
tocante à operação de Microgrids, requerendo o gerenciamento concomitante da 
potência da Energia (Power Management Systems – PMS e Energy Management 
Systems – EMS). Neste contexto, os consumidores comportam-se como cargas ativas 
participando do mercado de energia, podendo aumentar o consumo em horários de 
tarifas mais baratas. Seguindo esta oportunidade nova de operação do sistema, este 
trabalho propõe uma metodologia para cálculo da tarifa variável de energia elétrica 
considerando o ambiente de redes inteligentes (“Smart Grids”). Este problema, 
conhecido como “Resposta de Demanda” (RD) ou “Tarifa Dinâmica” (TD), permite aos 
consumidores -que até então pagam um preço fixo para energia- participarem 
ativamente do mercado de energia tendo em vista que a diferença de preço durante as 
horas do dia induz a redução de consumo nos horários de ponta e aumento em outros 
horários. Os resultados mostram que o processo proposto neste trabalho é promissor 
para aplicação em Smart Grids.
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Resumo: 

Modelos matemáticos e simulações computacionais vêem sendo utilizados para estudar 
diversos fenômenos da Engenharia Mecânica, de Petróleo, Biologia, Física dentre outros.
Tais áreas tem em comum a dificuldade de experimentos físicos e de campo, devido à 
complexidade destes ou até mesmo os riscos envolvidos durantes os testes.
No nosso caso, temos como foco de estudo o coração humano e suas características 
fisiológicas e mecânicas. Através deste trabalho procuramos tornar as simulações já 
existentes mais próximas da realidade de cada paciente para que possamos estudar o 
comportamento cardíaco em situações extremas, como hipertensão, arritmias e outros 
descontroles.
Durante este último ano, escrevemos um algoritmo capaz de identificar um conjunto de 
pontos que quando unidos, formam uma malha computacional que representa um modelo 
geométrico aproximado do ventrículo esquerdo do nosso coração, responsável por 
distribuir o sangue rico em oxigênio e nutrientes para o restante do corpo.
Entretanto, estas simulações são feitas através de inúmeras linhas de código o que torna a 
visualização dependente de certo conhecimento de programação. Pensando nisso, 
estamos desenvolvendo uma maneira mais interativa e intuitiva de explorar os resultados 
destas simulações.
Usando um sensor visual de profundidade (Microsoft Kinect), estamos desenvolvendo um 
programa capaz de identificar gestos, movimentos e falas de maneira que possamos unir 
toda interação gestual captada por este sensor e usá-las para visualizar e explorar os 
resultados de simulação.
Com isso, esperamos aproximar as várias áreas de estudo que envolvem o coração 
humano, podendo difundir os resultados obtidos com nossas simulações.
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PROGRAMAÇÃO  GENÉTICA GRAMATICAL MULTIOBJETIVO  PARA O  APOIO  À
INFERÊNCIA DE MODELOS A PARTIR DE DADOS

Autores:
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Resumo:
A humanidade vem procurando melhorar e automatizar seus processos. Os avanços científicos
impulsionaram desde a invenção da primeira calculadora até a criação do computador. Desde
então o cenário científico vem avançando rapidamente, mas em algumas áreas ainda é difícil
gerar conhecimento. Problemas com alto nível de complexidade ou abstração são difíceis de
serem avaliados por pessoas. Isso pode ser visto na identificação de modelos simbólicos, por
exemplo, para a Inferência da Máxima deformação Longitudinal de Dutos com Amassamento
ou para agrupamentos. O primeiro problema tem como objetivo utilizar medições sobre um
duto  que  sofreu  amassamento  para  determinar  qual  a  máxima  deformação  longitudinal
sofrida. É necessário então criar métodos de descoberta automática de informação utilizando
um sistema inteligente que gera modelos na forma simbólica. A Programação Genética (PG) é
uma meta-heurística inspirada na seleção natural que simula o processo de evolução em uma
população de indivíduos candidatos.  A PG Gramatical  (PGG) utiliza gramáticas formais para
criar  um  conjunto  de  regras  as  quais  os  modelos  devem  obedecer,  possibilitando  criar
restrições e utilizar conhecimento prévio. A PGG se mostrou eficaz em ambiente mono objetivo
em problemas de regressão simbólica e de classificação, buscando maximizar a acurácia dos
modelos. No entanto, verificou-se a necessidade de minimizar também a complexidade desses
modelos, tornando o problema multiobjetivo. Utilizando novas técnicas para explorar o espaço
de busca em diversos objetivos a PGGM foi capaz de encontrar modelos com melhor acurácia
que a PGG e com baixa complexidade. Além de ser utilizada para problemas de regressão e
classificação, a PGG pode ser adaptada para resolver problemas de agrupamentos de dados.
Uma grande vantagem de usar técnicas de PGG multi-tree para agrupamento de dados é que
ele  apresenta  o  modelo  simbolicamente,  fornecendo  conhecimento  ao  especialista  do
domínio. Vale ressaltar que, diferente do que ocorre com muitos dos algoritmos tradicionais de
agrupamento,  o  método  pode  agrupar  dados  irregularmente  distribuídos  (forma  não
hiperesférica).
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Resumo: 

A Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia que permite a modificação de uma 
visualização do mundo real através da sobreposição de imagens virtuais, geradas 
computacionalmente, utilizando um dispositivo de captura e geração de imagens em 
tempo real. Apesar da RA ter seu início nos anos 60, sua popularização ainda não ocorreu, 
comparando-se com o recente crescimento da realidade virtual, ficando ainda restrita a 
ambientes de pesquisa e aplicações industriais. Com o advento de equipamentos 
relativamente baratos, com hardwares que suportam as exigências das aplicações de RA, 
por exemplo smartphones, e bibliotecas que oferecem suporte para o desenvolvimento de 
aplicações de RA, o alcance desta tecnologia está aumentando. Entre as bibliotecas 
disponíveis que oferecem algoritmos para a elaboração de aplicações de RA destaca-se o 
OpenCV.

O OpenCV é uma biblioteca gratuita e aberta criada em 1998 pela Intel, possuindo mais de 
2500 algoritmos que dão suporte para processamento básico e avançado de imagens, 
geometria computacional, detectores e descritores de características, rastreamento de 
objetos, fluxo óptico, detecção de objetos, calibração da câmera, entre outros. O OpenCV  
foi escolhido para este trabalho por ser gratuito, robusto, dar suporte a várias linguagens de 
programação e por possuir interface amigável para o acesso de seus algoritmos.

A detecção de padrões em uma imagem compreende, basicamente, três etapas: detecção 
de características, descrição destas características e correspondência do padrão com a 
imagem. Há algoritmos específicos para cada etapa e algoritmos que compreendem as 
duas primeiras. Neste trabalho serão comparadas combinações dos três tipos de 
algoritmos disponíveis na biblioteca OpenCV para a detecção de um padrão pré-
estabelecido em uma imagem e tem por objetivo determinar a melhor combinação destes 
algoritmos para uma aplicação de RA. 
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Resumo:
A Programação  Genética  (PG)  é  uma  meta-heurística  capaz  de  gerar  programas
automaticamente,  através de um processo de evolução simulada.  Neste projeto foi
utilizada a Evolução Gramatical (EG), um tipo de PG que gera as soluções candidatas
a partir de uma gramática formal. Apesar de serem robustas e flexíveis, sabe-se que
as  técnicas  de  PG  em  geral  possuem  alto  custo  computacional,  limitando  sua
utilização em problemas com grandes conjuntos de dados. Este trabalho estende outro
em que foram pesquisados e implementados algoritmos para aceleração da execução
da EG utilizando Unidades de Processamento Gráfico, as GPUs (do inglês, Graphics
Processing Units). O mecanismo de busca utilizado naquele momento foi um Algoritmo
Genético (AG). Um modelo de paralelismo relatado na literatura para aceleração de
meta-heurísticas  populacionais  é o  chamado modelo  de ilhas,  no qual  divide-se a
população  em  grupos  que  podem  ser  evoluídos  separadamente.  Este  modelo  é
naturalmente  paralelo,  havendo  comunicação  entre  as  ilhas  somente  durante  as
migrações. O objetivo deste projeto foi utilizar o modelo de ilhas para construção de
uma  técnica  híbrida  de  paralelismo,  evoluindo  subpopulações  em  computadores
distintos, cada um utilizando uma GPU para aceleração da execução. Além disso, esta
estratégia permite a utilização de diferentes algoritmos de busca em cada ilha, uma
vez  que  na  EG  existe  a  separação  do  espaço  de  busca  da  representação  dos
programas.  Assim,  uma pesquisa  para  paralelização  do Algoritmo  de Seleção Clonal
(CLONALG) em GPU foi iniciado durante o presente trabalho.
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Resumo: 

O acesso à rede mundial de computadores tem crescido muito. Paralelamente, o avanço 
das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC, em especial, a telefonia celular, tem 
permitido uma maior aderência das aplicações às demandas do mercado e da pesquisa, 
tornando a mobilidade um fator importante. A popularização dos celulares, smartphones e 
tablets está ampliando as possibilidades de pesquisa, negócios e lazer e, 
consequentemente, aumentando a demanda por profissionais capacitados. Algumas 
vantagens do uso de aplicações móveis são: melhor experiência para o usuário, pois tais 
aplicativos possibilitam uma melhor utilização de recursos gráficos e de interface, 
proporcionando um uso mais rápido e agradável para o usuário; além disso, é possível 
disponibilizar conteúdo para ser acessado de modo offline; menor custo de acesso e 
acesso a recursos nativos do celular como a câmera fotográfica, GPS, bluetooth, entre 
outros. O desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis vem se tornando cada 
vez mais frequente. Os avanços na computação móvel tornam possíveis mais usuários 
acessarem serviços independente de localização, todavia, as suas características 
inerentes revelam alguns desafios. Algumas dessas características que suscitam 
problemas alvos de pesquisas, a fim de alcançar soluções apropriadas, são: pequena 
capacidade de processamento; reduzida capacidade de memória; alta mobilidade e 
pequena duração da bateria. Além disso, existem várias plataformas que um 
desenvolvedor pode escolher e deve haver uma padronização. Outro ponto é que cada 
dispositivo suporta apenas uma plataforma. Portanto, para maximizar o alcance e as 
receitas para as suas aplicações, é necessário decidir quais plataformas o aplicativo 
apoiará. Este projeto tem como objetivo geral o estudo e a sistematização de 
conhecimento pertinente ao desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis 
utilizando padrões de projeto. Para tanto será efetuado um estudo relacionado à adoção de 
padrões no processo de desenvolvimento bem como outras tecnologias e métodos de 
Engenharia de Software. Além disso, será realizada uma revisão da literatura relacionada 
ao desenvolvimento deste tipo específico de aplicações. 
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Resumo: 

O projeto ACIONAMENTO DE LEDS EMPREGANDO INTEGRAÇÃO DE CONVERSORES 
E ELIMINAÇÃO DE CAPACITORES ELETROLÍTICOS foi desenvolvido no Núcleo de 
Iluminação Moderna da UFJF (NIMO) como parte das atividades de pesquisa que 
atualmente são objeto de interesse do laboratório. 
Neste trabalho foi implementado, inicialmente, um driver de LEDs baseado em conversor 
CA-CC boost acionando um conversor buck. Ambos os conversores são associados em 
cascata para prover o acionamento de duas luminárias de diodos emissores de luz (LEDs) 
de aproximadamente 32W cada, totalizando assim, numa potência de carga de 
aproximadamente 64W. Além disso, desejou-se que o conversor possuísse elevado fator 
de potência, alta eficiência, baixa distorção harmônica da corrente de entrada e vida útil 
elevada (através da possibilidade de substituir capacitores eletrolíticos por capacitores de 
filme metálico). O funcionamento do conversor é controlado através de um circuito 
integrado dedicado, o L6561, que opera em modo de condução de transição (TM, do 
inglês: “transition mode”). Uma etapa futura do trabalho irá considerar a integração dos 
estágios para fins de comparação com a versão não integrada.
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Resumo: 

O desenvolvimento de sistemas modernos de comunicação sem fio está fortemente 
baseado em um aumento crescente do uso eficiente do espectro, limitado por uma 
barreira imposta pela tecnologia de front-ends de rádio-frequência (RF), que evoluiu de 
forma significantemente mais devagar do que aquela dos processadores digitais. Deste 
modo, as imperfeições de RF têm se tornado o gargalo no desenvolvimento de sistemas 
de comunicação sem fio mais rápidos e eficientes em consumo de potência. Dentre as 
imperfeições do front-end de RF, o ruído de fase é uma das mais relevantes. É um 
problema inerente em qualquer sistema de comunicação. Imperfeições nos osciladores do 
transmissor e do receptor geram variações aleatórias na fase, modulando a forma de onda 
gerada. Estas implicam em flutuações no domínio do tempo, isto é, variações no atraso de 
chegada da informação na recepção (jitter). De forma a criar soluções eficientes, é 
necessário um melhor entendimento dos efeitos do ruído de fase e como ele se manifesta 
em aplicações reais. Este trabalho tem por objetivo analisar os efeitos ruído de fase em 
plataformas de rádio definido por software (Software Defined Radio ou SDR), o que deve 
trazer resultados mais realistas comparados com simulação computacional, já que 
utilizam circuitos de RF reais e não modelos matemáticos. Deste modo, estes novos 
resultados podem indicar quais técnicas de compensação das imperfeições de RF 
presentes na literatura apresentam melhor desempenho em sistemas reais. Para isso, foi 
implementado um sistema de transmissão monoportadora capaz de operar em um amplo 
espectro de frequências de transmissão para análise das imperfeições de RF baseado em 
plataformas USRP. A partir deste sistema, foram realizadas medições dos efeitos do ruído 
de fase, nas diferentes placas de front-end disponíveis no Laboratório de 
Telecomunicações Aplicadas (LTA) da Faculdade de Engenharia da UFJF para fins de 
caracterização do ruído de fase nestas plataformas. A partir desta caracterização, forma 
propostas algumas técnicas de compensação de ruído de fase, que foram posteriormente 
avaliadas.
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Resumo: 

Diversas inovações estão surgindo para atender às demandas das Redes inteligentes 
(Smart Grids). Identifica-se que um dos meios de comunicação mais adequados para ser 
utilizados nestas aplicações são os próprios cabos de energia elétrica através da 
tecnologia PLC (Power Line Communication), entretanto não existe atualmente no 
mercado um Analisador de canais específico para esta tecnologia. A presente proposta 
visa o desenvolvimento de um equipamento inovador chamado de Analisador PLC.
Como principais objetivos do projeto estão o desenvolvimento de um protótipo de um 
equipamento para medição e caracterização de canais PLC e dos ruídos presentes neste, 
utilizando um FPGA em conjunto com um processador Intel. Ainda, analisar e caracterizar, 
através da aplicação do equipamento desenvolvido, as redes de baixa tensão na faixa entre 
1,7 MHz e 50 MHz para transmissão banda-estreita e banda larga. E, por fim, analisar e 
caracterizar canais PLC em meios de transporte (veículos, aviões, etc) e gerar modelos.
Para tanto serão desenvolvidos um módulo, chamado Transmissor, utilizando o kit de 
desenvolvimento DE2-115 (implementado previamente ao início deste projeto), para enviar 
um sinal denominado símbolo OFDM de teste nas faixas de frequência propostas, e outro 
módulo receptor, chamado de Analisador de Canais PLC, utilizando o kit de 
desenvolvimento DE2i-150, o qual através do símbolo de teste recebido irá caracterizar o 
meio de comunicação. Ainda, placas com conversores AD e DA para serem conectadas 
ao barramento HSMC disponível no kit DE2i-150, possibilitando a interface da aplicação 
com a rede de energia elétrica, foram previamente desenvolvidas.
Portanto, A placa de desenvolvimento DE2i-150 é essencial para este projeto tendo em 
vista que o FPGA ficará responsável pela aquisição de dados proveniente do canal PLC e o 
processador da Intel, que comunica com o FPGA através de uma PCIexpress, será 
responsável pelo processamento dos sinais, relatórios e resultados das medições para o 
usuário final.  Esse projeto foi premiado na competição de Inovação em Sistemas 
Embarcadoa da Intel em Manaus em 2014 e apresentado no Arizona - USA na sede da 
Intel em 2015.
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Resumo: 

As pesquisas físicas envolvendo altas energias como as realizadas no CERN 
(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) tem como um dos problemas a seleção 
de eventos. O acelerador de partículas LHC, (Large Hadron Collider) tem sido aprimorado 
para gerar luminosidades mais altas, e isso tem aumentado o número partículas 
interagindo com o detector e consequentemente o nível de ruído de fundo do Experimento. 
Várias partículas de interesse à Colaboração ATLAS (A Toroidal LHC Aparatus) têm 
elétrons/pósitrons como produto final de seus processos de decaimento; um exemplo 
muito conhecido ocorre com o Bóson de Higgs que decai em quatro elétrons/pósitrons em 
um de seus principais modos de decaimento. Portanto, identificação de elétrons/pósitrons 
é um assunto essencial aos experimentos do LHC. No intuito de melhorar a identificação 
de elétrons/pósitrons no Experimento ATLAS, Redes Neurais Artificiais (RNA) foram 
estudadas e implementadas usando como entrada as informações geradas por seus 
detectores.

As RNAs são modelos computacionais inspirados no funcionamento do cérebro, 
baseado em reconhecimento de padrões; o modelo matemático é baseado no 
funcionamento do neurônio e suas interações com outros. A RNA aprende via um 
processo de tentativa e erro; em uma primeira etapa, a partir de dados bem conhecidos, 
ocorre uma atualização e otimização dos pesos que fazem parte de sua formulação 
matemática, fazendo com que a RNA seja treinada para distinguir entre objetos diferentes 
(no caso de um problema de classificação de eventos); em um segundo momento dados 
desconhecidos são entregues a RNA que, se bem treinada, consegue distinguir com boa 
eficiência as classes apresentadas. Além disto, assim como o cérebro, quando 
aumentamos o número de neurônios elevamos a complexidade da rede, pois aumentamos 
as dimensões do modelo matemático. Com isto, temos melhores resultados com o custo 
de um maior esforço computacional e maior complexidade. 

Neste trabalho descreveremos o método proposto, o estudo realizado e detalhes da 
implementação do algoritmo que foi aplicado aos dados provenientes do Experimento 
ATLAS, junto aos resultados obtidos.
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Resumo: 

Apesar do extraordinário avanço percebido nos circuitos eletrônicos digitais, os circuitos 
analógicos continuam tendo um papel primordial nas etapas de interface do mundo real 
com os sistemas digitais. É interessante, portanto, que nos cursos de Engenharia Elétrica 
a formação em Eletrônica Analógica se dê de forma motivadora e tecnologicamente 
atualizada.
A bibliografia moderna em Eletrônica Analógica enfatiza estruturas adequadas para 
implementação em Circuitos Integrados (CIs), tais como a polarização através de 
espelhos de corrente e o uso de pares diferenciais. No entanto, a implementação em 
laboratório de tais estruturas utilizando componentes discretos pode se tornar muito difícil 
ou até impraticável. Desse modo, nota-se uma distância entre o estudo teórico desses 
circuitos e sua verificação experimental.
Neste trabalho foi proposto o projeto de um chip experimental contendo os blocos 
construtivos básicos de CIs analógicos CMOS, a saber: (i) espelhos de corrente; (ii) 
inversores analógicos com carga ativa (estágio presente em amplificadores operacionais); 
(iii) seguidor de fonte; (iv) pares diferenciais; (v) chaves analógicas.
Para cada tipo de estrutura citado, foram projetados diferentes blocos, variando, 
dependendo do caso, a corrente nominal ou as características topológicas, de modo que 
diferentes parâmetros (ganho, consumo, ruído, largura de banda e impedância de saída) 
possam ser comparados.
Para as etapas do projeto, foram empregados softwares livres, a saber: (i) o LTSpice IV, 
para captura de diagramas esquemáticos e simulação computacional; (ii) o Electric VLSI 
Design System, para confecção dos layouts; (iii) o Netgen, para verificação LVS (Layout 
versus Schematics).
O chip foi projetado na tecnologia CMOS de 0,5 um (tensão de trabalho de 5 V). Como 
trabalhos futuros, espera-se a fabricação do chip projetado no serviço multiusuário MOSIS, 
através do MEP – MOSIS Educational Program, que permite, às universidades 
contempladas, a fabricação de um chip por ano, para projetos de pesquisa não 
financiados.
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Resumo: 

A técnica de Multiplexação por Polarização intitulada como Polmux tem a capacidade de 
dobrar a transmissão de dados, podendo trabalhar com altas taxas de transmissão. A 
transmissão na fibra monomodo possui dois modos de propagação, que são degenerados 
caso a fibra seja considerada um objeto cilindro e uniforme, porém os modos de 
propagação possuem polarizações ortogonais. A posição destes eixos de polarização ao 
longo da fibra é conhecida como estado de polarização (SoP - State of Polarization). A 
técnica Polmux divide a luz do laser entre os dois eixos definidos pelos modos de 
polarização, dependendo do ângulo formado por estes eixos e da polarização da luz. 
Polmux sofre com os efeitos da dispersão por modo de polarização (PMD – Polarization 
Mode Dispersion) na fibra. Com a ajuda de um software podem ser feitas simulações para 
avaliar quais as modulações que sofrem menos interferência de PMD e analisar as 
vantagens de dobrar a taxa utilizando Polmux. As analises são feitas sobre resultados 
obtidos da taxa de erro de bit (BER – Bit Error Rate) ou pelo diagrama de olho. Quanto 
menor os valores de BER obtidos, menores são os efeitos sofridos pela transmissão. A 
BER analisando friamente consiste em uma analise de bit enviado por bit recebido, sendo 
a quantidade de informação perdida na transmissão. Aplicando os formatos de modulação 
digital ASK (Amplitude Shift Keying), DPSK (Differential Phase-Shift Keying) e OTDM 
(Optical Time-Division Multiplexing), podemos analisar quais modulações sofre menos 
interferência na utilização da técnica Polmux, visando encontrar em qual modulação a 
transmissão possui uma melhor qualidade do sinal. Comparando simulações onde foi 
utilizada a técnica Polmux com as três modulações digitais e simulações com as mesmas 
modulações e com a mesma taxa de transmissão (112Gbits/s) sem a utilização de 
Polmux, pode-se perceber a eficiência da técnica para o aumento da transmissão de 
dados, provando degradar menos o sinal do que quando não é utilizada Polmux. Apesar de 
ser uma técnica relativamente nova, Polmux é uma técnica que vem se mostrando muito 
eficiente quando o assunto é o aumento da taxa de transmissão de dados.
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Resumo: 

A demanda crescente de energia elétrica e as mudanças climáticas têm motivado 
pesquisas em duas vertentes: fontes alternativas de energia e veículos elétricos. De um 
lado, tem-se a possibilidade de complementar a matriz energética brasileira com 
conversores de energia (por exemplo, os painéis de energia solar e as turbinas de energia 
eólicas) que dispensam a queima de combustíveis fósseis e o alagamento de grandes 
áreas geográficas. Esses dispositivos podem conectar-se á rede de distribuição através 
de um dispositivo eletrônico chamado inversor. De outro lado, tem-se no mercado a 
inserção de veículos cujo sistema de tração é também isento da emissão de gases 
causadores do efeito estufa. Tais veículos podem ter um motor elétrico alimentado por 
uma bateria também através de um dispositivo inversor, responsável por converter a 
tensão CC da bateria em tensão CA do motor (conversão CC/CA). Porém, apesar da 
razoável capacidade de armazenamento de energia, há a limitação da potência específica 
capaz de ser entregue ao sistema de tração por uma bateria. Por este motivo, para 
suavizar a demanda energética vista pela bateria, é comum nesses veículos haver uma 
reserva girante de energia capaz de converter sua energia cinética em energia elétrica 
para alimentar o motor com alta potência específica. Este dispositivo pode ser o flywheel.
Diante da eminente transmutação do cenário energético nacional para este que foi 
apresentado, faz-se necessário o estudo e o desenvolvimento de uma plataforma 
experimental que permita aos tomadores de decisão determinar estratégias, 
procedimentos e legislação que tornem viável o uso do sistema elétrico brasileiro para esta 
finalidade, ou que sejam previstas as modificações necessárias. Portanto, a 
caracterização das principais cargas que estarão presentes no futuro próximo, e a 
caracterização das fontes de geração distribuída de energia são de grande importância no 
desenvolvimento de uma plataforma experimental para o ensaio de estratégias de ligação 
de veículos elétricos às redes de distribuição de energia que, por sua vez, também 
passam por mudanças se configurando numa categoria de redes denominadas redes 
inteligentes.
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Resumo: 

Um setup inovador foi proposto para a medição da turbidez em soluções utilizando fibra
óptica plástica (POFs). A coleta estimada dos dados foi realizada em termos NTU
(Nephelometric Turbidity Unit), uma unidade padrão que relaciona a turbidez às amostras
de corpo aquoso. O setup desenvolvido se mostrou mais sensível e eficaz em relação a
outros já desenvolvidos para a análise da turbidez que estão no mercado. O seu
desempenho foi testado através de medições em amostras de argila em diferentes
concentrações (0g/L a 10g/L). O sensor se mostrou útil para a detecção de partículas em
suspensão numa solução, mesmo em pequenas quantidades. Devido a sua alta
sensibilidade, simplicidade e robustez novos compostos estão sendo testados e assim
prevendo o depósito de uma patente. Dentre os turbidímetros pesquisados recentemente,
encontramos uma publicação numa revista IEEE especializada, onde utilizou-se como
princípio de detecção a fibra óptica de sílica. No nosso experimento foram utilizada fibras
ópticas plásticas, que neste caso específico apresentam inúmeras vantagens em relação
à fibra de sílica convencional.
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Resumo: 

Os ensaios não destrutivos (END) constituem numa oportunidade para a análise de 
estruturas de concreto, no que se refere a controle de qualidade como na verificação de 
danos estruturais. O número de avaliações em estruturas de concreto por meio dos 
ensaios não destrutivos (END) tem sido cada vez mais corriqueiro, sendo a esclerometria 
o ensaio mais solicitado. Porém o equipamento utilizado, conhecido como esclerômetro de 
Schmidt, possui curvas de correlação entre índice esclerométrico e resistência à 
compressão que não devem ser adotadas, devido a terem sido feitas com concretos 
característicos da origem do equipamento. Como a maioria das obras onde há solicitação 
de avaliação por meio de END não se fez controle tecnológico ou mesmo apresenta com 
suas obras paradas por um período grande de tempo, o ensaio torna-se com baixa 
acurácia. Este trabalho pretende apresentar os resultados de moldagem e análises das 
características dos concretos com resistências à compressão de 20 MPa a 50 MPa com 
variação de 5 em 5MPa, utilizadas no mercado nacional. Foram moldados 90 corpos de 
prova por traço, num total de 7 traços e 630 corpos-de-prova analisados de forma a ter 
resultado significativo. Os 630 corpos de prova foram analisados por meio de ensaios 
mecânicos (resistência à compressão e módulo de elasticidade) e verificação de 
resistência superficial por meio de esclerometria.
Verificou-se que existe correlação entre esclerometria e resistência à compressão e foram 
desenvolvidas curvas que apresentam essa correlação.
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Resumo: 

A busca pelo crescimento e desenvolvimento de qualquer universidade passa pelo 
constante avanço em sua infraestrutura. A construção de novas edificações, ampliações 
ou reformas é um processo natural e necessário. Contudo, as universidades devem zelar 
perante suas comunidades pela correta execução de suas obras, atentando-se pela 
conformidade às regulamentações de qualquer natureza. Este trabalho tem como foco 
abordar a conformidade, em obras públicas de universidades, sobre as vertentes da 
segurança e saúde do trabalho (SST) e da qualidade. Para isso, foi realizado um estudo de 
caso em obras da UFJF, especialmente na obra do Hospital Universitário (HU). A pesquisa 
bibliográfica foi construída e discutida através da realização de seminários internos ao 
grupo de pesquisa. Além disto, foram realizadas coletas sistemáticas em campo, 
empregando-se observações diretas, análises documentais, entrevistas e aplicação de 
listas de verificação. Ao final, foi realizado um seminário para divulgação de resultados 
junto ao corpo técnico da instituição. A avaliação de conformidade à SST resultou na 
avaliação do atendimento a NR-18 em três obras, com resultados que proporcionaram 
diretrizes para se melhorar o atendimento da regulamentação obrigatória. Observou-se 
ainda uma deficiência das ferramentas existentes na literatura em relação à abrangência 
da norma, sugerindo-se novos estudos para aprimoramento das sistemáticas de 
avaliação. Já em relação à qualidade, o estudo focou-se especialmente na obra do HU. 
Foram identificadas boas práticas de gestão da qualidade adotadas através do 
acompanhamento e análise do processo de construção e fiscalização. Ao final foi possível 
recomendar diretrizes para solução dos problemas usualmente enfrentados pelos fiscais 
nessa vertente. O estudo ainda contribuiu com a construção de ferramentas e métodos de 
avaliação de conformidade da qualidade passíveis de aplicação durante a execução das 
obras de edificações da universidade. Em suma, o estudo alerta para a necessidade  de 
melhoria nos mecanismos de comunicação entre universidade e as empresas contratadas 
para execução das obras, em que ambos estarão melhores resguardados perante seus 
direitos e deveres. 
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Resumo: 

O aumento da concorrência e a maior exigência por parte dos consumidores têm 
demandado das empresas, inclusive do setor de construção civil, uma maior eficiência 
produtiva bem como uma maior qualidade de seus produtos. Inserido neste contexto, a 
discussão a respeito do desempenho das edificações ganha fôlego com a recente 
publicação da NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho. Têm-se a 
necessidade de se oferecer edificações em condições adequadas ao uso, de maneira que 
os condicionantes previstos no projeto se perpetuem ao longo do ciclo de vida da 
edificação. Ou seja, as normas de desempenho buscam atender às necessidades dos 
usuários quanto ao comportamento em uso do edifício. O desempenho é pensado através 
da definição de requisitos, critérios e métodos de avaliação que permitem a mensuração 
do seu cumprimento. Porém, o atendimento aos requisitos da norma de desempenho 
ainda enfrenta algumas dificuldades uma vez que requer mudanças nas empresas. Para 
as pequenas empresas esta questão tem um impacto ainda maior visto que, nas mesmas, 
em virtude de sua diminuta equipe técnica, as atividades de gestão são realizadas, na 
maioria das vezes, pelos próprios sócios proprietários, engenheiros e arquitetos. Ou seja, 
a falta de mão de obra para a realização de atividades de planejamento dificulta a absorção 
de novos conhecimentos. As empresas adotam inovações e mesmo promovem 
mudanças somente quando observam resultados positivos alcançados por outras 
empresas do setor. O objetivo deste trabalho é identificar a maneira como esta nova 
norma vem impactando as pequenas empresas e como elas estão se organizando de 
maneira a atender aos requisitos impostos poe esta norma. A metodologia utilizada 
considera uma revisão bibliográfica seguida de um estudo de caso junto a cinco empresas 
construtoras de edificações da cidade de Juiz de Fora. Os resultados obtidos indicam que 
as empresas pesquisadas, de maneira geral, ainda não atendem ao disposto na norma, 
uma vez que estão realizando obras de projetos aprovados anteriormente a entrada em 
vigor da mesma. Além disto, não identificaram ainda as vantagens em realizar as 
mudanças demandadas pela aplicação da referida norma.  
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Resumo: 

A introdução dos veículos elétricos no mercado mundial resultará em profundas mudanças 
nos setores de transporte e de distribuição de combustível. Diversos arranjos de fontes, 
topologias de conversores de eletrônica de potência e estratégias de controle foram 
propostas no intuito de aperfeiçoar o sistema de propulsão de veículos elétricos. Inversores 
utilizam chaves semicondutoras (diodos e transistores), comutados com um determinada 
frequência de chaveamento. A escolha de qual chave irá conduzir durante um determinado 
intervalo resulta em uma determinada circulação de corrente em uma das fases do motor 
elétrico.
Uma das grandes dificuldades no uso de inversores está no conteúdo harmônico inserido 
pelo mesmo no sinal CA de saída. Distorções presentes na tensão e corrente podem 
comprometer o funcionamento do motor elétrico bem como a eficiência do sistema.
Uma forma de minimizar a distorção causada pelo processo de chaveamento é aumentar 
a frequência com a qual as chaves semicondutoras são operadas. Alguns dispositivos 
semicondutores atuais permitem ser operadas com frequências de chaveamento acima 
de 100 kHz.
Neste trabalho, foram estudados inversores de alta frequência para aplicação em 
acionamento de motores em veículos elétricos. 
Em um primeiro estágio, o trabalho se desenvolveu através de modelagem e simulação. 
Dois tipos de chaves interruptoras foram investigadas: MOSFETs e IGBTs. Foram 
realizadas simulações de um circuito proposto, com MOSFETs e IGBTs modelados com 
os elementos parasitas. Simulações foram desenvolvidas utilizando parâmetros reais de 
um motor existente em laboratório.
No segundo estágio, um trabalho experimental foi desenvolvido utilizando um protótipo de 
motor elétrico síncrono com ímas permanentes. Para o controle do mesmo, uma 
estratégia de controle vetorial foi simulada, e posteriormente implementada utilizando o 
software Labview. Um inversor trifásico de dois níveis foi construído utilizando MOSFETs. 
Resultados de simulação mostram que o controle utilizado é capaz de regular a velocidade 
do motor elétrico através do chaveamento do inversor. O sistema experimental completo 
encontra-se em processo de testes para que resultados finais possam ser obtidos e 
comparados com as simulações.  
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Resumo: 

Este trabalho apresenta as etapas de desenvolvimento de um sistema de supervisão de 
uma estrutura versátil para integração para um grupo motor gerador diesel trifásico em 
uma rede secundaria de eletricidade baseada em um conversor estático de dois estágios 
composto por um retificador trifásico não controlado conectado em serie com um 
conversor fonte de tensão. Um controlador lógico programável (CLP) conecta o grupo 
diesel gerador diretamente no barramento de carga, acionando uma chave contatora 
eletromecânica,  na ausência da fonte principal de energia. Do outro lado, na presença da 
rede primária, grupo motor gerador é conectado ao barramento da carga através dos 
conversores estáticos. Nesta segunda condição, conversor VSC de interface é controlado 
para: (i) injetar potência ativa no barramento ou (ii) atuar como filtro ativo de potência. O 
procedimento de partida, conexão e desconexão do grupo diesel gerador na rede 
secundária é realizado totalmente de modo autônomo. Para tal, foi utilizado um controlador 
logico programável, funcionando como central de automação, um microcontrolador 
arduino, para aquisição dos dados dos sensores de tensão e implementação do circuito 
usado para sincronizar a tensão do GMG com a tensão da rede, e uma interface IHM para 
a visualização em tempo real das grandezas elétricas e mecânicas do sistema de 
geração.  O CLP pode também ser usado para gerar de alarmes (e.g. temperatura, nível 
de combustível, etc.) referentes a operação do motor a combustão interna

 
Palavras-chave: 

Grupo motor-gerador , Fontes alternativas , CLP  



            
 

 
Área: Engenharias e Ciência da Computação 

Título do Projeto:  

FERRAMENTAS DE SÍNTESE E ANÁLISE DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E 
SISTEMAS INDUSTRIAIS:  MITIGAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO DE TENSÃO

 
Autores: 

SUELEM CHRISTIAN DOS SANTOS (XXIII PIBIC - XXVII BI); THAYS GOMES DE ALMEIDA 
(XXIII PIBIC - XXVII BI); LEANDRO RAMOS DE ARAUJO (ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

O desempenho de um sistema elétrico de potência depende das configurações e das 
características dos equipamentos que o constituem. Sendo que todo sistema elétrico de 
potência possui algum grau de desequilíbrio. Por menor que seja, este desequilíbrio pode 
impactar na eficiência dos sistemas, sejam estes sistemas de transmissão ou de 
distribuição.
Neste trabalho será realizada uma investigação do uso de capacitores para a redução dos 
desequilíbrios em sistemas de distribuição. O objetivo principal é indicar que barras devem 
ser instalados os bancos de capacitores e a quantidade de compensação reativa em 
valores discretos de forma a não violar nenhum limite operacional da rede e obter uma 
solução com menor custo. O problema de alocação ótima de bancos de capacitores 
proposta é um modelo de otimização complexo envolvendo restrição não-lineares, inteiras 
e análise combinatória. Para a solução deste problema de otimização será utilizado um 
programa de cálculo do fluxo de potência trifásico acoplado a uma rotina de algoritmo 
genético.

 
Palavras-chave: 

Distribuição , Desequilíbrios , Capacitores  

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Engenharias e Ciência da Computação 

Título do Projeto:  

MÉTODOS E MODELOS PARA SISTEMAS ELÉTRICOS MULTIFÁSICOS - MODELOS 
DE GERADORES

 
Autores: 

TATIANA TOSTES DE OLIVEIRA (BOLSISTA-BIC); VINÍCIUS ALBUQUERQUE CABRAL 
(BOLSISTA-BIC); DEBORA ROSANA RIBEIRO PENIDO ARAUJO (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Para realizar análises mais precisas nos sistemas elétricos é preciso que os modelos dos 
equipamentos representem adequadamente suas características. Um dos equipamentos 
mais importantes em um sistema elétrico de potência é o gerador. Existem diversos tipos 
de geradores, e um mesmo gerador pode inclusive funcionar de maneiras diferentes frente 
a diversas situações de operação do sistema elétrico. Por isso, existem diversas 
possibilidades de modelagem para geradores. Tanto estudos de transitórios, quanto de 
regime permanente são importantes para verificar o funcionamento dos geradores nos 
sistemas, e para cada estudo alguns modelos se mostram mais adequados.
Uma análise de interesse é o comportamento dos geradores perante situações de 
desequilíbrio nos sistemas. E para realizar esta análise, por meio de simulações em 
sistemas desequilibrados, é necessária a melhoria da modelagem dos geradores, 
retratando melhor suas características. A melhoria de modelagem de geradores tem se 
tornado de interesse ainda maior uma vez que gerações distribuídas estão se tornando 
cada vez mais freqüentes em sistemas de distribuição, que são, por sua natureza, 
desequilibrados.
Neste projeto trabalhou-se na modelagem de sistemas elétricos multifásicos, 
desenvolvendo, implementando computacionalmente e testando modelos de geradores, de 
forma a aperfeiçoar as metodologias de fluxo de potência e análise de falhas desenvolvidas 
em projetos anteriores, visando a obtenção de resultados mais precisos, e também 
analisando o impacto de cada modelagem na análise do comportamento do gerador frente 
a situações de desequilíbrio do sistema.
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Resumo: 

Introdução
   O planejamento da operação de sistemas elétricos, tal como o Sistema Interligado 
Nacional (SIN) é um problema de alta complexidade e de grande interesse para o setor e 
para a sociedade. A importância deste problema é ressaltada na integração de diversas 
técnicas distintas nas áreas da engenharia e também do impacto no desenvolvimento 
econômico nacional.
   Devido à complexidade de metodologias implementadas nos consequentes modelos de 
planejamento, que no Brasil, são também utilizados na definição dos preços de energia 
elétrica do curto prazo, é de grande importância estudos das metodologias e algoritmos 
utilizados para este fim. A alta dependência de recursos hídricos com diversas usinas em 
cascata reforçam a importância dos modelos de otimização no despacho hidrotérmico 
para o setor elétrico brasileiro (SEB). 
    No presente trabalho foi estudada a programação dinâmica estocástica (PDE) e 
programação dinâmica dual determinística (PDDD), fazendo comparação entre as duas 
técnicas, para a resolução de tais problemas do setor.        
Metodologia:
   A Programação Dinâmica é tuilizda na solução de problemas que envolvem decisões 
seqüenciais, sendo baseado no princípio de otimalidade de Bellman, que afirma que a 
decisão ótima de cada estágio pode ser atingida a partir do conhecimento prévio de todas 
as possibilidade de ocorrência em estágios futuros e seus possíveis desdobramentos. 
   A PDDD é utilizada em problemas de planejamento de operação subdividindo em 
estágios, como feito anteriormente na PDE, mas considerando apenas uma única série de 
afluência. Desta forma, para avaliação de um único cenário as duas metodologias podem 
ser comparadas.
Resultados:
   A partir da integração das técnicas de programação propostas foram realizados estudos 
com sistemas hidrotérmicos testes apresentados na literatura. Observa-se que os 
resultados obtidos apresentam um tempo computacional factível, obtendo soluções 
semelhantes às obtidas na literatura.
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Resumo: 

O problema de estabilidade de tensão de sistemas de distribuição de energia (SDE) ocorre 
devido à queda rápida de tensão nas barras da rede elétrica, decorrente de níveis elevados 
de carregamento nos alimentadores, limitando o aumento da carga suprida pelas 
companhias distribuidoras. Estabilidade de tensão pode ser definida como a habilidade do 
sistema para manter as tensões em níveis adequados de acordo com a capacidade de 
transferência de potência dos alimentadores e é um dos requisitos de segurança de 
sistema elétricos.
Apesar do efeito de um colapso de tensão iminente seja uma rápida redução da tensão, o 
módulo da tensão não fornece, por si só, um bom indicativo da proximidade do colapso. 
Logo, para mensurar o nível de estabilidade de tensão de um sistema, índices têm sido 
propostos na literatura desde a década de 90. Estes índices consistem em parâmetros 
numéricos que auxiliam ao operador monitorar a distância em que o sistema se encontra 
do ponto de colapso de tensão ou na tomada de decisões para evitar o colapso. O objetivo 
destes índices, portanto, é determinar a distância entre o ponto operativo atual e limite de 
estabilidade, ou seja, determinar a margem de estabilidade do sistema.
O presente projeto tem como objetivo o estudo do problema de estabilidade de tensão de 
sistemas elétricos de distribuição, através da avaliação da aplicabilidade de diferentes 
índices propostos na literatura para monitorar e otimizar este parâmetro de segurança de 
redes elétricas. Para alcançar este objetivo, propõe-se o desenvolvimento de um modelo 
computacional de otimização para maximizar as margens de estabilidade, através de 
reconfiguração da rede elétrica, aliado a um estudo comparativo entre os diferentes 
índices. Em outras palavras, o objetivo principal é o estudo de modelos para maximizar a 
distância do ponto operativo atual do sistema até o ponto de colapso de tensão, que pode 
implicar em blecautes e transtornos para as distribuidoras e para a sociedade em geral. A 
técnica de otimização Sistemas Imunológicos Artificiais e o algoritmo de reconfiguração 
CLONR são utilizados. As restrições associadas ao problema de otimização, tais como os 
limites de tensão nodal e a estrutura topológica da rede, são consideradas.
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Resumo: 

Conversores MMC (do inglês, Modular Multilevel Converter) são estruturas estáticas 
usadas para a conversão de energia elétrica. Eles são formadas pela associação série de 
vários conversores em meia ponte, chamados de submódulos (SM), compostos por dois 
interruptores autocomutados do tipo IGBT (do inglês, Isulated Gate Bipolar Transistor) e um 
capacitor CC (corrente contínua). Como a tensão em corrente alternada (CA) sintetizada 
pelo MMC é formada pela soma das tensões CC de vários SM, eles são interessantes para 
aplicações em sistemas elétricos nos quais as tensões CA são elevadas. Contudo, para 
garantir o correto funcionamento do conversor MMC deve-se regular as tensões dos 
capacitores de cada submódulo. Duas estratégias são usadas para realizar tal tarefa: (i) 
controlar individualmente a tensão de cada capacitor CC alterando o padrão de 
chaveamento dos interruptores do SM; ou, (ii) utilizar um algoritmo de ordenação e seleção 
das tensões CC de cada submódulo, escolhendo qual ou quais SM ficarão ativos em 
determinado instante. O objetivo deste trabalho é investigar a utilização de uma estratégia 
de controle das tensões dos capacitores de um conversor MMC baseado no algoritmo de 
ordenação da bolha (do inglês, Bubble sort). Este método permite ordenar os submódulos 
em função das tensões de seus capacitores CC e decidir quais deverão ficar ativos, os 
mais ou os menos carregados, dependendo do sentido da corrente de saída do MMC. 
Apos a ordenação, utiliza-se uma estratégia de modulação por largura de pulso (PWM) 
com múltiplas portadoras triangulares para regular as tensões de cada SM. Simulações 
digitais realizadas com o programa PSIM são usadas para demonstrar a eficácia do 
algoritmo proposto para balancear as tensões dos SM e evitar que harmônicos 
indesejados, na tensão e na corrente, sejam gerados pelo MMC.
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Resumo: 

A grande demanda de energia elétrica na sociedade, a necessidade de maior 
confiabilidade dos sistemas e a redução de seus custos, resultou em um crescente 
número de interligações nos Sistemas Elétricos de Potência (SEP). Esse aumento de 
interligações torna as tarefas associadas à operação e ao planejamento mais complexas. 
Desta forma, os riscos de blecautes na rede aumentam significativamente, trazendo 
grandes prejuízos para a sociedade. Portanto, a partir deste ponto de vista, pode-se 
verificar que é necessário um planejamento detalhado de sua operação para que o 
desempenho alcançado seja compatível com os requisitos de qualidade e segurança. O 
objetivo principal deste trabalho consiste na revisão teórica e implementação de uma 
ferramenta de suporte ao planejamento e à operação de SEP em um ambiente 
computacional, no caso o programa MatLab®. Neste sentido, foi desenvolvido um 
programa de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) a partir da utilização da técnica conhecida 
como linearizações sucessivas. O FPO tem como objetivo principal a otimização da 
condição estática de um SEP, como, por exemplo, a utilizada nesse trabalho que é 
minimização das perdas elétricas, enquanto satisfaz todas as restrições de operação da 
rede. Durante a realização do projeto foi desenvolvido o FPO proposto, foi estabelecida a 
função objetivo, houve a linearização das equações que regem o comportamento do 
sistema e utilizou-se a solução de uma biblioteca de programação linear, que possibilitou a 
obtenção da solução do problema. Os resultados obtidos com um sistema de pequeno 
porte foram validados com o programa ANAREDE e comparados com o programa 
FLUPOT, que são utilizados na avaliação do Sistema Interligado Nacional, comprovando 
que o programa desenvolvido obteve o desempenho esperado. A partir dos resultados 
obtidos pode-se verificar que a técnica de linearizações sucessivas pode ser utilizada com 
sucesso neste tipo de problema.
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Resumo: 

Um robô móvel é um veículo que apresenta certo grau de autonomia, que é a capacidade 
de executar determinadas tarefas sem a intervenção humana. Autonomia básica seria se 
locomover desviando de obstáculos. Autonomia avançada é executar um mapeamento do 
local percorrido.
As linguagens de programação mais usadas nessa área são C/C++ e Python. No projeto 
foi utilizado um PC com MatLab para programação. Foi instalado o ROS (“Robot Operating 
System”), plataforma de programação programável tanto em C++ como Python. 
Utilizou-se o robô do fabricante “MobileRobots”, modelo “Pioneer P3-DX", de tipo diferencial 
com duas rodas tracionadas de forma independente. O controle do movimento é pela 
tração das rodas, que possuem sensores de tipo encoders. Adicionalmente o robô possui 
sonares para detectar obstáculos.
O robô possui dois softwares para a configuração: ARIA (“Advanced Robotics Interface for 
Applications”), e o ARCOS (“Advanced Robotics Control and Operations). O sistema do 
robô se comunica com o PC por uma porta serial.
Para o desenvolvimento utilizamos um aplicativo de simulação específico para esse tipo de 
robô chamado “MobileSim".
Em princípio foi desenvolvido um controle rudimentar, em malha aberta, para a 
movimentação do robô. Posteriormente foram desenvolvidos algoritmos de controle malha 
fechada tipo P, PI e PID. O primeiro foi chamado controle “Go-to-Goal” (Vá-ao-Objetivo), 
onde desconsideram-se obstáculos no caminho. A seguir foi desenvolvido um controle 
para desvio de obstáculos aplicando “Campos Potenciais”. Também se desenvolveu outra 
estratégia chamada de “Follow-Wall” (seguir-parede) para evitar obstáculos.
O seguinte passo foi desenvolver um algoritmo de mapeamento da área percorrida. É uma 
base para achar um caminho ideal entre dois pontos numa área mapeada previamente. 
Para calcular o caminho ideal utilizam-se algoritmos de busca tais como “Colônia de 
Formigas”, “Enxame de Partículas" ou “A*”, que geram caminhos “ótimos” utilizados 
posteriormente pelo controle “Go-to-Goal” descrito previamente.
Durante o trajeto o mapa é permanentemente atualizado.
A sintonia certa do controlador é peça chave no funcionamento do dispositivo, otimizando o 
consumo de energia, a autonomia e a segurança. 
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Resumo:	  
A modelagem convencional do Despacho Econômico (DE) envolve a representação do 
custo operacional de cada UTE por uma função quadrática, cuja variável a ser 
determinada é a sua geração. Já as restrições do problema, compreendem os limites 
máximos e mínimos de geração de cada UTE e uma restrição de atendimento da 
demanda. Contudo, este trabalho contribui com o estudo deste problema levando em 
consideração as Zonas Proibidas de Operação (ZOP) das UTEs, sendo estas zonas 
oriundas de limitações mecânicas das unidades geradoras. Ou seja, devido a estas 
limitações são geradas zonas em que a operação não poderá ser realizada, tornando 
descontínua a função referente ao custo operacional. Para a resolução do DE com 
restrição de ZOP foi utilizada a metodologia que se baseia na capacidade natural de 
ecolocalização do morcego (Bat Algorithm). Esta metaheuristica atua no mapeamento 
dos cenários de possíveis soluções, resultando na obtenção de uma solução ótima 
factível para o problema. Desta forma, o efeito de descontinuidade causada pela 
restrição ZOP é contornada. A análise do desempenho do método proposto para a 
resolução do DE foi obtida após o estudo de dois sistemas muito difundidos na 
literatura, sistemas compostos por 15 e 40 UTEs. Os resultados obtidos para ambos 
os casos foram comparados com a literatura e se mostraram promissores, indicando 
que a utilização deste algoritmo, que embora seja de simples implementação, é 
robusto e capaz de encontrar a solução ótima viável em um espaço de busca não 
convexo. 
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Resumo: 
Para assegurar uma boa eficiência da conversão da luz solar em eletricidade, é de suma 
importância sua correta orientação geográfica dos painéis solares fotovoltaicos. Quanto 
mais perpendicular os raios do Sol incidem sobre a superfície plana de um painel, maior 
será a produção de eletricidade. Desta maneira, a orientação e a inclinação afetam a 
produção de energia. Em sistemas com placas fixas em localizadas no hemisfério Sul, as 
placas devem ser orientadas para o azimute norte. A inclinação usualmente deve ser 
aproximadamente a latitude geográfica do local. No Laboratório Solar Fotovoltaico 
(LABSOLAR) da UFJF é possível realizar o ajuste manual dos ângulos de inclinação dos 
painéis solares fotovoltaicos. Nos solstícios de inverno e nos solstícios de verão, é 
necessária uma equipe para executar essa trabalhosa tarefa. 
O software Radiasol 2, desenvolvido pela UFGRS, auxilia a determinar o ângulo de 
inclinação ideal para instalação dos painéis. A título de exemplo, Juiz de Fora está 
situada na latitude 21°45’ Sul e longitude 43°21’. De acordo com as simulações, a 
inclinação mais propícia para a produção de energia pelos painéis deve ser de 32°, 23° 
ou 11°, a depender da época do ano. No LABSOLAR é possível regular as angulações 
em 23° e em 11°. O projeto em desenvolvimento busca comparar duas diferentes 
técnicas, já descritas na literatura, de posicionamento automático de painéis solares 
fotovoltaicos. A técnica usual consiste na utilização de sensores para identificar a posição 
que maximize a produção de energia. A outra técnica é baseada em um modelo 
matemático que determina a posição do painel a partir da data e horário. 
Em decorrência das limitações técnicas do protótipo disponível no LABSOLAR, está em 
construção uma nova estrutura mecânica que permite o movimento do painel em dois 
graus de liberdade e que envolve menor gasto de energia para manter o posicionamento 
do painel. O trabalho envolve o modelo dinâmico, acionamento eletrônico e controle de 
dois motores elétricos de corrente contínua. Um software de monitoração, em 
desenvolvimento, permitirá a comparação dos resultados experimentais de um painel fixo 
em comparação com a estrutura com painel móvel. 
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Resumo: 

A atual crise energética nos mostra que as principais fontes de energia no Brasil não são 
suficientes para suprir a demanda de energia elétrica. A operação das usinas hidrelétricas 
está à mercê do regime de chuvas e as usinas termelétricas possuem um custo elevado 
de operação além de serem poluente. Nesse contexto, a geração distribuída baseada em 
fontes renováveis se torna uma alternativa atraente. O conceito de geração distribuída 
trata-se da micro e da minigeração de energia elétrica a partir de fontes alternativas 
localizadas próximas as cargas, oferecendo vantagens como, baixo impacto ambiental, 
redução no carregamento das redes, minimização das perdas e diversificação da matriz 
energética. Através da Resolução Normativa nº 482/2012 da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia e fornecer seu 
excedente para rede de distribuição de sua localidade gerando um “crédito de energia” que 
poderá ser abatido no seu consumo futuro. Devido à caracteristica renovável,  aliada a 
versatilidade, modularidade e operação silenciosa, a energia solar, obtida através do 
painéis solares fotovoltaicos é uma das principais fontes utilizadas no conceito de geração 
distribuída. Porém, a disponibilização da energia convertida pelos painéis para consumo no 
sistema de distribuição de energia elétrica não é trivial.
Este trabalho apresenta o funcionamento e as características físicas de conversores de 
potência, que são necessários para transformar a energia em corrente contínua (CC), que 
são convertidas pelos painéis solares, em corrente alternada (CA) antes de ser 
disponibilizada para consumo no sistema elétrico. Foram  estudados controladores como 
proporcional-integral (PI), controle proporcional-derivativo (PD) e controle proporcional 
ressoante, para que a corrente injetada na rede seja senoidal com alta qualidade. Para o 
projeto dos controladores, o sitema PV foi modelado no sistema de coordenadas 
estacionárias αβ. As simulações foram realizadas no programa de circuitos PSIM, 
demonstrando o funcionamento do sistema e o desempenho das estruturas de controle 
utilizado.
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Resumo: 

Um dos principais problemas com relação à geração eólica é a sua influencia na 
operação do sistema de potência e na sua segurança. Como não há controle sobre a 
velocidade do vento este tipo de geração pode ser muito intermitente, demandando 
atenção extra ao sistema, para, por exemplo, consideração da reserva girante.Esta 
característica torna importante estudos na área de reserva de energia, como baterias ou 
até mesmo estudos de otimização onde um sistema é operado utilizando-se de 
bombeamento de água de modo que a energia hidráulica é armazenada no reservatório 
superior quando há “excesso” de geração eólica ou solar, permitindo a utilização desta 
energia em momentos desfavoráveis de vento. Considerando-se sistemas maiores o 
armazenando local de energia se torna mais complexo e menos viável, demandando 
um estudo mais detalhado sobre armazenamento de energia. Seguindo esta linha de 
pesquisa, este trabalho apresenta um modelo para despacho horário de carga de um 
sistema hidrotérmico considerando a penetração de geração eólica. O modelo 
proposto adiciona ao tradicional problema de Unit Commitment (UC) a característica de 
variação instantânea de velocidade do vento através da inclusão de uma restrição de 
segurança. O problema considera o modelo DC de fluxo de carga, restrições de rampa, 
tempo de parada e partida das unidades térmicas e o modelo linear de produtividade 
das unidades hidráulicas. As restrições de segurança operativas imposta pela falta 
súbita de vento são incluídas no modelo tradicional através de um problema aumentado 
de UC. Os resultados obtidos através de um sistema teste mostram que a metodologia 
proposta é promissora para aplicação em sistemas reais.
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Resumo: 

A mineração é uma importante atividade econômica no Brasil, suprindo diversas atividades 
econômicas. Os recursos minerais atraem diferentes empresas, que vêm ampliando suas 
atividades, particularmente, em Minas Gerais. Apesar da importância do setor, em uma 
perspectiva local a extração mineral gera efeitos econômicos e sociais ambíguos, e 
impactos ambientais negativos.
Considerando elementos econômicos e sociais, há aqueles que veem nela o progresso, 
uma vez que a implantação de atividades minerais aumenta da renda e possibilita 
investimentos em infraestrutura, educação e saúde. Todavia, uma economia com base no 
setor mineral pode se deparar com alguns problemas, como sua natureza finita e a 
elevada volatilidade dos preços. A análise a partir de uma perspectiva ambiental aponta 
para  vários problemas, como a má qualidade do ar, redução da disponibilidade hídrica e o 
desmatamento.
Apesar dos problemas gerados, os governos de Minas Gerais e dos municípios 
mineradores, nos anos recentes, têm favorecido incondicionalmente a implantação de 
projetos minerais. Dentro desse contexto, esta pesquisa se propõe a avaliar o poder local 
das empresas mineradoras a partir partir de três perspectivas.
Adotando um ponto de vista econômico,  ela se propõe a analisar a vulnerabilidade dos 
municípios proveniente da dependência do setor  mineral. Para isso, usa diferentes 
indicadores, tais como valor adicionado e população economicamente ativa.
Ela também busca avaliar a influência política sobre os municípios. Nesse sentido, usando  
dados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, ela analisa as doações de empresas 
mineradoras para o financiamento de campanhas eleitorais nos municípios de Itabira, 
Conceição do Mato Dentro e Congonhas.
Por fim, de forma a avaliar essas questões de forma mais contextualizada, a pesquisa 
estuda o caso de Itabira, e descreve o processo de enraizamento da Vale, discutindo as 
estratégias da cidade para diminuir sua dependência.
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Resumo: 

As turbinas a gás estão disponíveis em uma grande faixa de potência e os sistemas de 
combustão dessas turbinas normalmente são desenvolvidos para um específico tipo de 
combustível (Jet-A, diesel, gás natural, biogás ou algum outro derivado do petróleo).
No mundo moderno é aceito que as reservas fósseis são finitas, têm natureza não 
renovável e estão cada vez mais difíceis de serem exploradas. Além disso, turbulências no 
mercado internacional do petróleo estão se tornando cada vez mais comuns e o seu 
emprego excessivo vêm causando sérios danos ambientais, tais como o aumento da 
poluição atmosférica, mudanças climáticas irreversíveis e aumento da ocorrência de 
chuvas ácidas. Diante desses fatos, a criação e manutenção de programas voltados à 
investigação de fontes alternativas de energia têm sido fortemente incentivadas em 
diversos países como nos Estados Unidos, no Canadá, nos países da União Europeia, no 
Brasil, para citar alguns.
Nos últimos anos, com o objetivo de fazer os processos industriais e aeronáuticos mais 
amigáveis ambientalmente, têm-se promovido pesquisas de combustíveis potenciais para 
uso em turbinas a gás. Entre esses, podem-se mencionar combustíveis líquidos a partir da 
biomassa e de outras fontes não convencionais. Muitas pesquisas nesse campo estão 
sendo realizadas com o objetivo de desenvolver e projetar câmaras de combustão de 
turbinas a gás que possam queimar com sucesso e com uma combustão limpa, 
combustíveis líquidos com valores de médio e alto poder calorífico.
A presente pesquisa visa contribuir para o desenvolvimento da tecnologia de projeto de 
câmaras de combustão de turbinas a gás para uso de combustíveis alternativos. O tópico 
desta pesquisa está enfocado no desenvolvimento de uma metodologia para dimensionar 
combustores de turbinas a gás flex e analisar o escoamento nessas câmaras de 
combustão. O estudo analisará a queima de combustíveis líquidos com valores de médio e 
alto poder calorífico, cobrindo combustíveis como bioquerosene e etanol.
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Resumo: 

O presente trabalho teve como objetivo propor e otimizar o tratamento do lixiviado advindo 
da Central de Tratamento de Resíduos da Zona da Mata (Juiz de Fora - MG) inicialmente 
através do processo de ozonização, porém devido à restrições orçamentárias não foi 
possível adquirir os equipamentos necessários e o projeto foi adaptado para o uso do 
processo Fenton Homogêneo, que consiste em outra tipologia de Processo Oxidativo 
Avançado. Os POAs baseiam-se em processos químicos capazes de produzir mudanças 
na estrutura química dos contaminantes através do uso de espécies intermediárias 
geradas in situ, principalmente os radicais livres hidroxilas, que são altamente reativos e 
oxidantes fortes. As radicais hidroxilas, cujo potencial de redução é muito elevado, atuam 
de forma não seletiva e possibilitam a degradação de inúmeros contaminantes orgânicos 
tóxicos e biorecalcitrantes, independentes da presença de outros compostos e em tempos 
relativamente curtos. O processo Fenton é realizado através da adição de sais de ferro 
ferroso e peróxido de hidrogênio ao efluente com objetivo de gerar radicais hidroxila in situ. 
Os resultados de caracterização indicaram alta concentração de matéria orgânica, o que 
justifica a utilização de um Processo Oxidativo Avançado no tratamento do lixiviado em 
estudo. Para uma melhor compreensão e otimização do processo, os ensaios Fenton 
foram conduzidos em escala de laboratório seguindo o planejamento fatorial dos 
experimentos com dois níveis (alto e baixo). Os fatores analisados foram: concentração de 
Fe2+ e a concentração de H2O2 e a variável resposta dos ensaios foi a porcentagem de 
remoção de DQO. Nos experimentos realizados segundo a matriz planejamento fatorial, o 
melhor resultado de remoção de DQO foi de 74% com as concentrações de Fe2+ e H2O2 
iguais a 5500 e 31500 mg/L, respectivamente. O tratamento dos dados obtidos no 
planejamento fatorial mostrou que o aumento na concentração dos dois fatores influência 
de maneira significativa o processo. Assim, foi proposto mais um experimento de 
otimização, com maiores concentrações dos reagentes, onde foi obtida uma remoção de 
86% de DQO.
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Resumo: 

O Ribeirão Espírito Santo possui grande importância para Juiz de Fora, pois além de ser 
afluente do rio Paraibuna é um dos principais mananciais do município, sendo nele onde 
ocorre a captação para a Estação de Tratamento de Água, responsável pelo 
abastecimento de 40% da população da cidade. Próximo ao ribeirão está localizado o 
Distrito Industrial que realiza o lançamento de efluentes industriais no ribeirão Espirito 
Santo e dessa forma, torna-o um potencial poluidor do rio Paraibuna. O presente trabalho 
tem como objetivo avaliar o impacto causado pelo lançamento de efluentes industriais no 
Ribeirão Espírito Santo. Para isso, foram analisados os seguintes parâmetros: pH, cor, 
turbidez, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos totais (SDT), 
temperatura, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes termotolerantes, ferro e 
nitrato em dois pontos de amostragem, um a montante e outro a jusante do  lançamento 
de efluentes industriais, durante o período de Junho de 2013 a Março de 2015, totalizando 
sete campanhas. Além dos parâmetros supracitados, realizou-se a análise da comunidade 
fitoplanctônica e o cálculo do índice de conformidade de enquadramento (ICE). A partir das 
análises observou-se que o lançamento de efluentes pode ser responsável pela 
deteriorização da qualidade da água do corpo receptor, pois pode-se perceber um 
aumento na cor, SDT, DBO e coliformes termotolerantes entre os parâmetros de 
qualidade encontradas à jusante do lançamento com à montante. Como consequência, 
ambos valores do ICE se encontram classificados como afastados, porém observou-se 
uma piora no ICE de 79 para 50 do ponto à montante do lançamento de efluentes para o 
ponto à jusante. No estudo da comunidade fitoplanctônica pode-se observar uma maior 
densidade de organismos no ponto situado à jusante dos lançamentos de efluentes 
industriais. Assim, se fazem necessárias uma maior fiscalização e um monitoramento dos 
lançamentos de efluentes industriais. Assim como estudos para verificar a eficiência 
necessária do tratamento das indústrias para que seja minimizado o impacto na flora, 
fauna e na qualidade da água deste importante manancial e consequentemente diminuir a  
poluição no rio Paraibuna.  
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Resumo: 

Avaliou-se a concentração de microrganismos presente no ar de três ambientes internos 
da Biblioteca Central da Universidade Federal de Juiz de Fora, visando assegurar a saúde 
e conforto de seus usuários. Os ambientes selecionados foram: 1) Sala de Guarda-
Volumes; 2) Salão de Estudos; 3) Sala dos Periódicos; e um ponto externo para 
comparação. Os parâmetros avaliados foram: concentração de fungos, de bactérias, 
umidade relativa, temperatura, taxa de ocupação do local, além de uma análise qualitativa 
de bactérias fazendo uso do meio de cultura cromogênico seletivo CHROMagarTM KPC. 
As amostragens seguiram o método ativo recomendado pela Resolução da ANVISA Nº 9 
de 2003 e pela Nota Técnica SCE-02 da ADENE. Os resultados obtidos foram 
comparados às principais recomendações de órgãos regulatórios e valores propostos por 
diferentes autores. Pelos resultados observou-se que a primeira campanha apresentou 
valores altos para as concentrações internas e externas de fungos, provavelmente devido 
à chegada e passagem de uma frente fria à região na época, enquanto na segunda 
campanha os valores já foram menores devido as fortes chuvas dias antes da campanha, 
favorecendo a deposição úmida. Observou-se também um aumento na concentração de 
bioaerossóis no decorrer do dia, que pode estar relacionado à circulação de pessoas nos 
ambientes. Para as bactérias, todos os valores se enquadraram nas especificações. Não 
foi possível discutir alterações relacionadas à sazonalidade, já que as estações não se 
encontravam bem definidas na época das amostragens, mas notou-se que os ambientes 
da biblioteca apresentam uma boa ventilação natural, com suas relações I/E sempre 
próximas de 1, com exceção da Sala dos Periódicos que não estava em funcionamento e 
se encontrava toda fechada, verificando o fato de que a qualidade do ar externo tem forte 
influencia na qualidade do ar interno. O Salão de Estudos, apesar de aparentar ser o 
melhor ventilado dos ambientes analisados, foi o que apresentou as maiores taxas I/E 
(próximas de 1,5), causado por parte do acervo da unidade que é armazenada neste 
ambiente. E por fim, notou-se a necessidade de revisão da RE nº9 de 2003 no que diz 
respeito ao tempo de incubação para fungos e amostragens por ambiente.
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Resumo: 

Nesse sentido, o trabalho buscou realizar uma revisão bibliográfica sobre 17 compostos 
contemplados pela Portaria nº 2914 de 2011 do Ministério da Saúde; 2,4 D+2,4,5 T; Alaclor; 
Aldicarbe+Aldicarbesulfoxido+Aldicarbesulfona; Aldrin+Dieldrin; Atrazina; Clordano; 
DDD+DDT+DDE; Endossulfan (α+β+sais); Endrin; Glifosato+AMPA; Lindano; Metolacloro; 
Molinato; Pendimetalina; Permetrina; Simazina; Trifluralina. O objetivo do trabalho foi 
verificar a remoção destes compostos em Estações de Tratamento de Águas assim como 
analisar suas concentrações em águas superficiais e subterrâneas. Os agrotóxicos, 
encontrados neste estudo, obtiveram concentrações em águas superficiais acima do 
permitido pela CONAMA 357/2005 para as classes 1 e 2, com exceção do Metolacloro e da 
Simazina. Os compostos que apresentaram maiores valores foram: Glifosato+AMPA, 2,4 
D e Atrazina. Para águas subterrâneas, apenas os compostos Atrazina e Simazina 
estiveram acima do limite estabelecido pela CONAMA 396/2008 para consumo humano. 
Verificou-se que nas etapas de coagulação, floculação e sedimentação 6 compostos 
possuem remoção menor que 40%, 3 compostos entre 40 a 70% e 4 compostos entre 70 
e 100%. Verificou-se uma deficiência de estudos para os compostos pesquisados na 
etapa de cloração. No tratamento de ciclo completo também encontraram-se poucos 
estudos, dentre eles o 2,4D apresentou remoção de 81%. Devido à baixa remoção de 
alguns compostos se faz necessário tratamentos adicionais. Dentro dos quais pode-se 
citar os tratamentos de oxidação, nanofiltração por membranas, fotólise, fotocatálise, 
adsorção, entre outros. Destaca-se que não foram encontradas informações referentes à 
remoção do clordano, e poucas relacionadas ao glifosato, permitrina, alaclor, 
pendimetalina, aldicarbe e molinato. Desta forma, fica evidente a necessidade de estudos 
complementares destes agrotóxicos no âmbito de uma estação de ciclo completo e suas 
respectivas unidades.
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Resumo: 

No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433/97, que pauta as questões 
relativas ao gerenciamento dos recursos hídricos no país, adota a bacia hidrográfica como 
a unidade territorial de gerenciamento. Nessa área, estão situadas todas as atividades 
humanas, que utilizam a água nos seus processos, tais como as indústrias, cidades, 
atividades agropecuárias, dentre outras. As alterações ocorridas no uso do solo, devido ao 
desenvolvimento de atividades antrópicas como urbanização, expansão agrícola e 
desmatamento, exercem influência direta na dinâmica dos processos físicos das fases 
que compõem o ciclo hidrológico (infiltração, evapotranspiração e escoamento superficial) 
da bacia hidrográfica e também na qualidade da água em seus mananciais. Assim, a 
utilização de imagens de satélite vem se tornando uma importante ferramenta para avaliar 
e detectar a dinâmica das mudanças no uso do solo nestas áreas. Vale destacar a recente 
escassez hídrica, no Brasil e sobretudo a região sudeste, em 2014, que vem afetando as 
populações e a economia dessa região. Diante desse cenário, o presente estudo teve 
como objetivo utilizar imagens de satélite, do sensor MODIS, no período de 2001 a 2012, 
para avaliar as mudanças ocorridas na cobertura do solo da bacia hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul, importante manancial para o abastecimento de água de municípios dos 
Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Adicionalmente à detecção de 
mudanças, foram realizadas simulações de cenários futuros de mudança no uso do solo, 
no sistema Dinamica EGO, com a utilização de taxas de mudanças de cobertura do solo, 
obtidas das análises das imagens do período de 2001 a 2012 e também a partir de mapas 
georreferenciados de áreas indutoras de crescimento, tais como, estradas e centros 
urbanos. Os resultados mostraram tendências de acréscimos nas áreas de pasto e 
agricultura e decréscimo de áreas florestadas da bacia do rio Paraíba do Sul para o 
período projetado de 2012 a 2023. Por fim, espera-se contribuir com os resultados desse 
estudo para subsidiar a tomada de decisão no gerenciamento dos recursos hídricos dessa 
importante região do país.
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Resumo: 

A geometria fractal busca representar principalmente modelos naturais, que com uma 
forma coberta de irregularidades a geometria euclidiana clássica não pode determinar. A 
dimensão fractal busca determinar quantitativamente essa irregulariadade,então, proposto 
inicialmente por Tarboton, a dimensão fractal se torna objeto de estudo das redes de 
canais hidrológicos como uma nova forma de classificação e analise dos canais de uma 
bacia hidrográfica. A dimensão fractal foi obtida utilizando métodos gráficos como os 
Métodos Box Couting, Método de Richardson e Método da Probabilidade de Excedência de 
Canais, e ainda o Método das Razões de Horton. Como um dos principais afluentes do Rio 
Paraiba do Sul e uma das bacias hidrogáficas mais importantes da zona da mata mineira, 
foram escolhidas para analise a Bacia do Rio Paraibuna e algumas de suas Sub-bacias 
escolhidas aleatoriamente com ordem dos canais, segundo Strahler, tamanhos e formas 
diferentes. Ainda foi verificada as condições de auto-similaridade e auto-afinidade de cada 
bacia hidrogáfica escolhida. As análises se basearam em dados da rede de canais contido 
em Cartas Topográficas fornecidas pelo IBGE, e redes de canais obtidos com o software 
ArcGIS e suas ferramentas de hidrologia a partir de uma imagem SRTM, gerando assim 
dois resultados de cada bacia hidrográfica, que foram comparados. Assim com toda 
variabilidade de análises e objetos de análise foi possível observar que os resultados 
respeitam e reforçam dados contidos na literatura, bem como fornecem novos dados a 
respeito da Bacia Hidrogáfica do Rio Paraibuna para futuras citações.
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ANÁLISE DA VARIAÇÃO SAZONAL DAS VAZÕES DO RIBEIRÃO ESPÍRITO SANTO 
UTILIZANDO MOLINETE HIDROMÉTRICO E ADCP

 
Autores: 
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HOMERO PINHEIRO SOARES (COLABORADOR).

 
Resumo: 

Este estudo teve como objetivo avaliar a variação da vazão em dois pontos ao longo do 
Ribeirão Espírito Santo localizados na região do bairro Distrito Industrial, em Juiz de Fora - 
MG considerando a interferência causada pelas captações e lançamentos durante o 
período da campanha.  Foi realizada também a correlação entre os dados encontrados 
com as medidas de vazão de 2015 e os encontrados no último estudo na região, feito entre 
junho de 2013 e março de 2014. Paralela a estas atividades, ainda foi feito um estudo de 
amostras da água para qualidade da água e coletadas amostras de fitoplâncton para 
análise em março de 2015. Para medição da vazão nos dois pontos escolhidos, um a 
montante e outro a jusante do lançamento de efluentes, utilizou-se o Perfilador Acústico de 
Corrente por Efeito Doppler - ADCP que mede as velocidades do fluxo em diferentes 
profundidades e determina a vazão em seções transversais através do somatório de 
sucessivos perfis de corrente obtidos em tempo real. Esses dados foram processados 
pelo software River Surveyor, fornecendo diversas informações, como: vazão do rio, 
velocidades das seções verticais, profundidades, distância entre as margens, área da 
seção molhada, entre outras. Os resultados obtidos mostram que os valores de vazão 
foram influenciados por captações de água e lançamentos entre os dois pontos, ambos 
feitos por indústrias da região. Além disso, nota-se a influência direta das precipitações que 
ocorreram na época com os valores encontrados nas vazões, fato este confirmado pelos 
dados obtidos em pesquisa anterior (2013 e 2014). As análises das amostras de qualidade 
da água do Ribeirão em estudo também indicaram uma variação de valores, o que 
comprova que os lançamentos feitos por indústrias alteram a qualidade da água e que a 
variação de vazão contribuiu para essa alteração. Todos estes aspectos refletem em uma 
considerável influência do Ribeirão Espírito Santo, no que diz respeito à vazão e qualidade 
de água, no Rio Paraibuna, onde deságua.
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Qualidade da Água dos  Bebedouros - Campus UFJF
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Resumo: 

A água é elemento essencial à vida, podendo ser também via de transmissão de inúmeras 
doenças, se for de má qualidade. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as 
propriedades físico-químicas e microbiológicas das águas consumidas em alguns 
bebedouros da Universidade Federal de Juiz de Fora / MG. Para tal, dividiu-se a área total 
do campus em 15 regiões de estudo e avaliou-se, em laboratório, uma amostra 
representativa de cada região, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela portaria 
do ministério da saúde nº 2.914 de 2011. Os resultados revelaram que 31,25% das 
amostras apresentaram valores acima do estabelecido pela norma para o parâmetro cor 
aparente, 18,75% tiveram teste confirmatório para presença de coliformes presuntivos, 
6,25% indicaram presença de coliformes totais e detectou-se ausência para o teste de 
coliformes termotolerantes em 100% das amostras analisadas. A contagem de bactérias 
heterotróficas revelou valores superiores ao permitido em 25% das amostras. Concluiu-se 
então que 31,25% das amostras analisadas encontravam-se fora do padrão e portanto, 
impróprias para o consumo humano. 
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COMO UMA ÁRVORE ARMAZENA ENERGIA ELÁSTICA?

 
Autores: 

PAULA DE O. RIBEIRO (BOLSISTA BIC); MARCELO M. BARROS (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O projeto teve como objetivo estudar o comportamento mecânico de árvores sujeitas a 
diferentes solicitações externas. O modelo geométrico considerado é o da família de 
árvores auto-similares, ou seja, aquelas evoluídas a partir de três proporções constantes 
pré-definidas. Tais proporções definem a quantidade de ramos filhos de cada ramo pai, a 
relação entre os comprimento de pai e filhos e entre os diâmetros de pai e filhos. A partir 
do modelo simples de árvores auto-similares é possível gerar uma infinidade de árvores, 
com diferentes características mecânicas. No chamado Modelo 0 foi considerada a ação 
de cargas momento concentrado aplicadas nas extremidades livres da árvore, sendo 
análogo a problemas de transporte de fluidos. No Modelo 1 foi estudado o caso de 
aplicação de cargas horizontais nas extremidades livres que representa a situação de 
vento, na forma estática. No Modelo 2 foi estudada a solicitação de carga distribuída, 
representando o peso pŕoprio da estrutura. As propriedades mecânicas estudadas foram: 
esforço interno momento fletor, tensão normal devido à flexão, energia potencial elástica e 
flexibilidade. Essas propriedades foram estudadas sob dois pontos de vista: valores 
absolutos em cada ordem e relativos entre ordens consecutivas, que permite estudar as 
características de organização da árvore. A solicitação de momento fletor aumenta das 
extremidades para o tronco e portanto os elementos precisam aumentar seus diâmetros a 
fim de conseguirem suportar (transportar) maiores solicitações de cargas, visto que cada 
ramo pai suporta todos os seus ramos filhos. A tensão normal devido à flexão representa o 
que o elemento sofre para suportar determinado momento, tendo uma determinada seção. 
Por exemplo, se a solicitação de momento dobra, basta que o diâmetro aumente de 26% 
no modelo de árvore 3D a fim de manter mesma tensão. Isto justifica o fato das seções 
nos ramos pais seres maiores mas nem tão maiores que nos ramos filhos. A fim de 
serem resilientes as árvores precisam ser capazes de absorver grandes quantidades de 
energia cinética que é transmitida pelo vento por meio de suas folhas. Portanto o estudo da 
energia de deformação elástica se faz importante na caracterização mecânica de árvores. 
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DIFERENTES MÉTODOS NUMÉRICOS

 
Autores: 

VICTOR BICALHO CIVINELLI DE ALMEIDA (BOLSISTA PIBIC); DELFIM SOARES JUNIOR 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Neste trabalho, a modelagem computacional de problemas com acoplamento do tipo 
fluido-sólido é focada, considerando discretização espacial pelo Método dos Elementos 
Finitos e discretização temporal por uma nova família de métodos de marcha no tempo. 
Tal família contempla tanto esquemas de marcha explícitos quanto implícitos voltados à 
análise de problemas hiperbólicos, sendo a mesma de passo-único de análise e espaço-
tempo adaptativa (sem envolver esquemas iterativos), possibilitando a obtenção de 
soluções mais precisas em cada subdomínio do problema acoplado sem a geração de 
sobre-esforço computacional. De fato, conforme se verifica em trabalhos prévios 
publicados pelo autor, tal nova metodologia de análise transiente proporciona menores 
erros que as técnicas clássicas de análise no domínio do tempo, mantendo aquela o 
mesmo custo computacional básico destas. Tendo em vista o problema acoplado em 
foco, o esquema proposto permite a solução independente dos subdomínios envolvidos, 
proporcionando uma análise consideravelmente mais simples e eficiente do modelo 
acoplado (além de mais precisa). Assim sendo, cada subdomínio do modelo pode ser 
resolvido de forma desacoplada em cada passo de tempo por intermédio da nova 
metodologia, sendo o efeito da interação entre os domínios considerado por ações de 
interface (i.e., fluxos e forças), calculadas com base em resultados de passos de tempos 
anteriores. Resultados numéricos são apresentados, ilustrando o excelente desempenho 
da técnica proposta, bem como suas potencialidades.
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Resumo: 

Algoritmos populacionais bioinspirados como os Algoritmos Genéticos, Algoritmos 
inspirados em Enxames de Partículas (PSO), Colônias Artificiais de Formigas (ACO), etc, 
são métodos computacionais de busca e otimização bioinspirados. Uma das aplicações, 
entre várias, em engenharia é a otimização estrutural cujo objetivo maior está em 
minimizar o custo ou maximizar o desempenho de estruturas garantindo as condições 
mínimas de segurança.

O objetivo deste projeto está na obtenção de  um conjunto de rotinas desenvolvidas em 
uma plataforma computacional (Matlab) que proporciona a determinação das frequências 
naturais de vibração de vários tipos de estruturas reticuladas. Esta ferramenta foi acoplada 
a códigos computacionais que estão em desenvolvimento para a obtenção de soluções 
ótimas dos problemas de otimização estrutural que apresentam restrições de frequências 
de vibração.

Na formulação deste tipo de problema de otimização estrutural está a determinação das 
frequências naturais de vibração das soluções candidatas nos algoritmos bioinspirados. 
Essas  são tomadas como restrições desses problemas, ou seja, valores mínimos de 
uma dada frequência natural de vibração ou a soma de algumas delas, devem ser 
satisfeitos. Como solução do problema de otimização com este tipo de restrição é 
esperada uma estrutura com um custo mínimo, mas que tenha massa suficiente para 
atender a essas restrições. 
Neste projeto obteve-se uma parte da formulação do problema de otimização que trata da 
determinação das frequências naturais de vibração de estruturas reticuladas  que são 
aquelas formadas por barras conectadas por nós, como as treliças, os pórticos planos e 
espaciais, etc),  
Os vários exemplos testados reproduziram os resultados obtidos em plataformas 
computacionais comerciais consolidadas na literatura.
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ANÁLISE COMPUTACIONAL DO CONCRETO SOB TEMPERATURAS ELEVADAS

 
Autores: 
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(XVII PROBIC 2014/2015); MICHELE CRISTINA RESENDE FARAGE (ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

Este projeto de Iniciação Científica trata na simulação computacional do concreto 
submetido a temperaturas elevadas. Emprega--se o programa CAST3M, que possui 
código livre e permite adaptações por parte dos usuários.  
Para as análises, é utilizado um modelo termo--hídrico, transiente e não-linear, e o modelo 
considera a evolução da porosidade e da permeabilidade do concreto – ocasionadas pela 
temperatura.
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IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA IDENTIFICAÇÃO MODAL DE 
ESTRUTURAS DE GRANDE PORTE

 
Autores: 
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(ORIENTADOR); FLAVIO DE SOUZA BARBOSA (COLABORADOR); 

 
Resumo: 

Com o aperfeiçoamento dos ensaios vibratórios e o aumento da capacidade de 
processamento dos computadores, nota-se o crescente desenvolvimento de algoritmos de 
avaliação dinâmica, cujo principal objetivo é a determinação das características modais de 
sistemas dinâmicos deformáveis, em um processo denominado identificação modal. A 
partir da identificação e análise das características modais, isto é, frequências naturais, 
taxas de amortecimento e modos de vibração, torna-se possível inferir sobre certas 
condições físicas de uma estrutura, como por exemplo, o grau de integridade, o estado de 
danos e a margem de segurança. Entretanto, o processo de identificação de sistemas 
dinâmicos deformáveis às vezes requer um custo computacional elevado. Com a 
expansão de novas ferramentas computacionais gráficas aliadas às possibilidades de 
programação em paralelo, o conceito de GUI's (Graphical User Interface) surge como uma 
solução a ser empregada. Este artigo vem apresentar uma nova interface gráfica 
construída sobre o software MATLAB®, cujo principal objetivo é tornar o processo de 
identificação modal de estruturas mais robusto e mais tangível para o usuário. Como 
resultado final, criou-se um software independente e autoportante para ser utilizado em 
ensaios experimentais no campo. Assim, foram implementados alguns métodos para a 
identificação modal no domínio do tempo e da frequência, tais como: o Método do 
Decremento Aleatório, o Método das Realizações Estocásticas, FTT e FDD, entre outros. 
Com o objetivo de avaliar a aplicação desenvolvida e os métodos de identificação 
implementados, simulações numéricas foram realizadas e alguns estudos de casos de 
estruturas ensaiadas experimentalmente foram explorados.
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Resumo: 

Concretos de agregados leves, compostos por argamassa e agregados leves, são 
utilizados na construção civil mundialmente. Dentre as vantagens de sua utilização, as 
principais são peso próprio reduzido e isolamento térmico e acústico. Contudo, devido as 
propriedades de seus agregados, prever seu comportamento mecânico é um grande 
desafio. Assim sendo, foi elaborado um código em Matlab® possibilitando modelar 
computacionalmente corpos de prova de concreto leve levando em consideração suas 
propriedades para posteriormente analisar seu comportamento mecânico via programa de 
elementos finitos, o Abaqus®. Para estas análises foram utilizadas as propriedades 
mecânicas dos agregados leves que foram previstas como consequência de resultados 
experimentais do módulo de elasticidade do concreto. Tal previsão se deu partir de 
estudos prévios quando se utilizaram processos de identificação inversa para a previsão 
do módulo de elasticidade dos agregados leves. Quando os valores numéricos obtidos 
através das análises são comparados com valores experimentais é possível notar que o 
modelo simulado obteve aproximação razoável mantendo a integridade do comportamento 
do material. Os autores agradecem à FAPEMIG, CAPES, CNPq e UFJF pelo apoio na 
forma de bolsas e financiamento de projetos de pesquisa.
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FARAGE (ORIENTADOR); LEONARDO GOLIATT DA FONSECA (COLABORADOR);

Resumo: 

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho de quatro métodos de inteligência 
computacional para prever o módulo de elasticidade e a resistência a compressão de 
concretos feitos com agregados leves em função do fator água-cimento, volume de 
agregados, quantidade de cimento e densidade do agregado leve. Depois de uma 
verificação da capacidade de generalização dos métodos através do processo de 
validação cruzada e ajuste de parâmetros por meio de busca exaustiva, observou-se  que 
as Máquinas de Vetores de Suporte apresentaram o melhor desempenho dentre os 
métodos empregados.  
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Resumo: 

O projeto de pesquisa tem por principal objetivo o uso de ferramentas em fluidodinâmica 
computacional (CFD - Computational Fluid Dynamic) para a simulação do comportamento 
dos fluidos ao interagirem com as estruturas. Neste sentido, as pesquisa estão 
direcionadas para: i) modelagem e simulação do problema dinâmica estrutural causado 
pela iteração entre o fluido e a estrutura (FSI - FLuid Structure Iteraction), para baixos 
valores do número de Reynolds (escoamento não tubulento); ii) modelagem e simulação 
computacional de escoamentos turbulentos ao redor de perfil de ponte; iii) modelagem e 
simulação computacional de escoamentos turbulentos ao redor de perfil retangular e 
decomposição do sinal de pressão no contorno do corpo, via análise de componentes 
principais, para facilitar a interpretação dos resultados e a compreensão dos fenômenos 
de descolamento e recolamento do contorno do corpo. As simulações são realizadas com 
um código próprio em fluidodinâmica computacional e com o auxílio do programa 
comercial Abaqus.
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(ORIENTADOR);

 
Resumo: 

Os manguezais estão entre os ecossistemas com maior potencial para armazenamento 
de carbono.  Quantificar a o carbono estocado por meio da determinação da biomassa é 
importante para estabelecer o potencial de sequestro de carbono de uma determinada 
floresta.  Usualmente, os métodos de determinação de biomassa consistem em trabalho 
de campo intensivo e dispendioso, envolvendo o uso de medidas manuais e imprecisas 
além de exigir o deslocamento de um grande número de pessoas . Nesse contexto, 
equipamentos de escaneamento a laser podem ser usados para a determinação da 
biomassa de florestas e diversos estudos ressaltam a viabilidade. Nesse projeto é 
proposto a utilização de métodos computacionais para o cálculo do volume de fustes de 
árvores de florestas de mangues visando o cálculo da sua biomassa. Resultados 
satisfatórios foram encontrados até o momento, com perspectiva para auxílio de trabalhos 
em campo.
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Resumo: 

Este projeto teve por objetivo mensurar as concentrações de metais pesados nos 
córregos da Bacia Hidrográfica do Córrego São Mateus. A metodologia partiu da 
escolha de 4 seções: nascente do córrego São Mateus (P1); córrego Salvaterra antes 
de receber o córrego Bocaina (P2); córrego Bocaina antes de desaguar no Salvaterra 
(P3); e córrego São Mateus antes de receber o córrego Salvaterra (P4). Foram 
monitorados durante o ano de 2014 seis metais pesados comparados com o limite da 
Resolução CONAMA 357/2005. Foi utilizada uma Sonda Metalyser HM 1000 da CLEAN 
com nível de detecção em partes por bilhão (ppb) para Arsênio III (As III), Cádmio 
Total (Cd), Chumbo Total (Pb), Cobre Total (Cu), Mercúrio Total (Hg) e Zinco Total (Zn). 
No mês de abril, associado a possível descarga de chorume, encontraram-se todos os 
metais no P2, ressaltando o Cd, apenas nesta coleta, 27 vezes maior que o limite de 1 
ppb; o As, cerca de 20 vezes o limite de 10 ppb; e o Hg, aproximadamente 400 vezes o 
limite de 0,20 ppb. Mesmo o menor valor obtido para a concentração de Hg em P2, no 
mês de julho, foi aproximadamente 25 vezes maior que o limite. Nos demais meses, Pb 
e As foram os contaminantes menos encontrados. Porém, as concentrações medidas 
nessas amostras excederam os valores máximos permitidos em uma amostra de P3 e 
P4 cerca de 6 vezes. O Cu superou 15 vezes o limite no mês de setembro em P4. Na 
nascente P1, na amostra de setembro de 2014, o Hg superou 220 vezes. Concluindo, o 
P1 e o P4 no córrego São Mateus foram os que se apresentaram menos impactados, 
encontrando-se Hg, Cu, Zn e As, os quais se associam ao lançamento de esgoto 
doméstico e às atividades agropecuárias. No P2 detectou-se a presença de todos os 
metais associados ao Aterro Sanitário Salvaterra. No P3 situa-se o Park Sul, 
encontrando-se principalmente Hg, Cu e Zn, sendo a mineração possível fonte de Zn e 
o lançamento de esgoto doméstico e industrial, as possíveis causas da presença de Hg 
e Cu. Os impactos sobre a BHCSM são uma ameaça a toda forma de vida e à 
população, pois as nascentes e poços estão, em geral, abaixo do nível desses 
córregos. Toda a cadeia trófica pode estar comprometida com possibilidades de 
doenças que se manifestarão a médio e longo prazo.
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Resumo: 

O monitoramento da água dos mananciais e a busca da manutenção do enquadramento 
fazem parte de uma gestão visando à sustentabilidade e a saúde coletiva. Este trabalho 
teve por objetivo compreender a dinâmica de parâmetros limnológicos dos principais 
tributários das represas Dr. João Penido e São Pedro no município de Juiz de Fora 
através do Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) do CCME (Canadá). O 
ICE é baseado na excedência aos padrões de qualidade da água e incorpora três 
elementos: abrangência - o número de parâmetros que não cumprem os objetivos de 
qualidade da água pelo menos uma vez; frequência - o número de vezes que o 
parâmetro não atendeu aos padrões de qualidade; e amplitude – a diferença entre o 
valor medido e o limite definido para o enquadramento segundo a Resolução CONAMA 
357/2005.  Os parâmetros pH, OD e temperatura foram determinados em campo por 
meio de uma Sonda Multiparamétrica da marca Hanna HI 9828. Os demais parâmetros 
como turbidez, sólidos totais, STD, fósforo total, nitrogênio total, cloreto, nitrito e nitrato 
foram analisados no LADINAA e LEA da UFJF. Os coliformes termotolerantes/E-coli e 
a DBO foram feitos em laboratórios externos. As amostras foram coletadas 
mensalmente entre o período de 05/2012 a 04/2014 contemplando dois ciclos 
hidrológicos em quatro pontos da bacia da represa de São Pedro e em seis pontos na 
bacia de contribuição da represa Dr. João Penido, abrangendo nascentes, fozes e 
captações. Comparando as estações, a época da chuva piorou a qualidade da água em 
todos os pontos devido ao carreamento de solo e matéria orgânica. Quanto ao 
enquadramento, o ICE Médio classificou as nascentes e as captações das duas 
represas como “Regular”, diferenciando-as das fozes como “Ruim” devido às obras de 
loteamentos e estradas, criação de gado e a presença de condomínios e granjas que 
não fazem o tratamento de esgoto. O ICE mostrou resultados aderentes com a 
realidade das duas bacias, impactadas pelo uso da terra inadequado, ultrapassando a 
"distância" entre a meta de enquadramento da Classe 1. Há necessidade de medidas 
preventivas e corretivas através do controle do uso da terra e fiscalização para evitar o 
encarecimento do tratamento da água ou a desativação dessas represas.
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Resumo: 

Esta pesquisa teve como principal objetivo avaliar a possibilidade de emprego de solos 
comuns em casos de escorregamento no município de Juiz de Fora - MG, como aterro 
compactado para a estabilização do próprio talude de onde escorregaram. Para o estudo 
foram coletadas amostras de solo deformadas e indeformadas em dois locais com 
ocorrências de rupturas de taludes. Inicialmente foram realizados ensaios de laboratório 
para a caracterização e determinação dos parâmetros de compactação dos solos. A 
seguir foram realizados ensaios para determinar a resistência ao cisalhamento dos solos 
a partir de amostras indeformadas e compactadas. Estes ensaios foram realizados com e 
sem submersão dos corpos de prova, visando avaliar a influência da água na resistência 
ao cisalhamento. A partir dos parâmetros obtidos procedeu-se às análises de estabilidade 
de taludes a partir das quais foi possível avaliar as condições dos taludes no campo e 
proceder ao estudo das geometrias dos aterros compactados para estabilizar os locais 
onde houveram os escorregamentos. Os resultados das análises de estabilidade com os 
parâmetros das amostras indeformadas, para as condições natural e após submersão, 
sugerem que nos locais estudados o principal agente deflagrador dos escorregamentos foi 
a elevação do teor de umidade dos solos na região delimitada pela cunha de ruptura. Para 
ambos os locais, as condições geométricas dos maciços de terra necessárias para evitar 
estes tipos de ruptura exigiriam taludes com pequenas inclinações, o que demandaria um 
volume de corte muito grande. No entanto, a proposta de emprego dos solos deslizados 
dos próprios locais, na forma de um aterro compactado junto ao pé do talude rompido, 
mostrou-se viável para restabelecer as condições de equilíbrio e segurança, mesmo 
adotando taludes mais íngremes. Conclui-se, portanto, que a solução estudada nesta 
pesquisa é tecnicamente viável de ser empregada em locais onde estejam presentes os 
tipos de solos estudados, tendo como principais benefícios: o aproveitamento do material 
escorregado para execução da obra de estabilização, a redução dos volumes de cortes, a 
redução de custos com movimentações de solos e a não geração de impactos ambientais 
em locais de botas fora.

 
Palavras-chave: 

Estabilidade , Taludes , Compactação  



            
 

 
Área: Engenharias e Ciência da Computação 

Título do Projeto:  

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E INDICADORES DE QUALIDADE DO TRANSPORTE 
COLETIVO NO CAMPUS DA UFJF

 
Autores: 

CAMILA LEONEL GORETTI (III QUALIDADE AMBIENTAL); HUMBERTO SALES DE 
ALMEIDA (III QUALIDADE AMBIENTAL); UGO NOGUEIRA CASTANON 
(COLABORADOR); JOSE ALBERTO BARROSO CASTANON (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O presente trabalho consiste na obtenção, análise e comparação de indicadores de 
qualidade que possibilitem que se tenha uma real noção da atual qualidade do transporte 
coletivo na região do Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora.A coleta de dados 
foi feita em dois diferentes períodos (setembro de 2014 e março de 2015), ambos 
contemplando período letivo estabelecido pelo calendário acadêmico da UFJF. Os 
mesmos foram fornecidos pela Secretaria de Transporte e Trânsito – SETTRA, de Juiz 
de Fora. Em janeiro de 2015 todos os ônibus urbanos da cidade passaram a utilizar a 
tecnologia de rastreamento via satélite do GPS, acarretando mudanças em itinerários e 
horários de algumas linhas que trafegam na região analisada, fato que também será 
objeto de estudo deste trabalho. Além disso, a SETTRA passou a disponibilizar um 
aplicativo gratuito chamado Cittamobi para os usuários. Este aplicativo faz previsões de 
quanto tempo os próximos ônibus levarão para chegar ao selecionar o ponto de parada 
do ônibus em questão. A seleção dos indicadores foi feita levando em consideração seis 
critérios: capacidade de permitir comparações entre áreas urbanas, representatividade 
deste com o todo, grau de relação com a demanda, facilidade do entendimento, grau 
pelo qual o uso do indicador pode estimular a busca de técnicas mais eficientes e 
disponibilidade de informações. Dessa forma, para a análise das 24 linhas que trafegam 
pelo Campus da UFJF, foram escolhidos os seguintes índices e indicadores, em ordem 
alfabética: Frequência, Frota Efetiva, Frota Extra, IPK – Índice de Passageiros por 
Quilômetro, IPV – Índice de Passageiros por Viagem, IRS – Índice de Regularidade do 
Sistema, Tempo de Percurso, Total de Passageiros Dia e Velocidade Média de Trajeto. 
Atualmente o trabalho encontra-se em sua fase final em que, a partir dos dados já 
calculados, busca-se obter uma análise comparativa da situação do transporte coletivo 
no Campus. O trabalho, quando finalizado, servirá como parâmetro de análise da 
qualidade do transporte na UFJF e ainda como indicador das mudanças que 
efetivamente vieram a acontecer a partir das modificações causadas pelo GPS.
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