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Resumo: 

Este projeto tem como objetivo fazer um levantamento de técnicas e métodos, incluindo 
modelos estatísticos/probabilísticos/estocásticos, para o levantamentos das incertezas e 
intermitências associadas à geração eólica e fotovoltaica. Os principais fatores que 
influenciam estas gerações, como a velocidade dos ventos e o tipo de turbina no caso da 
geração através de aerogeradores, e a radiação solar, temperatura, latitude/longitude no 
caso da geração fotovolotaica, são propostos para investigação. Portanto, o trabalho 
propõe um estudo detalhado sobre os fatores citados e sua modelagen, com foco para 
problemas de análise e otimização de redes elétricas, destacando-se o planejamento de 
sistemas de distribuição. Outro objetivo é o desenvolvimento de um modelo de otimização 
com resolução atráves da técnica meta-heurística bioinspirada Sistemas Imunológicos 
Artificiais, para avaliar os estudos e modelos de geração com representação de incertezas 
no problema de planejamento.
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Resumo: 

Tendo em vista a relevância dos diferentes requisitos para a operação de sistemas de 
distribuição de energia elétrica e da complexidade para uma tomada de decisões que 
contemplem todos proporcionalmente ao seu nível de importância, o objetivo do presente 
projeto é a aplicação de técnicas de otimização para a reconfiguração multiobjetivo. Os 
índices de desempenho a serem considerados são a maximização de eficiência e 
qualidade operativa, através de redução de perdas técnicas e melhoria dos níveis de 
tensão, e a maximização da confiabilidade e estabilidade de tensão do sistema. Para tanto, 
a pesquisa proposta buscará aliar o compromisso entre estes diferentes índices através 
de técnicas e métodos de otimização adequados. Os diferentes requisitos para uma 
operação ótima de redes de distribuição, associados à eficiência, qualidade e segurança, 
conduzem a um problema de programação matemática multiobjetivo, que requer técnicas 
apropriadas. Estas técnicas devem ser combinadas com métodos capazes de lidar com a 
natureza combinatória associada aos problemas de planejamento e de operação de 
sistemas de distribuição. Portanto, a aplicação destas técnicas e métodos ao problema de 
reconfiguração multiobjetivo é promissora para a investigação e serviu como fator de 
motivação para este projeto.
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Resumo: 

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um modelo computacional para 
determinar a alocação ótima de
fontes de geração distribuída em sistemas de distribuição de energia, incluindo geradores 
termoelétricos e
eólicos. A solução deste problema visa à redução do custo associado às perdas técnicas 
na rede de distribuição,
aliada ao mínimo custo de geração e de investimento em fontes de GD. Adicionalmente, o 
modelo computacional
proposto visa à alocação ótima de compensadores estáticos de reativos para suporte à 
operação dos geradores
eólicos. A metodologia proposta baseia-se na modelagem de fluxo de potência ótimo e na 
aplicação de
Algoritmos Genéticos. As características inerentes aos regimes de ventos, como variações 
e intermitências, são
representadas através da definição de cenários e de um tratamento probabilístico.
Portanto, este projeto visa desenvolver um modelo computacional para avaliar a viabilidade 
técnico-econômica
de investimento em usinas eólicas, a fim de auxiliar no processo decisório associado ao 
planejamento de SDE.
Os objetivos descritos são resumidos a seguir:
- Alocação ótima de fontes de geração termoelétrica e eólica;
- Alocação ótima de CER como suporte de reativos para geradores eólicos;
- Análise da viabilidade técnico-econômica da inserção de geração eólica no SDE.
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Resumo: 

O Patrimônio Histórico representa uma importante fonte de pesquisa, por esse motivo o 
processo de restauração segue normas específicas a fim de preservar as características 
originais da época em que foi construído. No caso das obras de arte da engenharia, como 
as pontes localizadas na cidade de Juiz de Fora (MG, Brasil), foram inicialmente projetadas 
com a construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II (início do século XX), sendo de suma 
importância não só a conservação de sua aparência, mas também, a integridade de todos 
os seus componentes como um produto único da tecnologia específica do seu tempo. 
Este trabalho efetuou uma documentação histórica das pontes: Arthur Bernardes, Antônio 
Carlos e Pedro Marques construídas em 1923, 1932 e 1934, respectivamente, bem como 
propos medidas corretivas adequadas decorrentes do avançado estágio de corrosão de 
armaduras. Nas recomendações a serem adotadas insere-se o conceito de 
desenvolvimento sustentável, especificando técnicas menos invasivas e mais compatíveis 
com a herança do patrimônio, garantindo que as medidas adotadas sejam reversíveis e 
substituídas por medidas mais apropriadas, ou seja, foi proposta uma intervenção que 
respeita, o quanto possível, o projeto original e as técnicas construtivas, incluindo a sua 
evidência histórica.
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Resumo: 

O modelo de fluxo de carga DC tem sido usado na literatura para solução de vários 
problemas envolvendo a potência ativa, tais como: localização ótima de dispositivos 
FACTS, despacho hidrotérmico de barra única e também considerando a rede elétrica. As 
perdas usualmente são incluídas no modelo de forma aproximada e também de forma 
exata. Problemas complexos relacionados ao planejamento da operação e da expansão 
também usam o modelo DC.
Embora o modelo DC tem sido bastante utilizado, as incertezas relacionadas, por 
exemplo, aos custos dos geradores e nível de carga não são consideradas em vários 
problemas relacionados ao cálculo do fluxo de potência DC. No entanto, modelo 
estocástico tem sido utilizado para representar as incertezas relacionadas às afluências 
no problema de planejamento energético.
Outra alternativa para tratar as incertezas consiste na utilização de otimização robusta. A 
vantagem da otimização robusta (OR) em relação à otimização estocástica é que a OR 
não necessita do conhecimento da distribuição de probabilidade relacionada ao parâmetro 
incerto. Além disso, a OR não apresenta o problema de dimensionalidade encontrado na 
otimização estocástica.
A otimização robusta representa as incertezas dos parâmetros utilizando cenários 
discretos a fim de encontrar soluções próximas ao ótimo para qualquer cenário. Este tipo 
de abordagem permite encontrar soluções que sejam menos afetadas pela mudança de 
cenário.
Estas questões justificam o tema como de grande interesse e de desafio à pesquisa, 
entendendo como primeiro passo a adequação da ferramenta computacional existente no 
Grupo de Otimização (GOPT) relacionada ao cálculo ótimo de fluxo de carga DC. Neste 
caso, as variáveis incertas estão relacionadas à carga ativa e aos coeficientes de custos 
de operação das unidades térmicas.
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Resumo: 

A expansão de linhas de transmissão tem encontrado fortes restrições econômicas e 
ambientais, resultando na pesquisa por alternativas para adiar os investimentos. Os 
dispositivos FACTS e os reforços em linhas de transmissão existentes têm sido 
investigados como alternativas atrativas para atingir esse objetivo.
Dispositivos FACTS são capazes de introduzir mais confiabilidade na operação dos 
sistemas por aumentar o controle dos equipamentos. Como consequência, o sistema 
pode ser operado com maior carga sem perder a confiabilidade.
Métodos probabilístico para avaliar o reforço no sistema de transmissão são necessários 
para absorver o impacto de fontes de energia muito variáveis como as usinas eólicas. 
Com o objetivo de fazer a operação mais confiável mesmo em casos de falha no sistema, 
uma análise de contingencias (n - 1) deve ser considerada para assegurar uma operação 
correta do sistema mesmo na ocorrência de uma contingência.
Neste sentido, o objetivo deste projeto consiste em incluir nos programas de expansão 
existentes no grupo de sistemas de energia elétrica os modelos necessários para 
acomodar as restrições de segurança devido a um cenário de ocorrência de contingência 
(n-1). Desta forma o reforço no sistema de transmissão proporcionará uma operação 
segura do sistema mesmo na condição de falha.
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Resumo: 

As gerações Eólicas juntamente com outras fontes renováveis de energia começam a ser 
introduzidas na matriz energética brasileira incentivada pela dificuldade econômica e 
ambiental para aproveitamentos de parte do potencial hidráulico longe dos centros de 
consumo. A participação de geração eólica na matriz energética já representa 1.886 Mw ao 
final de 2012. 
Um dos primeiros problemas encontrados com a geração eólica está relacionado a 
necessidade de suporte de potência reativa para o gerador de indução. Portanto, sua 
penetração no sistema acarreta em problemas de estabilidade de tensão e flutuação da 
frequência já que as intermitências e flutuações decorrentes causam impacto na 
confiabilidade composta do sistema elétrico de potência (SEP).
Outro problema consiste na intermitência do vento, ou seja, não há controle sobre o vento 
podendo ocorrer uma parada total de geração em um momento em que o sistema esteja 
necessitando de geração. Para mitigar as oscilações de potência geradas pelas usinas 
eólicas, a literatura propõe o uso de capacitores, baterias e outros dispositivos para 
armazenar o excesso de energia gerada pela unidade eólica e utiliza-la em momentos 
desfavoráveis de vento. 
Para o caso particular do Brasil, o excesso de energia eólica que ocorre em algum 
momento pode ser armazenado nos reservatórios das usinas sob a forma de energia 
potencial hidráulica. Em período desfavorável de vento, esta energia potencial armazenada 
é utilizada. No entanto, este tipo de operação requer novos requisitos de planejamento de 
investimentos e operação dos sistemas de transmissão e modificações no planejamento 
de médio e curto prazos.
Estas questões justificam o tema como de grande interesse e de desafio permanente à 
pesquisa, entendendo como primeiro passo a adequação das ferramentas computacionais 
existentes para acomodar os modelos da geração eólica.
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Resumo: 

A demanda por novas fontes de energia tem levado engenheiros e cientistas a estudarem 
novas formas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Dentro deste 
contexto tem-se observado uma tendência mundial da utilização de Sistemas de Geração 
Distribuídos (SGD) baseados em fontes renováveis (e.g. energia solar, eólica entre outros). 
No entanto, a interconexão desses sistemas com a rede elétrica em corrente alternada 
exige a utilização de um circuito de interface que pode ser um conversor eletrônico de 
potência. Conversores tipo fonte de tensão (do inglês, "Voltage Source Converter") (VSC) 
são utilizados para converter energia elétrica em corrente contínua (CC) para corrente 
alternada (CA) e vice-versa. O conversor modular multinível (do inglês, “Modular Multilevel 
Converter”) (MMC) é formado pela associação série de vários conversores fonte de tensão 
em meia ponte. Cada estrutura em meia ponte, denominada submódulo (SM), é formada 
por dois interruptores autocomutados e um capacitor CC. Como a tensão CA sintetizada 
pelo MMC é formada pela soma das tensões CC dos vários submódulos, este tipo de 
conversores é interessante para ser aplicado em sistemas com tensões elevadas. 
Contudo para o correto funcionamento do MMC é necessário que as tensões nos 
capacitores dos submódulos estejam balanceadas, para isso existem duas estratégias: (i) 
controlar a tensão de cada capacitor individualmente alterando o padrão de chaveamento 
dos interruptores ou (ii) utilizar um algoritmo de ordenação e seleção das tensões de cada 
submódulo, a fim de escolher quais estarão ativos em determinado instante. Além do 
balanceamento das tensões nos capacitores foram  projetados controladores, no sistema 
de coordenadas síncrono dq, para regular as correntes nos terminais do conversores 
MMC. Este projeto tem como principal objetivo estudar o funcionamento de um MMC e sua 
aplicação em sistemas de transmissão em corrente contínua alta tensão (HVDC) e em 
sistemas de geração fotovoltaicos. Resultados de simulações digitais, obtidos no software 
PSIM e na plataforma de simulação em tempo real Typhoon HIL, são apresentados para 
validar os estudos teóricos apresentados.
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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.
Bons resultados foram alcançados com indexação de arquivos texto, vide a quantidade de 
trabalhos acadêmicos na área da recuperação de informação de fontes textuais e de 
empresas que possuem soluções de busca textual com sistemas generalistas como 
Google, Yahoo, etc. Embora a busca por texto apresente desafios, estes são maiores 
quando necessita-se indexar arquivos multimídia.
Resultados promissores tem sido alcançados no processo de transcrição automático de 
áudio, permitindo que novas informações venham a ser extraídas para permitir melhores 
resultados na indexação e recuperação desses arquivos.  O automatic speech recognition 
(ASR) é uma tecnologia que permite a transcrição automática de diálogos a partir da voz 
humana em texto. As implementações recentes para ASR geram transcritos com uma boa 
acurácia se comparada com implementações passadas, principalmente se as gravações 
forem condicionadas a determinadas situações, como pouco ou nenhum ruído externo e 
boa qualidade da gravação. Há atualmente duas abordagens utilizadas para 
reconhecimento de voz, o modelo supervisionado e não-supervisionado. Na primeira, são 
criados modelos acústicos à partir de gravações de leitura de um mesmo texto por 
diferentes pessoas. Essas gravações irão compor o modelo que será utilizado para 
identificar os diálogos, por comparação. A segunda utilizada modelos estatísticos e 
probabilísticos criados com análises de padrões fonéticos.
Para tratar esse problema, propomos indexar arquivos de áudio através de seus 
transcritos. Uma vez que o transcrito pode conter muitos falsos positivos, a utilização de 
técnicas clássicas de indexação não são aplicáveis. Assim, propomos a utilização de 
algoritmos fonéticos para transformar os transcritos em sequências de fonemas, realizar 
uma indexação por fonemas e tratar a recuperação dos arquivos através de técnicas de 
desambiguação com algoritmos de similaridade.
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Resumo: 

O processo de alinhamento é uma importante operação em aplicações tradicionais, como 
na integração de modelos ou data warehouses. Como muitos alinhadores foram propostos 
na literatura, constata-se que vários alinhadores provêm melhores resultados em alguns 
cenários que em outros. Assim, fazer uso de diversos alinhadores e descobrir quais são 
melhores aplicados para cada caso é um desafio para o campo de alinhamento de 
modelos, mais especificamente para alinhamento de ontologias. Isso se dá porque, para 
encontrar boas técnicas, é necessário ter conhecimento do contexto em que as técnicas 
serão aplicadas, dos dados disponíveis e das diferenças presentes nos modelos a serem 
analisados. Somado a esse desafio, encontra-se a necessidade de reavaliar os 
alinhadores utilizados em ambientes dinâmicos, como a web. É natural que, nesse tipo de 
ambiente, as características das aplicações estejam constantemente em mudança. 
Assim, as abordagens que tentam calibrar e adaptar automaticamente soluções de 
alinhamento para as configurações nas quais uma aplicação opera são de grande 
importância. Entre as abordagens atuais para resolver esses problemas, está o meta-
alinhamento de modelos, ou seja, um framework para combinar um conjunto de 
alinhadores de modelos escolhidos. No contexto desse trabalho, serão utilizados 
ontologias como modelos.A expressão Meta-Alinhamento de Ontologias é utilizada para 
nomear sistemas que tentam configurar automaticamente funções de alinhamento de 
ontologias. Diversos trabalhos foram publicados para tratar esse problema, utilizando 
diferentes técnicas de aprendizado de máquina. Neste projeto, propomos explorar meta-
heurísticas baseadas em populações para solucionar o problema de meta-alinhamento de 
modelos no contexto dos alinhamentos de larga escala e realizados em tempo de 
execução.
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MINERAÇÃO DE TEXTOS NA WEB - EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 
DA PLATAFORMA WIKIPEDIA

João Marcos de Oliveira (BOLSISTA-BIC)
Leonardo Goliatt da Fonseca (ORIENTADOR)

Conteúdos gerados pelos próprios usuários vem se tornando uma das principais 
tendências jornalísticas, onde em muitos casos a notícia chega primeiro em medias 
sociais antes de atingir os clássicos meios de comunicação. Devido a sociedade 
altamente conectada em que vivemos, esse tipo de evento se torna cada vez mais 
freqüente e conteúdo em forma de notícia está sendo produzido em toda a web, seja 
através de blogs, post no Facebook ou Twitter, Wikipédia ou qualquer outra plataforma 
que permita o usuário a compartilhar suas ideias e experiências. 

Nesse trabalho é proposto o SwarmNews: Um Sistema para a extração de notícias 
utilizando a Wikipédia e Twitter para a extração das mesmas. Ao Comparar esse 
sistema com portais de notícias como Reuters e CNN, e a própria página de busca do 
Google. Nós Encontramos uma precisão de 83% e uma abrangência de 15% em 
relação a essas fontes.

Recupareção de info. Wikipédia Network Analysis
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ALGORITMOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE ÁRVORES INDIVIDUAIS A PARTIR DE 
DADOS DE VARREDURA TRIDIMENSIONAL A LASER

GISELE GOULART TAVARES DA SILVA (BOLSISTA-PIBIC-AF); LEONARDO GOLIATT 
DA FONSECA (ORIENTADOR); FILIPE OLIVEIRA CHAVES (COLABORADOR)

outras informações que se fizerem relevantes.

A aquisição dessas características é feita na maioria das vezes de forma tradicional com 
os mesmos métodos manuais há quase trinta anos, podendo ser, por vezes, um processo 
laborioso e custoso. As regiões de mangue, por exemplo, são ecossistemas 
particularmente conhecidos por suas árvores de arquitetura peculiar, situadas em áreas 
periodicamente alagadas e de solo predominantemente lamoso. Essas condições tornam 
os mangues locais de difícil acesso para mensurações manuais e representam ainda uma 
barreira a expansão deste tipo de pesquisas motivando a busca por novas tecnologias 
para sua execução.

Uma alternativa para este processo de mensuração é o uso de escaneamento 
tridimensional a laser, que fornece nuvens de pontos de maneira rápida e acurada, a partir 
das quais a geometria das árvores pode ser reconstruída. Nesse contexto, modelos 
computacionais podem fornecer parâmetros estruturais, tais como o diâmetro à altura do 
peito (DAP).  Além disso, tornam possível a avaliação de características morfológicas 
particulares das espécies de mangue em diferentes regiões. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver e comparar o desempenho de um algoritmo 
para a determinação do DAP a partir de dados provenientes de escaneamento 
tridimensional a laser de indivíduos de uma região de mangue. A partir da nuvem de 
pontos, a seção transversal do caule a aproximadamente 1,30m do solo é modelada por 
círculos, elipses ou splines e seu diâmetro calculado em seguida. As aproximações 
obtidas foram comparadas com as mensurações realizadas em campo e apresentaram 
bons resultados.

A metodologia proposta se mostrou promissora por apresentar um valor baixo de erro 
percentual e pelo ajuste satisfatório da geometria das árvores. Além disso, ela  assiste na 
apuração dos parâmetros estruturais e possibilita a  redução dos trabalhos em campo.

Scanner 3D DAP Inventário Florestal
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TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL PARA A PREVISÃO DO MÓDULO DE 
RESILIÊNCIA DE MISTURAS ASFÁLTICAS DENSAS

MAYCKE CLAUDINO COIMBRA (BOLSISTA BIC); 

Com o aprimoramento dos métodos mecanísticos de dimensionamento de pavimentos, a 
previsão das tensões e deformações originárias do tráfego e do clima atuantes na 
estrutura do pavimento passou a ser feita por métodos de cálculo que consideram os 
esforços atuantes e as respostas às tensões e deformações dos materiais, como por 
exemplo, os módulos de resiliência, que podem ser estabelecidos por ensaios de 
laboratório ou por correlações. No decorrer da etapa de dimensionamento de um 
pavimento novo, é habitual não possuir conhecimento da mistura asfáltica real que será 
utilizada. No entanto, o conhecimento sobre a propriedade é indispensável, uma vez que 
todo o processo de dimensionamento é realizado a partir deste valor. O seu cálculo 
analítico a partir das características constitutivas (teor de ligante, teor de vazios e 
viscosidade) da mistura é uma tarefa possível, mas que demanda tempo e é trabalhosa, 
assim, surge como uma alternativa utilizar técnicas de inteligência computacional para 
prever essa importante propriedade dos materiais. O objetivo deste trabalho, portanto, é 
avaliar o desempenho do sistema Neuro-Fuzzy ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference 
Systems) na previsão do módulo de resiliência de misturas asfálticas densas, a partir de 
dados experimentais. Após uma verificação da capacidade de generalização do método, 
observou-se que o mesmo consegue uma aproximação satisfatória dos valores reais do 
módulo de resiliência.

Sistema Neuro-Fuzzy Redes Neurais Misturas Asfálticas
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Resumo: 

Sensores compostos por fibras com grades de período-longo são utilizados devido sua 
grande capacidade de adaptação aos experimentos e aplicações ambientais. O principal 
objetivo foi avaliar o espectro na saída de um sensor a fibra óptica aplicado ao meio 
ambiente na presença de fatores aleatórios relacionados aos índices de refração na fibra, 
na qual se releciona diretamente às condições do meio ambiente. Sendo assim, a 
pesquisa foi embasada nos efeitos causados em sensores a fibra óptica em função da 
variabilidade do índice de refração. Através do software, o sensor é elaborado com o 
período e comprimento de interesse. Para a construção do sensor é necessário inserir o 
fator de aleatóriedade. Na prática, a polarização insere a estocasticidade nos índices de 
refração na fibra, logo este resultado apresenta-se nos espectros da saída do sistema. 
Portanto, para que a análise se torne a mais fidedigna possível da realidade foi necessário 
gerar índices de refração randômicos com distribuição de densidade de probabilidade 
semelhante à de um ruido branco gaussiano.
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Resumo: 

Este trabalho visa dar continuidade as pesquisas a respeito de sensores ópticos que vem 
sendo desenvolvidos no Laboratório de Instrumentação e Telemetria da faculdade de 
Engenharia nos últimos anos. No trabalho em questão, o foco foi o estudo e análise de 
métodos de interrogação de sensores ópticos e métodos de acoplamento entre seus 
modos de propagação, no qual são comumente utilizados em aplicações práticas. A 
diferença entre dois tipos de acoplamento, simétrico e assimétrico, que podem existir nas 
Grades de Período Longo foi demonstrado através de simulações no software OptiGrating. 
Foi visto que o tipo de tecnologia de fabricação da grade, máscara UV ou arco elétrico, 
influência nos modos de acoplamento. Foi demonstrado que os modos assimétricos 
possuem maior sensibilidade à temperatura e índice de refração que os simétricos, além 
dos vales de ressonância serem mais afetados. Essas diferenças permitiram um projeto 
mais adequado dos sensores, escolha adequada do método de interrogação e uma 
análise melhor de seus resultados.
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Resumo: 

A busca constante por maior aproveitamento da energia solar fotovoltaica está 
intrinsecamente relacionada aos conversores utilizados na conexão dos painéis 
fotovoltaicos (PV) à rede elétrica. Nesse sentido, quanto mais precisa a modelagem e 
eficaz o controle dos conversores, maior será a eficiência do sistema. Considerando a 
ampla aplicação que os conversores possuem no mercado, o desafio inicial está  
normalmente relacionado ao tipo de situação na qual o conversor seráa implementado. 
Nesse caso, usam-se conversores para converter a energia elétrica em corrente contínua 
(CC), oriunda dos painéis PV, para corrente alternada (CA) com as características da rede 
a ser conectada. Entretanto, dependendo do tipo de aplicação, é necessário utilizar 
conversores elevadores ou abaixadores de tensão, em função dos valores de tensão da 
rede e dos painéis. Dessa forma, foi construída, em uma parceria entre bolsistas, uma 
célula de comutação em meia ponte (half-bridge) compacta e de alta eficiência a partir da 
qual pode-se obter diversos conversores simples como BUCK (abaixador de tensão), 
BOOST (elevador de tensão), BUCK/BOOST. Essa célula de comutação proporciona aos 
alunos uma abordagem prática e didática sobre o processo de comutação e pode ser 
facilmente aplicada em vários circuitos e sistemas. A plataforma, que opera na faixa de 
frequência entre 16 kHz e 75 kHz, é composta por uma parte lógica responsável pelo 
tempo morto (dead-time) e por uma parte de pot ência, na qual dois Mosfets são 
acionados por um Driver. Portanto, resta ao controle determinar a frequência de operação 
e rastrear o ponto de máxima potência (MPP) para que o aproveitamento da energia solar 
seja o maior possível. Para o desenvolvimento do half-bridge, projeto dos controladores e 
entendimento de seu funcionamento, foram desenvolvidos modelos matemáticos
e realizadas simulações digitais.
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Resumo: 

A técnica de aterro estaqueado se destina a superar problemas de fundações de aterros, 
sejam rodoviários, industriais, ferroviários, retro-áreas de portos, etc. O aterro estaqueado 
funciona como uma plataforma estaqueada onde o solo acima da plataforma e no vão 
entre as estacas é suportado por um material geossintético, ou seja, um reforço 
geossintético denominado geogrelha. Neste trabalho foram implementadas quatro 
metodologias analíticas para cálculo da tração atuante na geogrelha (geossintético de 
reforço). As formulações analíticas foram aplicadas a uma estrutura hipotética. Além da 
implementação destas quatro metodologias analíticas foi elaborado um modelo 
computacional de forma a se verificar o comportamento mecânico em termos de tensões 
e deformações da mesma estrutura hipotética que foi utilizada para aplicação das 
formulações analíticas. Foi também estudado o conceito de altura crítica, que é a altura 
mínima de aterro a partir do qual não se observam recalques diferenciais no topo do aterro 
entre as posições topo da estaca e entre estacas. Com base no cálculo da altura crítica foi 
estabelecida a altura de aterro utilizada no modelo hipotético simulado na modelgame 
computacional efetuada com base no programa Abaqus. Com relação ao estudo analítico 
pode-se afirmar que as diferenças encontradas para os valores de tração observados na 
geogrelha foram muito grandes, superando 100% em determinados casos. Isto reforça a 
necessidade de se ter um modelo numérico confiável para análise deste tipo de problema. 
Com relação aos estudos numéricos até o momento foram verificados alguns pontos 
importantes, como o recalque diferencial nulo no topo do aterro, observado para o modelo 
hipotético aplicado. Também se verificou a concentreção de tensões que ocorre na estaca 
e o formato da distribuição de tensões verticais sobre e no entorno das estacas. Foram 
verificadas também maiores tensões verticais atuando nas bordas das estacas, devido à 
solicitação imposta pelo geossintético ao ser tracionado.

 
Palavras-chave: 

Aterro Estaqueado , Geossintético , Análise numérica  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Engenharias e Ciência da Computação 

Título do Projeto:  

SISTEMÁTICA PARA GESTÃO DOS REQUISITOS DA NR-18 

 
Autores: 

PAOLA KELLY CURI MOURA (PROVOQUE); FABRÍCIO BORGES CAMBRAIA 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

A indústria da Construção Civil é historicamente caracterizada por precárias condições de 
trabalho e elevadas taxas de acidentes. Uma das estratégias mais antigas e comumente 
vinculadas às tentativas de melhorias nesse setor são as imposições de normas e leis, 
associadas com medidas educativas e repressivas por parte fundamentalmente do 
Estado. Particularmente na Construção Civil, a Norma Regulamentadora 18 (NR-18) é 
considerada a principal legislação que tem foco em medidas de prevenção de acidentes. 
Todavia, estudos sinalizam para baixos índices de cumprimento de seus requisitos, o que 
pode ser ainda mais grave dado às limitações das ferramentas empregadas nessas 
avaliações, que geralmente abrangem apenas cerca de 30% de seu conteúdo. Isso 
evidencia a necessidade de se desenvolver instrumentos com maior poder de 
abrangência, como também da construção de sistemáticas para avaliações periódicas, 
que favoreçam uma gestão efetiva de seus requisitos ao longo do tempo. Neste sentido, 
este estudo propõe uma sistemática para gestão dos requisitos da NR-18. Para isso, 
inicialmente a NR-18 foi dividida em temas afins e seus requisitos listados individualmente, 
o que resultou na construção de um conjunto de 41 ferramentas, em formato de listas de 
verificação e construídas no Excel. Em um segundo momento, as ferramentas foram 
integradas em um único arquivo, que as vinculam de forma a gerar resultados totais e 
parciais para um determinado horizonte de tempo, facilitando o processamento dos dados. 
Com essa estruturação, a abrangência alcançou cerca de 97% dos requisitos da NR-18. O 
estudo recomenda ainda que a ferramenta seja aplicada sistematicamente em empresas 
de construção, sugerindo-se quatro etapas para sua implementação: definições para 
dinâmica de funcionamento; planejamento inicial para cada ciclo; coleta de dados e; 
avaliações para fechamento do ciclo. Contudo, há necessidade de testar a sistemática em 
diferentes contextos reais, visando a, principalmente, validar a proposta apresentada. Além 
disso, o uso de tecnologias móveis também poderá ser avaliado, de forma a contribuir 
especialmente no processo de coleta e análise dos dados.
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Resumo: 

O principal objetivo da pesquisa é o desenvolvimento e/ou aplicação de plataformas 
computacionais em dinâmica dos fluidos computacional. Os desenvolvimentos 
computacionais foram direcionados a implementações em código próprio pelo método das 
diferenças finitas de equações para a solução de problemas simples da termodinâmica, 
como a equação do calor. A pesquisa ainda teve como foco o estudo teórico do método 
dos elementos finitos a problemas advectivos difusivos, visando também implementações 
computacionais. Uma outra vertente da pesquisa foi a aplicação do programa comercial 
Abaqus para solução de problemas clássicos de engenharia. Neste programa, foram 
fortemente explorados seus módulos de dinâmica dos fluidos e de dinâmica estrutural e o 
acoplamento entre ambos. Dentre os problemas analisados e simulados, citam-se: i)  o 
escoamento laminar em corpo rombudo em repouso; ii) escoamento laminar em corpo 
rombudo em vibração forçada; iii) escoamento laminar em corpo rombudo em movimento 
e obtenção da massa adicional  do fluido considerando vários fluidos e iv)  escoamento 
laminar em corpo rombudo em movimento devido a ressonância com o desprendimento 
cadenciado de vórtices e reprodução do fenômeno de lock-in. De uma forma geral, os 
resultados obtidos compararam-se bem com os da literatura. Conclui-se que a pesquisa 
alcançou seu objetivo e, além disso, motivou a equipe a continuar suas atividades de 
pesquisa no tema proposto.
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PARALELIZAÇÃO  DE  SISTEMAS  COMPLEXOS  UTILIZANDO  NOVAS
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Autores:
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DOS SANTOS (COLABORADOR); MARCELO LOBOSCO (ORIENTADOR)

Resumo:
O  desenvolvimento  de  sistemas  computacionais  para  a  simulação  da  resposta
fisiológica dos órgãos ou até mesmo de todo corpo humano é uma tarefa complexa.
Um dos inúmeros problemas que torna esta tarefa extremamente complexa é a grande
demanda por recursos computacionais exigida para executar tais simulações. Neste
cenário,  o  emprego  de  computação  paralela  é  essencial.  Este  trabalho  tem  por
objetivo demonstrar que técnicas de balanceamento de carga podem ser empregadas
com  sucesso  na  redução  do  tempo  de  execução  de  um  sistema  que  simula  o
comportamento temporal e espacial de algumas das células e moléculas do sistema
imune  inato  em  uma  pequena  seção  tridimensional  de  tecido.  O  sistema  foi
inicialmente  paralelizado  com  o  uso  de  OpenCL  (Open  Computing  Language)  e
executado  em  um  sistema  computacional  heterogêneo  constituindo  por  uma  APU
(Accelerated Processing Unit), que possui uma GPU e uma CPU localizadas em um
mesmo  chip. Foram então  propostas,  implementadas  e  analisadas  várias  técnicas
para realizar a divisão dos dados que são processados pela CPU e pela GPU, a fim de
obter o melhor aproveitamento possível do sistema, reduzindo assim o tempo total
necessário  para  realizar  a  computação.  Ganhos  superiores  a  6  vezes  foram
observados pelas versões de código que empregam as técnicas de balanceamento de
carga propostas neste trabalho, em comparação com as versões paralelas que não
fazem o seu uso.
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Resumo: 

 

 A crescente demanda de energia elétrica no mundo cada vez mais tecnológico 

se contrapõe à escassez de recursos para geração de energia, assim o estudo do 

mercado de energia se torna cada vez mais relevante na busca de um melhor 

negócio. 

 Este trabalho tem como proposta principal o estudo de modelos de contratação 

de energia elétrica, aonde será dado um enfoque maior no ponto de vista do 

investidor, apresentando diferentes formas de estímulos geradas por sua participação 

no mercado de eletricidade. 

 A princípio, para um melhor entendimento do processo de comercialização de 

energia, serão apresentados os modelos de mercado e os modelos de competição. 

Mostrando toda a evolução do sistema elétrico até um possível modelo ideal. 

 Além disso, neste trabalho será apresentado um estudo referente a um modelo 

de otimização de custos referentes a geração de eletricidade por diferentes unidades 

geradoras, considerando o mercado Spot e o comercio bilateral, possibilitando a 

utilização destes modelos, por parte dos fornecedores, como um auxilio no 

desenvolvimento de estratégias de mercado, através do estudo das características de 

custo das usinas, buscando a maximização dos lucros. 
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PLATAFORMA DE SIMULAÇÃO DE LEILÕES DE ENERGIA ELÉTRICA 
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DIAS (ORIENTADOR) 

Os leilões de energia elétrica são uma importante ferramenta, utilizada 
principalmente na garantia da modicidade tarifária em diversos países do mundo. Existem 
diferentes modelos de leilões, sendo os leilões de envelope fechado, unilaterais e 
bilaterais os principais modelos utilizados em leilões de energia elétrica.  

 
O presente trabalho apresenta duas plataformas de simulação de contratação 

em leilões de energia elétrica baseada em técnicas de otimização. E permite uma 
simulação real de um leilão de eletricidade baseado no modelo de Leilão Bilateral, 
adotado no mercado britânico, que é constituído pela participação ativa dos compradores 
e vendedores, de modo a ambos submetem lances de quantidades e preços de energia 
elétrica. 

 
A primeira plataforma foi desenvolvida utilizando o software MatLab, com a 

interface gráfica disponível no mesmo. Inspirado na constante expansão da tecnologia e o 
crescimento expressivo na venda de celulares e wearables, a segunda plataforma foi 
desenvolvida para smartphones com sistema operacional Android, que permite que 
diversos usuários utilizem o aplicativo ao mesmo tempo.  

 
Dessa maneira, as plataformas desenvolvidas podem ser utilizadas para a 

análise de estratégias adotadas pelos competidores através da avaliação dos resultados 
obtidos nas simulações de leilões, além de ferramenta de ensino que possibilita avaliar o 
aprendizado da teoria de leilões e consolidação dos conceitos de otimização na 
contratação de energia.  
 

LEILÃO DE ENERGIA SIMULAÇÃO MERCADO DE ENERGIA 
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 Resumo: 
A Bacia do Paraíba do Sul possui grande importância para o país, localizada entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, está entre os maiores polos industriais e populacionais brasileiros. Seus principais usos dos recursos hídricos são para irrigação, geração de energia elétrica, diluição de esgoto e abastecimento, sendo o principal manancial para o Estado do Rio de Janeiro. Gerenciar os recursos hídricos desta Bacia é um processo complexo que envolve conciliar as necessidades econômicas, os múltiplos usos dos recursos hídricos na bacia e garantir a preservação ambiental. Com sua extensa área é preciso que sejam feitos estudos para que os impactos sobre a Bacia sejam mínimos e prever seu comportamento ao longo dos anos, de acordo com as mudanças ao seu redor, como, por exemplo, mudanças climáticas que afetam os regimes de chuva e a vazão dos rios. O projeto Avaliação dos Efeitos das Mudanças Climáticas no Regime Hidrológico da Bacia do Rio Paraíba do Sul busca colaborar com os estudos para proteção e conservação desta importante região.
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UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO PARA AVALIAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL VISANDO O AUXÍLIO À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

 
Autores: 

MARCEL PEREIRA DE ANDRADE (BOLSISTA BIC); CELSO BANDEIRA DE MELO RIBEIRO (ORIENTADOR)

 Resumo: 
Alterações ocorridas na paisagem natural devido ao desenvolvimento de atividades antrópicas como urbanização, expansão agrícola e desmatamento sobre uma bacia hidrográfica, exercem influência nos processos referentes ao ciclo hidrólogo. Com o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de sensoriamento remoto, dos sistemas de informações geográficas (SIG) e dos modelos matemáticos, tornou-se factível obter, analisar, gerar projeções futuras e identificar as mudanças do uso e ocupação do solo. Com isso, o objetivo do projeto foi compreender as mudanças no uso e cobertura do solo, sobretudo em áreas de floresta, gerando uma projeção futura dessas alterações para a 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. Inicialmente foi realizado o mapeamento e  quantificação das alterações ocorridas no uso e ocupação do solo, na bacia do rio Paraíba do Sul, a partir de imagens de satélite no período de 2001 a 2012. A partir desses dados foi possível obter taxas de alterações de uso do solo para as diferentes classes de cobertura, possibilitando, então a simulação futura para o período de 2013 a 2023 para as suas sub-bacias e consequentemente para a área total da bacia do Paraíba do Sul. Cabe ressaltar a importância destes resultados para um adequado planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos dessa bacia.

 Palavras-chave: 
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MÉTODOS E MODELOS PARA SISTEMAS ELÉTRICOS MULTIFÁSICOS MODELAGEM 
DE SISTEMAS DE ATERRAMENTO

 
Autores: 

PAOLA ARAGÃO GUARACY (BOLSISTA-BIC); TATIANA TOSTES DE OLIVEIRA 
(BOLSISTA-BIC); DEBORA ROSANA RIBEIRO PENIDO ARAUJO (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Os sistemas elétricos de potência possuem diferentes sistemas de aterramento. As 
filosofias adotadas para a definição destes sistemas podem ter diversos propósitos 
relacionados ao planejamento e operação das redes. O funcionamento dos sistemas de 
aterramento implica em questões de segurança humana ou de equipamentos, limitando 
níveis de curto circuito e seus possíveis danos. O próprio esquema de proteção do 
sistema elétrico é projetado considerando-se seu sistema de aterramento e os valores das 
grandezas associados ao funcionamento do conjunto. Dada a importância do tema, são 
importantes análises específicas para cada situação. Para definir diferentes filosofias 
existem várias configurações e equipamentos que podem ser adotados. E para realizar 
análises mais precisas nos sistemas elétricos de potência é preciso que sua modelagem 
englobe os sistemas de aterramento. Estas questões tornam-se mais importantes ainda 
em representações de sistemas desequilibrados, pois estes sistemas de aterramento 
podem estar sendo solicitados nestes casos não somente em condições de defeito, mas 
em situações de operação normal, uma vez que podem estar influenciando no percurso e 
até nos quantitativos das correntes desequilibradas. Neste trabalho realiza-se modelagem 
de sistemas elétricos multifásicos, modelando, implementando computacionalmente e 
testando modelos de sistemas de aterramento, que possam ser utilizados para a obtenção 
de resultados mais precisos nas simulações de fluxo de potência e análise de falhas, 
especialmente em sistemas desequilibrados. Implementa-se duas modelagens de malhas 
de aterramento, visando-se proteção de subestações, sendo essenciais para sua 
segurança e confiabilidade, as quais podem também ser aplicadas em outras partes dos 
sistemas elétricos. Estuda-se configurações diferentes de sistemas de aterramento, 
empregadas em diversas partes dos sistemas elétricos e os impactos de suas 
representações em análises do comportamento do sistema. 

 
Palavras-chave: 
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FERRAMENTAS DE SÍNTESE E ANÁLISE DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E 
SISTEMAS INDUSTRIAIS VARIAÇÃO DE CARREGAMENTO X DESEQUILÍBRIOS

 
Autores: 

MATEUS CORRÊA LIMA PEREIRA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); SUELEM CHRISTIAN DOS 
SANTOS (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); LEANDRO RAMOS DE ARAUJO (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Todo sistema elétrico de potência possui algum grau de desequilíbrio, sendo que este grau 
varia de acordo com as configurações e os tipos dos equipamentos constituintes do 
sistema elétrico em questão, seja ele de transmissão ou de distribuição de energia elétrica. 
Nos sistemas de distribuição o problema é muito mais grave, pois além das cargas destes 
sistemas serem completamente desequilibradas, eles possuem ramais monofásicos e 
bifásicos, indução mútua entre circuitos de mesmos ou diferentes níveis de tensão, 
conexões de transformadores mais complexas (não usuais em sistemas de transmissão), 
condutores de neutro e ainda outras várias características que tornam extremamente 
complicado ou até mesmo impossível realizar a transformação da rede em coordenadas 
de fase para os modelos que utilizam componentes de seqüência e ainda obter resultados 
precisos, ou no mínimo aceitáveis. Este projeto propõe o desenvolvimento de uma 
metodologia para a alocação de fontes reativas fixas e discretas de forma equilibrada ou 
desequilibrada em sistemas de distribuição desequilibrados visando a adequação do 
desequilíbrio de tensão às normas vigentes. As seguintes restrições também deverão ser 
obdecidas: As tensões deverão estar dentro de limites estipulados pelos órgãos 
regulamentadores e os equipamentos não deverão ter seus limites excedidos. Também 
será considerada a variação diária das cargas dos sistemas de distribuição.

 
Palavras-chave: 
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ANÁLISE MORFOMÉTRICA E SOCIOAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIBEIRÃO ESPÍRITO SANTO NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - MG

 
Autores: 

MILTON MARQUES BROVINI (XXIV PIBIC/XXVIII BIC);MARIA HELENA RODRIGUES 
GOMES (ORIENTADOR); ); LUIS FERNANDO OLIVEIRA CUCO (ALUNO VOLUNTÁRIO); 
DEMETRIUS VASCONCELOS (COLABORADOR)

 
Resumo: 

A bacia hidrográfica é uma área delimitada topograficamente pelos pontos mais altos do 
relevo de uma região. Toda água precipitada dentro dos limites escoa em direção a um 
único ponto exutório. É considerada a principal unidade de estudo e planejamento em 
recursos hídricos. As bacias hidrográficas possuem características morfométricas, 
geológicas, geomorfológicas e hidrológicas que contribuem para a formação da rede de 
drenagem. Essas características podem ser alteradas pelas atividades antrópicas sendo o 
principal deles as enchentes. Nesse estudo procurou-se avaliar as características 
morfométricas da bacia hidrográfica do ribeirão Espírito Santo, localizado em Juiz de Fora 
– MG, e associar os resultados encontrados com a tendência ou não de ocorrência de 
enchentes na área. Como resultado, observou-se que apesar das características da bacia 
indicar baixa susceptibilidade a ocorrência de enchentes, o mesmo não se verifica na 
prática tendo em vista que a área possui grande interferência antrópica.

 
Palavras-chave: 
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MODELAGEM MATEMÁTICA E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE SISTEMAS 
MODERNOS DE ACIONAMENTO DE LOCOMOTIVAS

 
Autores: 

LOAN TULLIO DE F. W. DA SILVA (BOLSISTA-BIC); MARCELO AROCA TOMIM 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Em vista da necessidade do setor ferroviário brasileiro, o objetivo desta pesquisa foi 
desenvolver técnicas de modelagem matemática e simulação computacional de sistemas 
de acionamentos elétricos voltados ao setor. Sistemas de acionamento de locomotivas 
são complexos, contendo sistemas de conversão eletromecânica de energia compostos 
por motores a combustão interna, geradores elétricos, conversores estáticos, além dos 
motores que propulsionam os trens.
Este estudo aborda os procedimentos de modelagem física e simulação de máquinas 
elétricas, conversores estáticos de potência e controladores aplicados aos sistemas de 
acionamento de motores de indução em linguagem Modelica. A linguagem Modelica visa 
descrever e modelar sistemas físicos de forma declarativa através de equações. No 
âmbito da engenharia, esta linguagem tenciona se tornar uma padronização para 
descrição de sistemas físicos compostos de diversos componentes de origem elétrica, 
mecânica, química, entre outros.
Inicialmente, o foco foi na modelagem do motor de indução, obtendo-se as equações que 
regem o seu comportamento dinâmico. Em seguida, a modelagem se concentrou nos 
modelos médios e instantâneos dos conversores estáticos de potência. Nos modelos 
médios são suprimidos os efeitos oriundos da comutação através do cálculo dos valores 
médios de tensão e corrente.
A referência para o sinal de controle via Modulação por Largura de Pulso (PWM) foi obtida 
através da técnica Controle Vetorial. Esta técnica visa a obtenção do conjugado máximo da 
máquina elétrica, mesmo durante períodos transitórios. Para tal, a estratégia mencionada 
procura manter a perpendicularidade entre o fluxo e a corrente, neste caso, do rotor 
através da orientação de fluxo. Por fim, para alimentação da planta, foi obtido o modelo 
dinâmico de um gerador síncrono conectado a um retificador. São inerentes a este modelo 
dinâmico estabelecimentos de condições iniciais apropriadas, as quais impõe desafios na 
plataforma de simulação OpenModelica.
Essa modelagem é verificada através de simulações na plataforma OpenModelica. Com 
este estudo pôde se verificar o potencial da referida plataforma para modelagem e 
simulação de sistemas dinâmicos complexos tais como os acionamentos de locomotivas.

 
Palavras-chave: 

Modelagem , Modelica , Acionamento  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Engenharias e Ciência da Computação 

Título do Projeto:  

ESTUDO DE VIGAS E PÓRTICOS SUJEITOS À FLUÊNCIA E RETRAÇÃO PARA 
SUBSIDIAR ANÁLISES DE INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA EM EDIFÍCIOS.

 
Autores: 

JOÃO GAMA DA MOTA ( PROVOQUE); CLEBER MAESTRI GONÇALVES 
(COLABORADOR); JULIANE CRISTINA GONÇALVES (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Na presente pesquisa, desenvolve-se um estudo de casos hipotéticos, para os quais 
existem soluções analíticas no comportamento elástico. O objetivo é fornecer elementos 
para interpretações de resultados de estruturas mais sofisticadas como, por exemplo, 
edifícios. São estudados vigas e pórticos em concreto sobre apoios indeslocáveis e molas 
sujeitos à fluência e retração. As vigas possuem rigidezes diferentes (alturas de 30 cm, 60 
cm e 1,2 m) e para os pórticos, com quatro apoios, foram considerados pilares com 
seções transversais variando de 20 cm x 20 cm até 30 cm x 30 cm. Constatou-se que o 
efeito da fluência é significativamente maior que o da retração.
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PROGRAMAÇÃO DUA DINÂMICA ESTOCÁSTICA INTEGRANDO FONTES HIDRELÉTRICA, 

TÉRMICA E EÓLICA 

 

Autores 

LARA HOFFMANN SATHLER (XVIII PROBIC 2015-16); CAROLINE DE LIMA PIMENTEL (XVIII 

PROBIC 2015-16); ANDRE LUIS MARQUES MARCATO (ORIENTADOR) 

 

Resumo 

O sistema elétrico brasileiro se baseia em um sistema hidrotérmico, com predominância de geração 

hidrelétrica. Esta representa 67,7% da geração do Sistema Interligado Nacional (SIN). Isso se deve, 

primordialmente, à vasta disponibilidade hídrica existente no país e à competitividade econômica que 

esta fonte apresenta. Para o atendimento da demanda, a diversificação da matriz energética se torna 

indispensável destinando-se à melhoraria da confiabilidade do SIN no caso de ocorrência de eventos 

hidrológicos críticos.  

Quando verifica-se a distribuição da capacidade instalada por fontes no ano de 2012 e a projeção para 

o ano de 2022. Observa-se que haverá o crescimento acentuado da penetração disponibilidade eólica 

no sistema, a qual atingirá o percentual de quase 10 por cento. Neste decênio haverá uma diminuição 

da participação hídrica, que ainda continuará ser dominante e uma manutenção da participação de 

outras fontes. 

Este fato é decorrente do recente desenvolvimento tecnológico e de políticas públicas de incentivo para 

o incremento da participação de outras fontes renováveis na matriz energética nacional . Como, por 

exemplo, para suprir a demanda energética do Brasil a partir de 2017, foi realizado o Leilão de Energia 

A-3/2014 em que foram contratados 22 empreendimentos contabilizando 968,6MW. Sendo a grande 

maioria, 21 destes, parques eólicos.  

Observa-se, no entanto, que o Brasil, por possuir a maior parte de sua geração proveniente de usinas 

hidrelétricas, não apresenta o problema de armazenamento (storage) da energia proveniente das 

eólicas em períodos de baixa demanda de energia elétrica por parte do mercado consumidor. O 

armazenamento da energia eólica em períodos de abundância de ventos ocorre naturalmente nos 

reservatórios das usinas hidrelétricas. Este fato coloca o país em posição de vantagem frente a outros 

mercados de energia que não possuem reservatórios hídricos. 
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No entanto, a partir da perspectiva de aumento da penetração eólica nos próximos anos, esta fonte de 

geração começará a afetar com maior profundidade o planejamento e programação da operação 

energética. Uma vez que a velocidade dos ventos, assim como a afluência de água aos reservatórios, 

não pode ser facilmente prevista. Este fato torna indispensável a utilização de técnicas de otimização 

estocástica considerando conjuntamente a estocasticidade hídrica e eólica. 

O presente trabalho tem como objetivo melhorar a representação do problema, onde o problema foi 

resolvido utilizando-se duas premissas: (1) metodologia de otimização estocástica análoga, mas não 

igual, à Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP); (2) Geração de cenários hidrológicos 

amostrados de uma distribuição normal com média e desvio padrão igual ao do histórico 
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DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE 
SOLOS DE TALUDES DA RODOVIA BR 116
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THAÍS FERNANDES DE SOUZA (PROVOQUE); CAMILA AMOROSINI CONDORELLI 
(PROVOQUE); TATIANA TAVARES RODRIGUEZ (ORIENTADOR); GUILHERME 
SOLDATI FERREIRA (COLABORADOR); LAZARO LOPES JERONYMO  
(COLABORADOR); 

 
Resumo: 

A DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DE RESISTENCIA AO CISALHAMENTO É 
IMPORTANATE PARA A ANÁLISE DE ESTABILIDADE EM TALUDES DE CORTE. O 
OBJETIVO DESTE TRABALHO É AVALIAR OS PARÂMETROS DE CISALHAMENTO 
DOS SOLOS PRESENTES NOS TALUDES DA RODOVIA BR-116, NO TRECHO 
URBANO DA CIDADE DE LEOPOLDINA. PARA TANTO, FORAM REALIZADAS COLETAS 
DE AMOSTRAS DEFORMADAS E INDEFORMADAS NECESSÁRIAS AOS ENSAIOS DE 
CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E DE CISALHAMENTO DIRETO, RESPECTIVAMENTE. OS 
RESULTADOS ENCONTRADOS INDICARAM TRÊS GRUPOS DE SOLOS: SILTE 
ARENOSO (SOLO RESIDUAL JOVEM), ARGILA ARENOSA (SOLO AMARELO) E ARGILA 
SILTOSA (SOLO ROSA). OS SOLOS AMARELO E ROSA APRESENTARAM 
INTERCEPTO COESIVO PRÓXIMO DE 11 KPA E ÂNGULO DE ATRITO PROXIMO DE 
30° ENQUANTO O SOLO RESIDUAL JOVEM APRESENTOU INTERCEPTO COESIVO 
NULO E ÂNGULO DE ATRITO VARIANDO ENTRE 23,4° E 36,3°. PORTANTO, EM 
TERMOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES, TRATAMENTO DIFERENCIADO DEVE SER 
REALIZADO QUANDO O TALUDE ENVOLVER O SOLO RESIDUAL JOVEM.
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ESTRUTURA FLEXÍVEL BASEADA EM CONVERSOR ESTÁTICO PARA INTEGRAÇÃO 
DE UM GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL A UMA REDE SECUNDÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA
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PEDRO GOMES BARBOSA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Os grupos motores geradores à diesel (GMG) podem ser usados como fontes de energia 
conectados nos sistemas elétricos com objetivo de alimentar cargas elétricas de pequena 
e média capacidades. Além de serem encontrados em uma ampla faixa de potência, 
esses grupos possuem um baixo custo de aquisição e instalação, quando comparados 
com outros sistemas de geração, e apresentam a vantagem adicional de incorporarem 
uma característica de fonte renovável quando abastecidos com biodiesel ou etanol.  
Contudo, como os motores à combustão (MCI) operam com uma maior faixa de variação 
de velocidade, as frequências desses GMG podem extrapolar os limites impostos pelas 
normas e procedimentos de operação de redes elétricas. Como alternativa pode-se 
conectar os GMG em paralelo com uma rede elétrica através de conversores estáticos, 
atendendo requisitos como regulação da frequência de operação, controle de tensão, 
suporte de potência reativa, etc.  Assim, este trabalho tem dois objetivos principais: (i)  O 
primeiro envolve a  modelagem e simulação digital de um conversor de dois estágios 
composto por um retificador não controlado, com um conversor boost no estágio 
intermediário, e um inversor PWM como estágio de saída. O retificador trifásico converte 
as tensões CA geradas pelo GMG, cuja frequência é variável, em uma tensão CC. O 
estágio intermediário, formado pelo conversor boost,  regula a tensão CC para do estágio 
de saída, que é chaveado com uma estratégia PWM, para gerar as tensões CA com 
frequência e amplitude controladas; (ii) o segundo objetivo envolve a emulação da dinâmica 
de um motor de combustão interna (MCI) usando um motor de corrente contínua acionado 
por um retificador PWM. Para replicar o comportamento do MCI utilizou-se funções de 
transferência para representar o comportamento da velocidade do motor em função das 
variações do combustível e da velocidade em função do conjugado de carga. Para obter a 
equivalência entre os modelos foi necessário incluir uma malha de realimentação da 
corrente de armadura do MCC. Resultados de simulação são apresentados para validar a 
proposta.
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ESTUDO, IMPLEMENTAÇÃO, COMPARAÇÃO E APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE OTIMIZAÇÃO 

HARMONY SEARCH E ANT COLONY AO PROBLEMA DA EXPANSÃO DE SISTEMAS DE 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

 

Autores 

GUDIERO MIRANDA DA SILVA ; MÔNICA APARECIDA SILVA ZANGIROLAMI; IVO CHAVES DA 

SILVA JUNIOR (ORIENTADOR); 

Resumo 

O PRESENTE TRABALHO TEM COMO OBJETIVO A UTILIZAÇÃO DO ALGORITMO BIOINSPIRADO 

EM COLÔNIAS DE FORMIGAS (ANT COLONY) VISANDO A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

ESTÁTICO EXPANSÃO DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

O PROBLEMA DO PLANEJAMENTO ESTÁTICO DA EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO 

(PEEST) CONSISTE EM DETERMINAR, ENTRE UM CONJUNTO PRÉ- DEFINIDO DE CIRCUITOS 

CANDIDATOS À EXPANSÃO, AQUELES QUE DEVEM SER CONSTRUÍDOS DE FORMA A 

MINIMIZAR OS CUSTOS DE OPERAÇÃO (DÉFICIT) E DE INVESTIMENTO NO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO, SUPRINDO A DEMANDA PREVISTA PARA UM HORIZONTE DE PLANEJAMENTO. 

OS RESULTADOS OBTIDOS PELO ANT COLONY FORAM COMPARADOS COM OUTRA 

METODOLOGIA DE OTIMIZAÇÃO DENOMINADA DE HARMONY SEARCH. PARA TANTO, FORAM 

UTILIZADOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO AMPLAMENTE DIFUNDIDOS NA LITERAURA E OS 

RESULTADOS CONSIDERADOS PROMISSORES. 
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OTIMIZAÇÃO  MULTIMODAL : ESTUDO E COMPARAÇÃO DE ALGORITMOS VISANDO A 

RESOLUÇÃO DO DESPACHO DE SISTEMAS HIDROTÉRMICOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

 

Autores 

MANUELA COSTA FILGUEIRAS; WALESKA DE SOUZA LIMA RIBEIRO; IVO CHAVES DA SILVA 

JUNIOR (ORIENTADOR); 

 

Resumo 

O PRESENTE TRABALHO TEM COMO OBJETIVO A COMPARAÇÃO DE ALGORITMO 

BIOINSPIRADO NA POLINIZAÇÃO DE PLANTAS, PROPOSTO POR YANG EM 2012, PARA 

RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE DESPACHO HIDROTÉRMICO DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA.   

O SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL TEM COMO BASE UM SISTEMA 

HIDROTÉRMICO DE GRANDE PORTE, COM USINAS HIDRELÉTRICAS PREDOMINANTES E 

TERMELÉTRICAS EM REGIME COMPLEMENTAR. NO PROBLEMA DE DESPACHO 

HIDROTÉRMICO BUSCA-SE DETERMINAR OS MONTANTES ÓTIMOS DE GERAÇÃO 

HIDRELÉTRICA E TÉRMICA, LEVANDO EM CONTA A DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS, COM O 

OBJETIVO DE MINIMIZAR O CUSTO TOTAL DE OPERAÇÃO, DENTRO DO HORIZONTE DE 

PLANEJAMENTO DEFINIDO, ATENDENDO COM CONTINUIDADE E CONFIABILIDADE A DEMANDA 

IMPOSTA AO SISTEMA 

OS RESULTADOS OBTIDOS FORAM COMPARADOS COM OUTRAS METODOLOGIAS DE 

OTIMIZAÇÃO, SENDO ASSIM POSSÍVEL AFERIR AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DE 

MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO BIOINSPIRADOS NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PROPOSTO. 

 

Palavras Chaves 
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Área: Engenharias e Ciência da Computação 

Título do Projeto:  

ESTUDO DA ERODIBILIDADE DE SOLOS DE JUIZ DE FORA POR ENSAIOS 
GEOTÉCNICOS

 
Autores: 

LUCAS HENRIQUE VIEIRA (PROVOQUE); LUANA LUIZA FERREIRA (PROVOQUE); 
TATIANA TAVARES RODRIGUEZ (ORIENTADOR); ALBERTO LUIS FREIRE MOTA  
(COLABORADOR); LAZARO LOPES JERONYMO  (COLABORADOR); MARCIO 
MARANGON  (COLABORADOR); ANA MARIA STEPHAN  (COLABORADOR). 

 
Resumo: 

NA ENGENHARIA CIVIL, A EROSÃO ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADA À 
CAPACIDADE DO SOLO DE RESISTIR À AÇÃO DOS AGENTES EROSIVOS QUE, 
PARA EROSÃO HÍDRICA, CORRESPONDE À AÇÃO DA ÁGUA. NESTE TRABALHO, 
OBJETIVA-SE ESTUDAR A ERODIBILIDADE DOS SOLOS RESIDUAIS 
CARACTERÍSTICOS DA REGIÃO, ATRAVÉS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO 
DIRETOS E INDIRETOS. PARA ISSO, FORAM COLETADAS AMOSTRAS NO 
CULTURAL BAR NO BAIRRO SALVATERRA EM JUIZ DE FORA. OS ENSAIOS 
REALIZADOS ENGLORARAM CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, PERMEABILIDADE, 
DISPERSÃO, DESAGREGAÇÃO E PINHOLE. AO FIM DOS ENSAIOS, PERCEBEU-SE 
QUE TODAS AS AMOSTRAS COLETADAS FORAM CLASSIFICADAS COMO NÃO 
DISPERSIVAS E QUE O PRINCIPAL MECANISMO DE ERODIBILIDADE É POR 
FATURAMENTO E ABATIMENTO.

 
Palavras-chave: 
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Área: Engenharias e Ciência da Computação 

Título do Projeto:  

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA MULTIUSO DE BAIXO CUSTO PARA A 
PROTOTIPAGEM E DESENVOLVIMENTO DE CONVERSORES ELETRÔNICOS DE 

POTÊNCIA: APLICAÇÃO NA PESQUISA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS, ACIONAMENTOS 
ELÉTRICOS EFICIENTES E QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA

 
Autores: 

LIVIA DE SOUZA MENDES (BOLSISTA-BIC); LUIZ PAULO ARANTES LOURES 
(BOLSISTA-BIC); PEDRO HENRIQUE PETERS (COLABORADOR); CAIO MÜLLER 
(COLABORADOR); AMANDA KIRCHMAIR (COLABORADOR); RENAN BENETELI 
(COLABORADOR); PEDRO SANTOS ALMEIDA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Foi desenvolvido o projeto de uma célula de comutação half-bridge, com baixo custo, alta 
eficiência e estrutura compacta, em contraste com outras alternativas comerciais. Por 
meio deste projeto, é possível viabilizar o entendimento do processo de comutação, 
construção de conversores chaveados e das etapas de operação que compõem a 
conversão comutada de energia. A plataforma projetada é facilmente reprodutível, didática 
e é versátil para que possam ser realizados testes em diferentes configurações e nas 
mais diversas aplicações que envolvem a conversão eletrônica de potência. Dentre os 
assuntos a serem abordados pelo trabalho será tratado quais componentes foram 
utilizados, o motivo de suas escolhas e seus respectivos dimensionamentos, a escolha do 
layout do circuito e resultados experimentais do protótipo desenvolvido em uma aplicação 
como conversor abaixador (buck síncrono), comprovando sua flexibilidade e eficiência.         

 
Palavras-chave: 
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Área: 

Título do Projeto: 
ESTUDO IN SILICO DE ALVOS MOLECULARES PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS
NEGLIGENCIADAS

Autores:
DAVI TROMBINI ALEIXO (XXIV PIBIC/XXVIII  BIC); LARA DE AZEVEDO ALVES (XXIV
PIBIC/XXVIII  BIC);  VINICIUS  CARIUS  DE  SOUZA (COLABORADOR);  PRISCILA  DE
FARIA PINTO (COLABORADOR);  PRISCILA VANESSA ZABALA CAPRILES GOLIATT
(ORIENTADOR); 

Resumo:
O Schistosoma mansoni é o principal agente causador da esquistossomose humana,
levando  a  cerca  de  300  milhões  de  óbitos  anualmente.  O  tratamento  é  baseado
unicamente no uso do praziquantel, no entanto, existem evidências que esse fármaco
não seja eficaz contra reinfecções e formas jovens do parasito.  Uma droga alternativa
que pode vir a ser usada no tratamento da esquistossomose humana é o aceturato de
diminazeno,  amplamente  utilizado  para  tratar  tripanossomoses  e  outras  doenças
parasitárias  em  animais  domésticos.  Apesar  do  fato  de  que  não  há  nenhuma
compreensão  acerca do mecanismo de ação  e  do  alvo  molecular  do  diminazeno,
devido à relação evolutiva entre ATPDases de Trypanosoma sp,  Leishmania sp e  S.
mansoni, é possível que a utilização do diminazeno contra NTPDases de S. mansoni
(SmATPDase1  e  SmATPDase2)  poderia  também  apresentar  uma  ação  inibitória.
Neste trabalho, nós apresentamos uma análise computacional comparativa entre as
duas  NTPDases  consideradas  como  alvos  moleculares  para  o  tratamento  da
esquistossomose.  Os  modelos  tridimensionais  das  estruturas  de  SmATPDase1  e
SmATPDase2  foram  submetidos  aos  estudos  de  docking  molecular  usando  o
diminazeno  como  candidato  a  inibidor.  Além  disso,  foi  realizada  a  análise
computacional  dos  perfis  eletroestáticos  e  farmacofóricos  do  sítio  ativo  das  duas
proteínas.  Observou-se  que  o  diminazeno  interage  com  as  regiões  carregadas
negativamente do sítio ativo de ambas as enzimas a partir de ligações de hidrogênio,
apresentando  maior  afinidade  pelo  sítio  da  SmATPDase2.  Embora  o  diminazeno
apresente baixa energia de interação e pareça ser estável no sítio ativo de ambas as
enzimas,  devido  a  sua  provável  toxicidade  em humanos,  é  importante  enfatizar  a
necessidade de mais estudos para provar a sua real eficácia em seres humanos.

Palavras-chave:
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Área: Engenharias e Ciência da Computação 

Título do Projeto:  

DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA AVALIAÇÃO DA 
INCLUSÃO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA EM MICROGRIDS

 
Autores: 

Fábio Morandi Tavela
Luiz Felipe Santos Souza
João Alberto Passos Filho

 
Resumo: 

A crescente demanda de energia elétrica tem levado os Sistemas Elétricos de Potência 
(SEP) a operarem cada vez mais carregados, estressando assim os sistemas de 
transmissão e de geração de energia elétrica, e ocasionando frequentes blecautes por 
todo o mundo. Como exemplo, só nos Estados Unidos da América (EUA), as frequentes 
quedas de fornecimento de energia elétrica no país devido ao sobre carregamento das 
linhas de transmissão custa à economia mais de cem bilhões de dólares por ano. Estes 
fatos em conjunto com a progressiva diminuição dos recursos energéticos fósseis, a 
escassez de energia e a poluição ambiental advinda da operação de usinas termoelétricas, 
têm contribuído para que o conceito de Geração Distribuida (GD) ganhe cada vez mais 
atenção por partes dos operadores e planejadores dos SEP.

O principal objetivo deste trabalho é a revisão e implementação de duas ferramentas 
computacionais para avaliação de Microdrids com a presença de Geração Distribuída, 
como por exemplo, geração solar e eólica. O foco principal do projeto é sua análise em 
regime permanente.
De forma específica, lista-se a seguir os seguintes objetivos prioritários para o presente 
projeto de pesquisa:
• Proposição de uma metodologia para a alocação de Geração Distribuída;
• Desenvolvimento de uma metodologia de avaliação de desempenho baseada na 
solução da curva de carga;
• Implementação de um programa desenvolvido no ambiente MatLab®;
• Desenvolvimento de uma metodologia para validação de resultados;
• Estudo de casos de referência;
• Formação de recursos humanos nesta área de conhecimento.

 
Palavras-chave: 
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Área: Engenharias e Ciência da Computação 

Título do Projeto:  

REDE GLOBAL DO MINÉRIO DE FERRO: O EXERCÍCIO DO PODER CORPORATIVO

 
Autores: 

NARA MARIA DE OLIVEIRA DORNELA (BIC/UFJF); BRUNO MILANEZ (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O principal objetivo da pesquisa é avaliar se existe algum padrão no exercício de poder 
corporativo por parte das mineradoras que atuam na cadeia do minério de ferro no Brasil, e 
até que ponto esse padrão se assemelha ou diferencia do exercício de poder corporativo 
em outros países. Neste trabalho foi feita uma comparação entre os relatórios de 
responsabilidade social corporativa das grandes empresas mineradoras no Brasil, 
buscando identificar seus aspectos positivos, bem como, suas fraquezas e 
inconsistências.

 
Palavras-chave: 
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Área: Engenharias e Ciência da Computação 

Título do Projeto:  

REDES GLOBAIS DE PRODUÇÃO E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS  NA INDÚSTRIA 
EXTRATIVA DE MINÉRIO DE FERRO: A CENTRALIDADE DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS

 
Autores: 

CAROLINA LUCINDA GUIMARÃES (PROBIC 2015/2016); BRUNO MILANEZ 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

A pesquisa trata do papel da grande mineração no desenvolvimento do Quadrilátero 
Ferrífero, com especial atenção à cidade de Itabira. O texto se inicia com uma perspectiva 
histórica, onde se busca descrever a chegada da Companhia Vale do Rio Doce (hoje, 
Vale) na cidade, e avaliar os impactos da grande mineração sobre a paisagem, a qualidade 
do ar e sobre a saúde mental das pessoas (com foco nos suicídios). Ao mesmo tempo, 
discute-se o papel das organizações sócias e dos órgãos de controle social em tentar 
reduzir tais impactos. Em seguida, faz-se uma análise da situação econômica do 
município, buscando avaliar o grau de dependência econômica do setor mineral e as 
dificuldades enfrentadas pela cidade para promover a diversificação econômica. Por fim, 
avalia-se a potencialidade do turismo regional e cultural como possível alternativa para 
diminuir tal dependência.

 
Palavras-chave: 
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Área: Engenharia e Ciências da Computação 

Título do Projeto 

OTIMIZAÇÃO BIO-INSPIRADA APLICADA À ROBÓTICA 

 

Autores 

JOÃO PEDRO CARVALHO DE SOUZA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); LARA HOFFMANN SATHLER (XXIV 

PIBIC/XXVIII BIC); RAFAEL FALCI CAMPOS (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); ANDRE LUIS MARQUES 

MARCATO (ORIENTADOR) 

 

Resumo 

Localização em robótica móvel é a busca para determinar a posição e orientação do robô com respeito 

às posições conhecidas no ambiente. É uma das questões mais importantes para pesquisas nesta área, 

uma vez que é essencial para robô móvel uma operação confiável de longo prazo. 

 Trata-se de um problema de estimativa da pose do robô (localização, orientação) relativa ao seu 

ambiente. Ela desempenha um papel central em vários sistemas de robôs móveis bem sucedidos. De 

um ponto de vista estatístico, a localização do robô móvel é um problema de filtragem em linha: estimar 

o estado atual do robô, dada uma estimativa inicial do estado e uma sequência de observações. 

Cada robô móvel precisa ter a habilidade fundamental para navegar no ambiente. Os problemas de 

localização podem ser classificados em três tipos fundamentais. O problema de localização mais 

simples é rastrear a posição. Nesta situação, o robô sabe sua pose inicial e o desafio do problema é o 

robô compensar os erros incrementais pelo sensor de odometria do robô. O problema mais desafiador é 

a localização global, pois, o robô não sabe sua coordenada inicial e precisa decidir sua pose por seus 

sensores.  

Localização global é mais difícil do que o rastreamento de posição por causa do desconhecimento 

inicial de informações. Na literatura, existem três famílias de algoritmos para a solução de localização 

global, que são: filtros de Kalman Multi-hipótese, localização de Markov baseada em grade e o 

algoritmo de Monte Carlo (Filtro de Partículas). 

O Filtro de Partículas é conhecido em estatística como Método Recursivo de Monte Carlo. É um método 

sofisticado de estimação baseado em simulação dos estados que se deseja saber, onde cada partícula 

é uma simulação completa das variáveis que se pode obter com sensores reais. 

É importante sempre buscar novas técnicas de localização com o intuito de melhorar a eficiência e 

dinamismo para os mais variados cenários, integrando modelos como por exemplo Fuzzy ART (FART) 

e filtro de Kalman para desenvolver um novo método de localização [Araujo et al, 2002], ou utilizar um 
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método de cálculo de posição e localização global baseado em landmarks no intuito de ajudar o filtro de 

partículas devido as elevadas necessidades de computação do algoritmo na filtragem de partículas para 

obter a localização exata. 

O objetivo do presente projeto de pesquisa é comparar o desempenho do algoritmo do Filtro de 

Partículas com outros algoritmos Bio-Inspirados para a localização de robôs móveis terrestres. 

Adicionalmente, pretende-se testar o desempenho de todos os algoritmos em um cluster de 

computação paralela disponível na infraestrutura do PPEE. 
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Área: Engenharia e Ciências da Computação 

Título do Projeto 

APRIMORAMENTO DO CÁLCULO DA ENERGIA ASSEGURADA DO SIN 

Autores 

MARCOS TADEU BARROS DE OLIVEIRA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); VINICIUS ANTUNES 

VASCONCELOS (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); ANDRE LUIS MARQUES MARCATO (ORIENTADOR); 

 

Resumo 

A metodologia de cálculo da energia assegurada do sistema interligado de geração de energia elétrica 

brasileiro baseia-se na determinação da oferta de energia do sistema interligado ao risco pré-fixado de 

5% ao ano, limitado por uma tolerância de 0,1%. A oferta de energia do sistema a cada ano é obtida 

com base em uma simulação estática probabilística de sua operação com um modelo de otimização. 

Nessa simulação, o sistema real é representado por subsistemas equivalentes interligados e o risco de 

déficit em cada subsistema é a probabilidade anual de déficit de energia. Calculada a energia 

assegurada do sistema, ela é rateada entre as usinas termelétricas e o bloco hidráulico. Este, por sua 

vez, é desagregado entre as usinas hidroelétricas com base em suas energias firmes, conforme Anexo I 

da Portaria MME n° 303, de 18/11/2004. 

Uma crítica a esta metodologia é que a energia assegurada do sistema é calculada com séries 

sintéticas de afluências e o rateio pelas usinas hidroelétricas é feito com base na energia firme, pois o 

modelo de simulação que tem sido utilizado não é capaz de simular a operação individualizada das 

usinas com séries sintéticas de vazões. Como consequência, o rateio da energia assegurada do 

sistema pelas usinas hidroelétricas é fortemente dependente do período crítico presente no registro 

histórico de vazões. Este período crítico é particularmente severo para alguns subsistemas do país e 

favorável para outros. Uma alternativa seria a utilização de séries sintéticas de vazões também no rateio 

da energia assegurada pelas usinas hidroelétricas, que permitiria a ocorrência de outros períodos 

secos, de durações diferentes e condições hidrológicas distintas do atual período crítico observado no 

histórico. 

Além disso, a meta de geração hidráulica definida pelo sistema equivalente, ao ser desagregada pelas 

usinas hidroelétricas, pode, em algumas situações, não ser satisfatoriamente atendida, por exemplo, 

levando a uma maior ocorrência de déficits nos subsistemas. 

Neste projeto, será investigado uma nova metodologia para definir o requisito de energia a ser atendido 

por cada subsistema levando em consideração a política de operação de cada mês calculada pelo 

modelo MDDH e é capaz de utilizar séries sintéticas de vazões. O modelo MDDH resolve inicialmente o 
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problema de balanço hidrotérmico dos subsistemas equivalentes, no qual são definidas metas de 

intercâmbio e geração hidráulica e térmica para cada um dos subsistemas. Após esta etapa, é feita uma 

simulação a usinas individualizadas com o objetivo de atender a essas metas, onde a meta de geração 

hidráulica definda pelo balanço hidrotérmico é o mercado a ser atendido pelas usinas hidroelétricas. 

Caso isso não seja possível, resolve-se novamente o problema de balanço hidrotérmico, com restrições 

adicionais, objetivando a obtenção de metas de geração hidráulica que possam ser atendidas pelas 

usinas hidroelétricas de cada subsistema. 

O modelo MDDH (Modelo de Despacho Hidrotérmico), o qual foi desenvolvido no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFJF, permite, desta forma, que se avance no 

aprimoramento metodológico do cálculo das energias asseguradas do sistema hidrotérmico interligado. 
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Título do Projeto:  
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Autores: 

NOME DO BOLSISTA 1 ( NOME DO PROGRAMA); NOME DO BOLSISTA 2 (NOME DO 
PROGRAMA); NOME DO COLABORADOR 1 (COLABORADOR); NOME DO 
RESPONSÁVEL PELO PROJETO (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Texto do resumo.
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Título do Projeto:  

GERAÇÃO DE MALHAS PERSONALIZADAS E VISUALIZAÇÃO CIENTÍFICA INTERATIVA 
DE SIMULAÇÕES DA ATIVIDADE ELÉTRICA CARDÍACA

 
Autores: 

ARTHUR BRANDÃO SANTIAGO (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); RAÍSSA GUIMARÃES DE 
CASTRO (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); RODRIGO WEBER DOS SANTOS (COLABORADOR); 
BERNARDO MARTINS ROCHA (ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

O coração é um órgão com uma anatomia complexa envolvendo detalhes estruturais 
desde da microestrutura de um miócito até a geometria e orientação das fibras a nível do 
órgão. Em diversos trabalhos na literatura reporta-se a importância que detalhes 
estruturais do coração possuem no comportamento eletrofisiológico sob condições 
normais e patológicas. Para se estudar e simular diversos fenômenos da eletrofisiologia 
cardíaca, é preciso um modelo geométrico detalhado que reproduza de forma realística a 
organização estrutural dos átrios e ventrículos assim como da orientação das fibras 
cardíacas. Em geral, esses modelos geométricos são gerados ou a partir de geometrias 
simplificadas (cubo, elipsóide, etc) ou a partir de imagens médicas, como por exemplo, 
imagens de ressonância magnética (MRI). Por outro lado para a descrição da orientação 
das fibras no tecido cardíaco pode-se usar imagens do tipo DTMRI (Diffusion Tensor MRI) 
para se extrair essas informações ou pode-se usar algoritmos que são capazes de gerar 
as fibras seguindo regras definidas a partir da observação da organização das mesmas. O 
objetivo deste trabalho foi desenvolver modelos computacionais detalhados dos ventrículos 
a partir de imagens médicas e associar a estes modelos a orientação das fibras utilizando 
algoritmos baseados em regras. Esses modelos foram utilizados para estudos da 
atividade elétrica cardíaca que exigem uma geometria detalhada e informação sobre a 
orientação das fibras. Além disso, foi desenvolvido um programa que integra o hardware do 
Microsoft Kinect para a etapa da visualização científica dos resultados de simulações 
bidimensionais com o objetivo de permitir uma maior interação do usuário com a 
visualização dos dados.

 
Palavras-chave: 
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Área: 

Título do Projeto: 
ESTUDO  DE  PROGRAMAÇÃO  GENÉTICA  GRAMATICAL  MULTIOBJETIVO  E
DESENVOLVIMENTO  DE  UM  SISTEMA WEB  PARA A INFERÊNCIA DE  MODELOS
SIMBÓLICOS

Autores:
JOÃO MARCOS DE FREITAS (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); ROGÉRIO GUIMARÃES NUNES
DOS  SANTOS  FILHO  (XXIV  PIBIC/XXVIII  BIC);  HELIO  JOSÉ  CORRÊA BARBOSA
(COLABORADOR);  JOÃO NISAN CORREIA GUERREIRO (COLABORADOR);  HEDER
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Resumo:
O processo de descoberta científica é geralmente realizado pela observação e 

coleta de dados sobre o fenômeno analizado, tratamento dos dados, formulação de teorias
explicativas e testes de veracidade. É desejável que esse processo possa ser 
automatizado, consumindo menos tempo e aumentando a acurácia das informações 
encontradas. No entanto, é uma tarefa árdua gerar hipóteses adequadas e interpretáveis 
sobre um problema de forma automática. Ao viabilizar esse tipo de processo, a descoberta
de conhecimento científico se torna mais rápida e completa.
A Programação Genética (PG) é um paradigma da inteligência computacional que adota
uma estrutura de dados capaz de codificar um “programa” em linguagem arbitrária, onde
um “programa” pode representar um modelo matemático, um projeto estrutural, etc. Dessa
forma,  a  PG  mostra-se  como  uma  técnica  adequada  para  a  classe  de  problemas
considerado aqui: a inferência automática de modelos a partir de dados.
Apesar de poder gerar soluções acuradas, os modelos obtidos na PG podem ser muito
complexos,  dificultando (e até inviabilizando) sua interpretação.  Portando, é necessário
abordar a busca na tentativa de diminuir a complexidade das soluções sem perder sua
qualidade. A busca multiobjetivo é realizada aqui via o algoritmo NSGA-II e traz grande
vantagem apresentando diversas soluções que mantém um balanço entre os objetivos:
acurácia e complexidade do modelo. Duas métricas de complexidade dos modelos foram
testadas aqui: a altura da árvore de derivação (essa é a representação adotada aqui) e
sua quantidade de terminais. 

O problema abordado neste trabalho envolve a inferência da máxima deformação
longitudinal de dutos com amassamento, onde a pesquisa realizada aqui mostrou que a
PG (i) é capaz de encontrar modelos melhores que a literatura, e (ii) consegue encontrar
modelos simples com acurácia compatível com os apresentados na literatura.
Os  testes  preliminares  mostram  que  existem  diferenças  na  escolha  da  métrica  de
complexidade adotada para a busca multiobjetivo.  Além disso,  utilizar  a quantidade de
terminais oferece mais refinamento e precisão quanto à complexidade.
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Resumo: 

Os desreguladores endócrinos (DE) são substâncias químicas que podem interferir no 
sistema endócrino humano e de outros animais, afetando sua saúde, o crescimento e 
reprodução. Segundo a Environmental Protection Agency, os DE podem ser definidos 
como “agentes exógenos que interferem na síntese, secreção, transporte, ligação, ação ou 
eliminação de hormônio natural nos corpos que são responsáveis pela manutenção, 
reprodução, desenvolvimento e/ou comportamento dos organismos”. Dentre estes, 
destaca-se os hormônios naturais, que são responsáveis pelo desenvolvimento das 
características femininas, e os sintéticos, que são amplamente utilizados como 
contraceptivos e em tratamentos de reposição hormonal. Assim, estão sempre presentes 
nos esgotos domésticos e por não serem eficientemente removidos nas Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETEs), esses compostos são continuamente lançados nos corpos 
hídricos, afetando a comunidade aquática. Dessa maneira, a pesquisa sobre tratamentos 
que removam esses hormônios torna-se relevante. Dentre esses tratamentos, destaca-se 
a oxidação com cloro que é uma das etapas amplamente utilizadas nas Estações de 
tratamento de água (ETAs). Nesse contexto, o estudo tem por objetivo identificar a 
ocorrência dos hormônios estrona, 17β-estradiol (E2), estriol e 17α-etinilestradiol nas 
águas superficiais e subterrâneas, nas ETEs e nas ETAs, além de analisar a eficiência de 
remoção desses compostos por diferentes tecnologias de tratamento de água. O trabalho 
também teve como objetivo avaliar a remoção da atividade estrogênica do E2 através da 
oxidação com cloro. A análise da remoção foi realizada através do Ensaio YES, que 
identifica compostos passíveis de interagir com o receptor de estrogênio humano a partir 
de uma cepa modificada da levedura Saccharomyces cerevisiae e da análise de varredura 
em diferentes comprimentos de onda. Verifica-se que os hormonios estudados estão 
sendo detectados nas diferentes matrizes ambientais no Brasil, inclusive na água potável, 
mesmo que raramente. Os resultados preliminares indicam que a cloração não é eficiente 
para a completa remoção do E2 nas concentrações e tempos de contato utilizados nas 
ETAs, indicando a necessidade de mais estudos. 
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Resumo: 

Os desreguladores endócrinos (DE) são substâncias químicas que podem interferir no 
sistema endócrino humano e de outros animais, afetando sua saúde, o crescimento e 
reprodução. Segundo a Environmental Protection Agency, os DE podem ser definidos 
como “agentes exógenos que interferem na síntese, secreção, transporte, ligação, ação ou 
eliminação de hormônio natural nos corpos que são responsáveis pela manutenção, 
reprodução, desenvolvimento e/ou comportamento dos organismos”. Dentre estes, 
destaca-se os hormônios naturais, que são responsáveis pelo desenvolvimento das 
características femininas, e os sintéticos, que são amplamente utilizados como 
contraceptivos e em tratamentos de reposição hormonal. Assim, estão sempre presentes 
nos esgotos domésticos e por não serem eficientemente removidos nas Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETEs), esses compostos são continuamente lançados nos corpos 
hídricos, afetando a comunidade aquática. Dessa maneira, a pesquisa sobre tratamentos 
que removam esses hormônios torna-se relevante. Dentre esses tratamentos, destaca-se 
a oxidação com cloro que é uma das etapas amplamente utilizadas nas Estações de 
tratamento de água (ETAs). Nesse contexto, o estudo tem por objetivo identificar a 
ocorrência dos hormônios estrona, 17β-estradiol (E2), estriol e 17α-etinilestradiol nas 
águas superficiais e subterrâneas, nas ETEs e nas ETAs, além de analisar a eficiência de 
remoção desses compostos por diferentes tecnologias de tratamento de água. O trabalho 
também teve como objetivo avaliar a remoção da atividade estrogênica do E2 através da 
oxidação com cloro. A análise da remoção foi realizada através do Ensaio YES, que 
identifica compostos passíveis de interagir com o receptor de estrogênio humano a partir 
de uma cepa modificada da levedura Saccharomyces cerevisiae e da análise de varredura 
em diferentes comprimentos de onda. Verifica-se que os hormonios estudados estão 
sendo detectados nas diferentes matrizes ambientais no Brasil, inclusive na água potável, 
mesmo que raramente. Os resultados preliminares indicam que a cloração não é eficiente 
para a completa remoção do E2 nas concentrações e tempos de contato utilizados nas 
ETAs, indicando a necessidade de mais estudos. 
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Resumo:
O  tabagismo  causa  milhões  de  mortes  por  ano  em  todo  o  mundo.  As

intervenções apoiadas por computador são consideradas uma promissora modalidade
de  tratamento  do  tabagismo,  principalmente  em  países  em  desenvolvimento,  que
contam com poucos recursos em saúde. Estudos apontam que elas apresentam uma
boa  relação  de  custo-efetividade  pois,  apesar  de  seu  baixo  tamanho  de  efeito,
possuem um enorme potencial de alcance; diferente do tratamento convencional, elas
podem ser utilizadas simultaneamente por diversos usuários.

Objetivo: Estudar técnicas de inteligência computacional e utilizá-las para (i)
possibilitar a descoberta de conhecimento a partir de dados coletados nos sistemas de
intervenção, e (ii) avaliar e melhorar as intervenções “Viva Sem Tabaco” e “Álcool e
Saúde” através da identificação e ajuste dos padrões uso.

Métodos: Um estudo da navegação foi feito inicialmente a fim de compreender
como os usuários interagem com o sistema e para tentar melhorar sua usabilidade.
Esse estudo consistiu da geração de grafos de navegação que indicam os fluxos de
transições entre as páginas. Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, a
incorporação  de  um  sistema  de  recomendações  foi  iniciada,  onde  técnicas  de
aprendizagem de máquina são utilizadas com o objetivo de identificar itens a serem
indicados aos usuários com base num provável interesse. Parte-se do pressuposto
que  usuários  similares  (segundo  alguma  medida  adequada)  potencialmente  terão
interesses parecidos. Análises das técnicas k-médias e Programação Genética (PG)
foram realizadas para agrupar os usuários cadastrados no sistema. Assim, o sistema
poderá recomendar informações definidas como interessantes entre usuários de um
mesmo grupo. Testes preliminares mostram que a PG obteve resultados melhores do
que os alcançados pelo k-médias para este problema.

Conclusão:  O  estudo  de  navegação  do  sistema  permitiu  um  melhor
entendimento  do  uso  da  intervenção  pelos  usuários.  Além  disso,  um  sistema  de
recomendação foi inserido para sugerir informações aos usuários e, assim, aumentar
sua interação com o sistema.

Apoio financeiro e agradecimentos: UFJF, FAPEMIG, CAPES/CNPq.
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Resumo: 

A Bacia Hidrográfica do córrego São Mateus (BHCSM) está situada na área rural de Juiz de 
Fora – MG, sendo alvo de denúncias por parte dos moradores locais e imprensa, diante de 
episódios de impactos ambientais relacionados à implantação de grandes 
empreendimentos – Aterro Sanitário Salvaterra, Distrito Industrial, loteamentos e 
condomínios – poluindo nascentes e cursos d’águas a jusante. O objetivo desse trabalho 
foi verificar o impacto ambiental desses usos na qualidade da água dos principais 
tributários da BHCSM. A metodologia constou da escolha de 10 seções de monitoramento 
entre nascente, médio curso e foz dos três principais córregos, visitadas bimestralmente 
entre junho de 2015 e junho de 2016. Os parâmetros físico-químicos foram mensurados 
através de uma Sonda Multiparamétrica que mede OD, pH, Condutividade, STD e 
Salinidade. A Turbidez foi medida por um Turbidímetro. Esses dados foram inseridos no 
Programa PAST com o intuito de gerar gráficos BoxPlot, comparando com os limites da 
Resolução CONAMA 357/2005. Foi possível notar que a mediana da concentração de OD 
melhorou se comparada com pesquisas anteriores realizadas pelo NAGEA, ficando acima 
de 6 mg/L, exceto no P1 (nascente do córrego São Mateus) e P4 (córrego Salvaterra na 
Fazenda Santa Cruz), confirmando que houve uma diminuição na concentração de 
matéria orgânica. O pH se manteve com valores maiores que 6 e menores que 9, sendo 
que apenas o ponto P4 apresentou valores fora do padrão. A mediana da Condutividade 
nos pontos P4 (152,1 µS/cm) e P5A (104,7 µS/cm), ambos no córrego Salvaterra, estavam 
acima de 100 μS/cm, indicando segundo a CETESB (2009) ambientes poluídos. Essa 
alteração específica nesse córrego é resultado das descargas de chorume e 
deslizamentos de lixo do Aterro Salvaterra que contaminaram as áreas marginais e a sub-
bacia do córrego Salvaterra. Para STD, Salinidade e Turbidez, houve também uma piora, 
mas todos os pontos ficaram dentro dos limites da legislação. Portanto, percebe-se que o 
Aterro Salvaterra, mesmo desativado, continua a impactar as águas da BHCSM. A 
recuperação dessa área deveria ser prioridade para os gestores públicos visto ser uma 
área rural com a água ainda comprometida, oferecendo riscos a toda a cadeia trófica.
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Resumo: 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nos países ocidentais. Este 
projeto interdisciplinar tem como objetivo o desenvolvimento de ferramentas 
computacionais que auxiliem a simulação e visulaiação das atividades  elétricas e 
mecânicas do coração. Modelos discretos baseados em massa-mola foram adotados. 
Para a visulaização mais interativa das simulações técnicas de inteligencia computacional 
foram usadas. Dessa forma, o projeto dá a continuidade às pesquisas interdisciplinares 
realizadas por este grupo, as quais também têm como finalidade incentivar o uso desta 
tecnologia de simulação computacional no Brasil, dentre os diversos centros de pesquisa 
que trabalham nas áreas correlatas, visando o aprimoramento e a aceleração dos diversos 
processos envolvidos no desenvolvimento de novos medicamentos e equipamentos 
médicos destinados ao tratamento/diagnóstico de enfermidades que acometem grande 
parte da população brasileira, como as doenças cardiovasculares.
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Resumo: 

O monitoramento da qualidade da água dos mananciais quanto ao enquadramento faz 
parte de uma gestão ambiental estratégica. Este trabalho teve por objetivo monitorar a 
qualidade da água 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 - número de parâmetros que não cumprem os 
objetivos de qualidade da água pelo menos uma vez; frequência - número de vezes que o 
parâmetro não atendeu aos padrões de qualidade; e amplitude – diferença entre o valor 
medido e o limite definido para o enquadramento segundo a Resolução CONAMA 
357/2005. Os parâmetros pH e OD foram determinados em campo por meio de uma 
Sonda Multiparamétrica. Os demais parâmetros como turbidez e fósforo total no LADINAA 
e LEA da UFJF. Os coliformes termotolerantes/E-coli foram feitos em laboratórios 
externos. As amostras foram coletadas mensalmente entre o período de 05/2012 a 
04/2015 contemplando três ciclos hidrológicos em quatro pontos da bacia da represa de 
São Pedro e em seis pontos na bacia 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, em ambas as represas a captação obteve os melhores resultados, 
apresentando resultados bons e regulares. Em contrapartida, as nascentes chegaram a 
atingir resultados péssimos, principalmente devido ao pH (latossolo vermelho-amarelo). 
Também é possível observar a piora dos resultados em alguns pontos ao longo dos anos. 
Comparando as represas, o ICE na captação da Represa de São Pedro foi mais 
satisfatório que na Represa João Penido, sugerindo maior capacidade de autodepuração. 
Águas classificadas como “Ruim” ou “Péssima” são impróprias para o tratamento 
convencional (adotado nas ETAs de Juiz de Fora), exigindo o tratamento avançado. 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: 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nos países ocidentais. Este 
projeto interdisciplinar tem como objetivo o desenvolvimento de modelos computacionais 
que capturem a influência  da micro-estrutura do tecido cardíaco  na atividade  elétricada 
do coração. Para isso apresentamos novos modelos para as células de Purkinje, além de 
modelos microscópicos que consideram os efeitos das junções tipo gap em diferentes 
patologias. Dessa forma, o projeto dá a continuidade às pesquisas interdisciplinares 
realizadas por este grupo, as quais também têm como finalidade incentivar o uso desta 
tecnologia de simulação computacional no Brasil, dentre os diversos centros de pesquisa 
que trabalham nas áreas correlatas, visando o aprimoramento e a aceleração dos diversos 
processos envolvidos no desenvolvimento de novos medicamentos e equipamentos 
médicos destinados ao tratamento/diagnóstico de enfermidades que acometem grande 
parte da população brasileira, como as doenças cardiovasculares.
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Resumo: 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nos países ocidentais. Este 
projeto interdisciplinar tem como objetivo o desenvolvimento de modelos computacionais 
que caracterizem as disfunções mecânicas e elétricas associadas a patologias cardíacas, 
como por exemplo, as arritmias. Estes modelos serão baseados em Equaçòes 
Diferenciais de Atraso (DDEs) e comparados com os clássicos modelos baseado em 
Equaçòes Diferenciais Ordinárias (ODEs)..  Dessa forma, o projeto possibilitará dar 
continuidade às pesquisas interdisciplinares realizadas por este grupo, as quais também 
têm como finalidade incentivar o uso desta tecnologia de simulação computacional no 
Brasil, dentre os diversos centros de pesquisa que trabalham nas áreas correlatas, 
visando o aprimoramento e a aceleração dos diversos processos envolvidos no 
desenvolvimento de novos medicamentos e equipamentos médicos destinados ao 
tratamento/diagnóstico de enfermidades que acometem grande parte da população 
brasileira, como as doenças cardiovasculares.
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Resumo: 

Desde a publicação da NBR - 15575 - Edificações habitacionais: Desempenho, em julho 
de 2013, é notória a dificuldade de algumas empresas em se adequarem às exigências da 
Norma. Para as pequenas empresas esta adequação tem um impacto ainda maior, visto 
que nas mesmas, em virtude da sua diminuta equipe técnica, as atividades de gestão são 
realizadas, na maioria das vezes, pelos próprios sócios proprietários, engenheiros e 
arquitetos. Já nas empresas maiores que possuem certificado de qualidade ou seguem as 
normas descritivas já existentes, a necessidade de adequações foi menor e elas tiveram 
menos dificuldades, uma vez que geralmente possuem melhor infraestrutura com 
possibilidade de contratação de assessorias e laboratórios para realização de testes. O 
objetivo deste trabalho é propor instrumentos que facilitem a verificação ao atendimento da 
Norma de Desempenho pelas pequenas empresas. A metodologia utilizada considera uma 
revisão bibliográfica seguida de um estudo de cado junto a um escritório de arquitetura 
com sede na cidade de Juiz de Fora - MG que possui sistema de qualidade implantado e 
que vem se organizando de maneira a atender às exigências da NBR 15575. Os 
resultados obtidos permitem verificar a aplicabilidade dos instrumentos propostos às 
pequenas empresas projetistas, em especial de arquitetura.    
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MODELAGEM E CONTROLE APLICADOS A UMA FONTE DE CORRENTE
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PEDRO HENRIQUE DUARTE (COLABORADOR);  PEDRO SANTOS ALMEIDA 
(COLABORADOR); JANAINA GONCALVES DE OLIVEIRA ( COLABORADOR); MATEUS 
BIANCARDE CASTRO (COLABORADOR); JANAÍNA GONÇALVES DE OLIVEIRA 
(COLABORADOR); ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O presente projeto colabora na construção de uma nova fonte de corrente para o novo 
acelerador de partículas brasileiro (SIRIUS). Dentre os diversos desafios tecnológicos que 
um projeto desta magnitude traz, estão os sistemas de alimentação de alta potência. Em 
parceria com o LNLS (Laboratório Nacional de Luz Sincrotron), se desenvolveu na 
Faculdade de Engenharia - UFJF o trabalho de estudo, projeto e construção de uma fonte 
de corrente CC para aplicação em magneto de aceleradores de partículas. A metodologia 
empregada consistiu em: obter o modelo dinâmico do sistema, projetar novas estratégias 
de controle, construir uma nova topologia para o estágio de entrada do conversor. O 
trabalho envolveu estudos aprofundados sobre fontes de corrente, programação de 
microprocessador em ponto flutuante, construção de bancada experimental de menor 
potência, condicionamento analógico de sinais, interface e segurança com conversores 
estáticos de potência e obtenção de resultados experimentais.
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POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO DE PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS
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BRANDEL DE SOUZA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); ANDRE AUGUSTO FERREIRA 
(ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

O trabalho teve como principal objetivo implementar um protótipo para aumentar a 
eficiência no processo de conversão de energia solar em eletricidade. A estrutura projetada 
e construída busca automaticamente manter a incidência perpendicular dos raios do Sol 
em relação à superfície plana de um painel fotovoltaico.
A metodologia adotada consiste no modelo matemático para determinar a posição do Sol 
ao longo do dia, montagem experimental para movimentação do painel em dois graus de 
liberdade, conversor estático para condicionamento da energia gerada pelo painel, 
resultados experimentais e análise do desempenho dos sistemas de painel fixo e de painel 
com ajuste automático de posição.
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PIBIC/XXVIII BIC); MARCELO BERNARDES VIEIRA (ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

O desafio nesta etapa do projeto é fornecer métodos geométricos computacionais 
robustos para transformar uma malha triangular tipo variedade-2, que representa um objeto 
com topologia arbitrária, em uma malha trivalente na qual os vértices, agora representando 
átomos de carbono, formam distâncias e ângulos diedrais estáveis para simulação de 
dinâmica molecular com o potencial REBO2. Na área de Geometria Computacional, ligada 
ao processamento gráfico, o problema de remalhamento com restrições geométricas, 
como distâncias e ângulos diedrais, comumente esbarra em problemas NP-Completo ou 
NP-Difícil. Dado que as malhas podem ter centenas de milhares de vértices de entrada, 
faz-se necessário o uso extensivo de aproximações, não raramente inovadoras. As 
malhas de entrada podem ter topologia arbitrária para dar liberdade de criação aos físicos. 
Esse cenário incentiva o desenvolvimento de novos métodos e soluções computacionais. 
Um dos objetivos é disponibilizar, no fim do projeto, um serviço de modelagem online via 
web para que físicos de todo o Brasil e do mundo possam cooperar conosco.
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Resumo: 

Reconhecimento de ações humanas é uma área de pesquisa em Visão Computacional 
que estuda formas de descrever ações humanas usando conteúdo visual em vídeos. Há 
várias aplicações como vigilância em vídeos, indexação de vídeos e interfaces homem-
máquina. Vídeos podem ser vistos como um grande campo escalar 3D nos quais cada 
elemento indica uma intensidade de brilho. O objetivo desta etapa da pesquisa é comparar 
dois métodos de aglomeração por tensores para a criação de descritores de vídeos: Log-
Euclidiano e Karcher. Nossos resultados experimentais mostram que o aglomerador Log-
Euclidiano é melhor para a aplicação específica da reconhecimento de ações humanas. 
Uma possível razão é a de que o método Karcher não é facilmente escalável e não 
funciona bem para um grande número de tensores. Na sequência do projeto, pretendemos 
avaliar os métodos para um número maior de iterações e aglomerados e também com 
outras variações de número de bins.
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Resumo: 

A análise estrutural isogeométrica (AEI) tem como principal motivação o uso da 
representação gráfica utilizada por projetistas em ferramentas de apoio a projetos (CAD, 
sigla em inglês) para criar um modelo numérico visando a análise estrutural da peça 
avaliada. 

Apesar de ser uma estratégia recente, a AEI vêm apresentando resultados interessantes 
em diversas classes de problema mecânicos e estruturais, indicando potencial como 
ferramenta complementar ao método dos elementos finitos (MEF). Embora recente, a AEI 
vem se mostrando competitiva em relação ao tradicional método de elementos finitos 
gerando baixos níveis de erro numérico, facilidade de refinamento e, principalmente, uma 
representação “exata” de geometrias complexas. Pode-se considerar que a AEI é uma 
área recente de pesquisa, com menos de uma década de desenvolvimento. 

O desenvolvimento do modelo numérico, bem como a avaliação de seu desempenho 
quando a estrutura é solicitada por carregamentos estáticos estão previstas para este 
projeto. Além disto, avaliar o potencial dos métodos de AEI principalmente em relação ao 
MEF também está no escopo do trabalho. O bolsista participará destas etapas do projeto, 
onde inicialmente, obterá o respaldo teórico necessário, em seguida ajudará na definição 
do modelo numérico a ser construído. Participará ativamente do processo de 
implementação e testes. E como tarefa final, também ajudará na confecção de trabalho 
científico correlacionado.
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UM ESTUDO SOBRE A EFICIÊNCIA DE ANCORAGEM RAMIFICADA

LUCAS TEOTÔNIO DE SOUZA (PROVOQUE); MARCELO MIRANDA BARROS 
(ORIENTADOR)

Na natureza os sistemas ramificados são extremamente abundantes, presentes por 
exemplo, no sistema cardiovascular animal, pulmão, redes fluviais, descargas elétricas, 
plantas e raízes. O objetivo deste trabalho é estudar a maximização de áreas superficiais 
em sistemas ramificados. O modelo geométrico adotado é baseado em árvores auto-
similares, ou seja, são definidas por parâmetros evolutivos constantes e bem definidos. 
Essas proporções ditam o tamanho e o diâmetro de cada ramo filho em relação ao seu 
pai, bem como a quantidade de filhos de cada pai. A eficiência é definida como a razão 
entre a área superficial total de uma árvore e a área de superfície de um cilindro com 
mesmo volume. Essa terminologia se justifica pelo vasto conjunto de aplicações 
associados à área superficial, como por exemplo, transferência de calor, trocas gasosas, 
ancoragem, fundações profundas etc. Mostra-se a condição para a maximização da área 
de superfície total, assumindo que o comprimento do progenitor não pode tender a zero 
quando a quantidade de ordens aumenta. Se, além de otimizar a área de superfície total, o 
sistema apresentar semelhança geométrica entre os elementos, este satisfaz o princípio 
fisiológico de trabalho mínimo, conhecido como lei de Murray.

árvores otimização similaridade
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UM ESTUDO SOBRE A MECÂNICA DE ÁRVORES

PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO ( PROVOQUE); MARCELO MIRANDA BARROS 
(ORIENTADOR)

Este trabalho 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 proporções constantes pré-
definidas. Tais proporções definem a quantidade de ramos filhos de cada ramo pai, a 
relação entre os comprimentos 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. As propriedades mecânicas estudadas foram: 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, portanto os elementos precisam aumentar seus diâmetros a fim de conseguirem 
suportar (transportar) maiores solicitações de cargas. A tensão normal devido à flexão 
representa o que o elemento sofre para suportar determinado momento, tendo uma 
determinada seção. Foi estudada também a energia elástica total nas árvores e a 
eficiência de estruturas ramificadas em relação a estruturas não ramificadas. As equações 
encontradas foram plotadas para melhorar a interpretação das mesmas. Uma possível 
aplicação deste estudo é a geração de energia elétrica através de árvores artificiais.

Árvores Mecânica Energia
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Resumo: 

O cenário mundial de distribuição de energia elétrica passa por mudanças caracterizadas 
principalmente pelo crescente investimento em energias renováveis e veículos elétricos, 
com o intuito de gerar e utilizar a energia com maior preocupação ambiental.  A 
modernização da rede elétrica tem causado mudanças na forma de operação e controle 
dos sistemas de potência. Além disso, a integração e o controle de gerações como solar e 
eólica, fontes não despacháveis, exigem estudos de forma a otimizar a eficiência da 
integração. A integração de sistemas fotovoltaicos à rede ocorre através de inversores, 
equipamentos altamente capazes, com processamento avançado que possibilitam 
diferenciadas técnicas de controle de modo a minimizar impactos da conexão à rede. Este 
projeto teve como objetivo o entendimento da dinâmica dos sistemas de distribuição na 
presença de geração distribuída através da simulação em tempo real. O Laboratório de 
Simulações Multiplataformas (LABSIM) da UFJF possui equipamentos capazes de realizar 
simulações em tempo real de sistemas de potência. Entre os quais destaca-se o RTDS 
(Real Time Digital Simulator), que permite realizar simulações do tipo hardware-in-the-loop 
(HIL), e o dSPACE, que funciona como um processador de sinais digital. O sistema em 
estudo consistiu de um sistema de distribuição modelado inteiramente na interface gráfica 
do RTDS na qual destaca-se a presença de fontes alternativas de energia, no caso atual, a 
geração de energia através de painéis fotovoltaicos conectados ao sistema. O inversor, 
responsável pela interface dos painéis com a rede, teve seu controle modelado 
externamente no dSPACE e comunica-se em tempo real com o RTDS, configurando 
assim uma simulação HIL. Os resultados obtidos atestam a validade da estratégia de 
controle utilizada com estabilização das variáveis de controle em torno do ponto de 
operação. Verifica-se que o desempenho não é idêntico ao obtido na simulação sem HIL, o 
que reforça a importância deste tipo de simulação a fim de notar-se problemas que 
estariam invisíveis em outras plataformas. Trabalhos futuros incluem a utilização de uma 
rede maior de distribuição configurada como uma barra "fraca" na qual podem variar níveis 
de tensão e frequência.
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Resumo: 

Os painéis solares fotovoltaicos são compostos por um número de células solares, cujo 
material fotovoltaico é capaz de transformar luz solar em energia elétrica. Esse material 
apresenta o efeito fotovoltaico, no qual elétrons são excitados a níveis eletrônicos 
superiores após serem energizados pela radiação solar, conduzindo a uma corrente 
elétrica que pode ser utilizada de diversas formas. A quantidade de radiação solar 
transformada em energia elétrica corresponde à eficiência energética de um painel solar 
fotovoltaico. A eficiência energética, juntamente com o clima e a latitude, determinam a 
energia elétrica anual produzida pelo sistema. Entretanto, muitos fatores reduzem esta 
eficiência, como por exemplo o superaquecimento do painel. O objetivo deste trabalho é 
reduzir o efeito negativo do superaquecimento através da combinação do painel solar com 
aletas metálicas, capazes de dissipar melhor o calor no painel e com isso aumentar sua 
eficiência. As aletas apresentam diversas aplicações na engenharia. Estas superfícies 
estendidas aumentam a área de contato do sistema com o meio e, com isso, melhoram a 
taxa de transferência de calor. Simulações realizadas no software Solidworks 
determinaram as temperaturas máximas atingidas na superfície do painel onde as aletas 
estão aderidas por uma pasta térmica - composto químico com propriedades que 
conduzem bem o calor. Estes dados foram confirmados pelo software matemático 
Engineering Equation Solver (EES) e então comparados aos valores obtidos em campo, 
na usina solar da UFJF onde o sistema estudado está localizado, por um termômetro 
infravermelho. Como o principal resultado o estudo, verificou uma margem de erro muito 
pequena entre cálculos analógicos e simulações virtuais, levando a consideração de que 
as simulações realizadas podem ser validas para o projeto e experimentação de outros 
perfis geométricos das aletas que resultem em aumento da eficiência energética dos 
painéis solares fotovoltáicos.
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(ORIENTADOR), LEONARDO GOLIATT DA FONSECA (COLABORADOR)

Resumo:

O  objetivo  deste  trabalho  é  avaliar  o  desempenho  de  4  métodos  de  inteligência
computacional (Máquina de Vetores Suporte, Árvores de Decisão, Regressão Polinomial e
Redes Neuronais Artificiais)  para prever a módulo de elasticidade (Módulo de Young) e a
resistência à compressão aos 28 dias de concretos de agregados leves em função do
fator  água/cimento,  volume de agregado leve,  quantidade de cimento e densidade do
agregado  leve.  Após  uma  verificação  da  capacidade  de  generalização  dos  métodos
através do processo de validação cruzada e ajuste de parâmetros por meio de busca
exautiva,  observou-se  as  Máquinas  de  Vetores  Suporte  apresentaram  o  melhor
desempenho na aproximação das propriedades mecânicas.
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Resumo: 

Máquinas elétricas associadas à conversores de alta frequência são regularmente 
utilizadas nos dias atuais, devido principalmente à possibilidade de ajuste de velocidade, 
economia de energia e controle de posição. Em particular, os Motores Síncronos de Imas 
Permanentes se tornaram foco de diferentes aplicações, graças a sua alta densidade de 
potência, pequena inércia e uma alta performance de operação. Uma das aplicações deste 
tipo de máquina é em um sistema de armazenamento de energia do tipo Flywheel, o qual 
poderá ajudar no desenvolvimento de de redes elétricas “mais inteligentes” e facilitar a 
interligação de gerações distribuidas. Esta tecnologia é capaz de armazenar energia 
através do princípio de rotação de uma grande massa (volante de inércia), através da 
energia cinética. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desenvolveu um 
sistema de levitação magnética e, em parceria com a Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) e a Universidade de Uppsala (Uppsala, Suécia), foi desenvolvido um protótipo 
de um motor síncrono, assim como seu sistema de controle.
Na primeira etapa do projeto, um trabalho experimental foi desenvolvido utilizando o 
protótipo de motor elétrico síncrono com ímas permanentes construído. Para o controle do 
mesmo, uma estratégia de controle vetorial foi simulada no software Matlab/Simulink. 
Resultados de simulação mostram que o controle utilizado é capaz de regular a velocidade 
do motor elétrico através do chaveamento do inversor.
No segundo estágio, o sistema de controle desenvolvido foi implementado no software 
LabVIEW, o qual permite através de um módulo de aquisição de dados (Compact-Rio) 
controlar o sistema em bancada. Um inversor trifásico foi construído, além de sensores 
para monitoramento de velocidade/posição e correntes de fase, e um circuito driver para 
adequar os sinais de controle. Resultados experimentais mostram que o sistema 
desenvolvido é eficaz, pois o objetivo de controlar a velocidade do motor é satisfeito. Além 
disso, foi possível aprender na prática diversos temas multidisciplinares, assim como 
implementar e analisar o funcionamento de componentes fundamentais em sistemas de 
controles reais.

 
Palavras-chave: 

PMSM , Flywheel , Controle  


