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ESTUDO IN SILICO DE ALVOS MOLECULARES PARA O TRATAMENTO DE
DOENÇAS NEGLIGENCIADAS

LARA DE AZEVEDO ALVES (INICIACAO CIENTIFICA); MAIARA SILVA ARAUJO
(INICIACAO CIENTIFICA); PRISCILA VANESSA ZABALA CAPRILES GOLIATT
(ORIENTADORA); 

Nesse estudo visamos a construção do modelo tridimensional (3D) de proteínas de
interesse para o tratamento de doenças negligenciadas e realizamos estudos de
docking molecular desses modelos contra possíveis fármacos. O primeiro modelo
estudado foi o da ATP difosfohidrolase (apirase) de batata, molécula usada como
controle em estudos comparativos com apirases de parasitas. A modelagem 3D
iniciou-se com a busca por estruturas moldes através do alinhamento da estrutura
primária da apirase de batata contra o banco de dados de estruturas de proteínas
determinadas experimentalmente (PDB). Os possíveis moldes foram analisados,
segundo os valores de identidade e similaridade. O programa TMHMM foi usado para
verificar a presença de domínios transmembranares e os programas PSIPRED, Jufo9D,
NetSurfP e Porter4.0 foram usados para verificar a conformidade entre as estruturas
secundárias da sequência alvo e moldes. Através do método de modelagem
comparativa, via  programa Modeller9v16, foram construídos os modelos 3D nas formas
aberta e fechada da proteína, impondo restrições de estrutura secundária. A validação
dos modelos gerados foi feita através dos programas MolProbity e Procheck,
avaliando-se a qualidade estereoquímica e estrutural. As últimas otimizações estão
sendo feitas nos modelos para serem direcionados aos estudos de docking molecular. O
segundo modelo estudado foi o da enzima LDH de Plasmodium berghei (PbLDH),
organismo modelo para estudos de malária em humanos. A estrutura foi retirada
diretamente do PDB (ID: 1OC4) e sua conformação homotetramérica foi construída a
partir do programa PyMOLv1.4.1. Essa estrutura foi submetida aos estudos de docking
molecular usando o pacote Schrodinger Maestro v9.3.5. A proteína foi preparada
usando o programa PrepWizard v4.0.518 e os compostos analisados neste estudo (5, 6,
8 e 9), foram desenhados no programa ChemSketch e preparados no campo de força
OPLS2005 usando o programa Ligprep v4.0.518.  O espaço de busca conformacional
para o cálculo de energia foi realizado usando uma grid 3D centrada no sítio alvo da
molécula, através do programa GLIDE v5.8.518. Os resultados mostraram que os
compostos 8 e 9 apresentam maior afinidade de interação com o sítio alvo da PbLDH.

Modelagem tridimensional de proteínas Docking molecular

Doenças negligenciadas
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O avanço da globalização nos últimos anos demanda novas formas de comunicação 
imersivas e de baixo custo. Instituições que realizam a colaboração remota tem interesse que 
novas tecnologias sejam desenvolvidas nessa área evitando assim gastos com locomoção de 
pessoas para que seja possível o trabalho em equipe entre indivíduos geograficamente 
distantes. Sistemas de telepresença atualmente imersivos são custosos e existe um problema 
quanto à mobilidade, tais sistemas exigem um hardware muito específico e não são facilmente 
transportados para diversos ambientes, restringindo o uso a poucos locais. Neste trabalho, 
pretende-se apresentar uma ferramenta de telepresença imersiva de baixo custo, reprodutível 
e com alta mobilidade, utilizando-se de tecnologias de fácil acesso como smartphones 
com  sistema operacional Android e a plataforma Arduino. Neste sistema, um dispositivo com 
câmera é controlado remotamente a partir dos dados dos sensores de orientação do 
smartphone. A imagem da câmera é visualizada pelo usuário remoto com técnicas de 
Realidade Virtual proporcionando a imersão. Uma avaliação será montada para verificarmos a 
estabilidade do protótipo inicial e seu potencial como ferramenta de telepresença. 

Modelagem Computacional de um Sistema de Telepresença Imersiva 

Lidiane Teixeira Pereira (bolsista); Rodrigo Luis de Souza da Silva (orientador) 

imersivo telepresença 

baixo custo 
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Este trabalho consiste em um estudo da melhor forma da implementação de um filtro 
ótimo em um FPGA, sendo que este filtro é usado como  trigger  para o experimento 
neutrinos angra, onde ele vai triggar partículas de baixa energia no caso os antineutrinos, 
sendo que são estas partículas que são de interesse do  projeto Neutrinos Angra. O Filtro 
Ótimo possui a finalidade de estimar melhor a amplitude de um sinal elétrico, sendo que a 
amplitude do sinal de uma partícula é usada para estimar a energia dela. Este estimação da 
amplitude acontece devido que o  valor medido do sinal , não é o que demonstra ser, pois 
há ruídos que interfere no seu valor, há também a quantização do sinal no momento da 
medida , logo o filtro Ótimo  vai diminuir este erro drasticamente no momento que é 
realizada medida do sinal da partícula. O desenvolvimento deste filtro foi primeiro 
realizado via software, onde  ele realizar operações matemáticas com a aritmética de ponto 
flutuante, criando assim uma precisão numérica da sua resposta extremamente grande, 
mas em um FPGA ou em  hardware as operações matemáticas geralmente são aplicadas em 
ponto fixo, limitando assim a precisão numérica da resposta do Filtro Ótimo. Esta opção 
acontece devido a facilidade da implementação de um algoritmo em ponto fixo e tempo 
menor que e gasto para o processamento dele. Logo o estudo principal deste trabalho é na 
implementação mais adequada do filtro ótimo em ponto fixo visando um resultado com o 
tempo de processamento menor e com uma resposta  que mais se  próxima do filtro ótimo 
que usa á aritmética de  ponto flutuante. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

  Este trabalho tem como objetivo desenvolver e otimizar algoritmos utilizados na 
identificação de elétrons no detector ATLAS, fazendo a análise dos sub-produtos das 
colisões geradas no LHC. O ATLAS é um dos 6 detectores do LHC ( do inglês: Large Hadron 
Collider ou Grande Colisor de Hádrons) do CERN, localizado a 100 metros abaixo do solo em 
Genebra, na Suíça.
  Em 2013, pesquisadores do experimento ATLAS implementaram com sucesso a técnica de 
verossimilhança para a identificação de elétrons com base em variáveis discriminantes 
originadas nos detectores de Traço e Calorimetria. O algoritmo atual de verossimilhança 
assume independência entre essas variáveis e a função de densidade de probabilidade 
(PDF) conjunta é estimada de forma independente para cada variável única (conhecida 
como probabilidade simples). Este procedimento pode causar um erro na estimação das 
probabilidades de sinal e ruído de fundo durante a seleção do evento. Portanto, foi 
avaliado o impacto da estimação da PDF conjunta baseada em PDFs construídas com duas 
ou mais variáveis. Focado no contexto offline, este trabalho implementou o algoritmo de 
verossimilhança simples aplicado para identificar partículas de elétrons/pósitrons e propõe 
uma melhoria com base na técnica conhecida como Estimação Multivariada de Densidade 
por Núcleo (do inglês, Multivariate Kernel Density Estimation (MKDE), que pode ser capaz 
de atenuar o erro introduzido pela suposição de independência entre as variáveis em 
questão.
  Este método foi comparado com o método padrão utilizado no ATLAS conhecido como e/γ 
e o método de verossimilhança simples. Os primeiros resultados mostraram que o método 
baseado no MKDE atenua o erro de dependência na estimação da probabilidade conjunta 
causada devido à suposição de independência.

Palavras-chave: 

Identificação de Elétrons ; KDE Multivariado ;

Verossimilhança  



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



ESTUDO DA DISPERSÃO DE POLUENTES EM CURSOS D ÁGUA NA BACIA DO RIO
PARAIBUNA A PARTIR DE DESPEJOS ACIDENTAIS DE SUBSTÂNCIA QUÍMICAS
PELO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

CAROLINA PEREIRA DO AMARAL (BOLSISTA-IC); DRIELY CELESTINO DA COSTA
(BOLSISTA-IC); CELSO BANDEIRA DE MELO RIBEIRO (ORIENTADOR)

Sabe-se que a contaminação de cursos d'água pode ser advinda de diversas fontes,
como por exemplo de cargas perigosas transportadas por caminhões, em rodovias por
todo o país. Neste trabalho, aborda-se a carga rodoviária como fonte de despejo
acidental em cursos d’água na bacia hidrográfica do rio Paraibuna bem como o
comportamento da dispersão da substância química poluente, durante seu percurso nos
cursos d’água. O objetivo do trabalho é realizar um mapeamento dos pontos de maior
vulnerabilidade à ocorrência de de contaminação de cursos d'água proveniente de
acidentes em vias rodoviárias da bacia hidrográfica do rio Paraibuna e simular a
capacidade do transporte e dispersão desses poluentes nos rios da bacia. Para
descrever o comportamento do poluente, foram considerados diferentes cenários
hidrológicos, isto é, vazão mínima, vazão média e vazão máxima dos pontos simulados.
Espera-se que este trabalho ajude na tomada de decisões e como subsídio à criação de
um plano de alerta para os usuários dos recursos hídricos da Bacia do Rio Paraibuna,
considerando o poluente acidentalmente despejado por cargas rodoviárias.
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SIMULAÇÕES DE CENÁRIOS DE INUNDAÇÕES URBANAS NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO SANTA LUZIA - JUIZ DE FORA (MG)

GIULIA CAMPANHA DE FREITAS LINO (BOLSISTA-IC); LAURA GUEDES FERREIRA
(BOLSISTA-IC); CELSO BANDEIRA DE MELO RIBEIRO (ORIENTADOR)

Atualmente, há uma crescente conscientização da necessidade de uma abordagem
integrada e sustentável das questões relativas à drenagem da água no meio urbano.
Neste sentido, surgiram técnicas conhecidas como LID (Low Impact Development) e
BMP (Best Management Practices), que visam o controle do escoamento superficial
junto à fonte geradora de escoamento, diminuindo volumes e vazões a valores próximos
daqueles antes da urbanização do local, ou, se necessário, a valores próximos a zero.
Para verificação da aplicabilidade destas técnicas de baixo impacto, este trabalho
realizou um estudo de caso, na bacia urbana de Santa Luzia em Juiz de Fora (MG),
utilizando o modelo SWMM (Storm Water Management Model): sistema de drenagem
pluvial para a seção crítica do canal de macrodrenagem.
A bacia urbana de Santa Luzia em Juiz de Fora, origina um afluente da margem direita
do Rio Paraibuna, que corre entre duas vias de acesso aos bairros Sagrado Coração de
Jesus, Ipiranga, São Geraldo, Santa Efigênia e Santa Luzia. Em torno do córrego
residem em torno de 50 mil pessoas, conforme Projeto Preparatório para
Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul, PPGRE, 09/12/1999. Os
resultados mostraram o potencial do SWMM como ferramenta de apoio ao planejamento
e à gestão de águas pluviais em ambiente urbanos.
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Projeção do fator de ajuste da energia assegurada através de otimização bioinspirada 

Ivo Chaves da Silva Júnior (orientador); Waleska de Souza Lima Ribeiro (bolsista BIC); 
Ana Carla Olenka Wanderley Rocha (voluntária PROVOQUE).

A operação do sistema elétrico brasileiro, de base hidrelétrica com complementariedade 
térmica, é de responsabilidade do Oparador Nacional do Sistema elétrico (ONS) que 
controla o despacho de cada uma das usinas existentes no Sistema Interligado 
Nacional (SIN). Diante deste modelo centralizado e de incertezas, como o regime de 
chuvas e as estratégias de comercialização de energia dos agentes do setor, as 
empresas de energia com geração hidrelétrica, têm dificuldades em sazonalizar sua 
energia assegurada de forma a maximizar suas receitas e diminuir seus riscos no 
mercado de comercialização de energia a curto prazo. Sendo assim, o presente 
trabalho faz uso de um processo de otimização bioinspirado denominado Flower 
Pollination Algorithm a fim de obter uma estratégia ótima de sazonalização da energia 
assegurada de um agente hipotético. Os resultados mostraram a eficiência da técnica 
de otimização no referido problema.

Flower Pollination Algorithm sazonalização

comercialização de energia
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ENSAIO DE ESCLEROMETRIA: VALIDAÇÃO DO ESTUDO DE CURVAS DE CORRELAÇÃO 
NACIONAIS
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

A esclerometria é o ensaio não destrutivo (END) mais solicitado para análise de estruturas 
de concreto, pois permite a determinação da dureza superficial do mesmo sem 
comprometer a peça ensaiada. Porém, o equipamento utilizado, conhecido como 
esclerômetro de Schimidt, possui curvas de correlação entre índice esclerométrico e 
resistência à compressão que não devem ser adotadas, devido a terem sido feitas com 
concretos característicos da origem do equipamento. Como a maioria das obras onde há 
solicitação de avaliação por meio de END não fez controle tecnológico e algumas se 
encontram paradas por um longo período de tempo, o ensaio torna-se com baixa acurácia. 
Na primeira etapa do projeto foram estudadas as dosagens para concretos em diferentes 
classes de resistência, a saber, 20 MPa a 50 MPa com variação de 5 em 5 MPa, utilizadas na 
construção civil nacional, além de avaliação do índice esclerométrico. Os resultados de 
resistência à compressão, esclerometria e módulo de elasticidade comprovaram a 
eficiência das dosagens. Na segunda etapa foram elaboradas as curvas de correlação entre 
índice esclerométrico e resistência à compressão, além de propor sua adoção pela 
normalização brasileira, como requisito de projeto para uma nova norma de esclerometria 
– Especificação de serviço. Nesta etapa final, objeto desse estudo, foram feitas avaliações 
em campo e laboratório a fim de validar as curvas propostas. Conclui-se que independente 
da posição do esclerômetro, as curvas de correlação obtidas em laboratório 
superdimensionam os resultados de resistência à compressão do controle tecnológico em 
aproximadamente 40%. Tal fato demonstra a necessidade de reavaliação do ensaio de 
esclerometria.
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ESTUDO PARA DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS CONFECCIONADOS COM RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) PROVENIENTES DE OBRAS DA UFJF
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

A necessidade de preservação ambiental e a tendência de escassez dos recursos naturais 
fazem com que a construção civil adquira novos conceitos e soluções técnicas visando à 
sustentabilidade de suas atividades. Com a escassez de recursos financeiros que caracteriza 
a atual situação econômica do país e em especial a que assola as universidades brasileiras, 
aliada à crescente necessidade de reparos no Campus da UFJF, pensou-se em utilizar a 
grande quantidade de RCDs gerados e depositados na área do Campus da UFJF. Este tipo de 
serviço demanda grande quantidade de recursos financeiros da matriz orçamentária da 
UFJF o que demanda a aquisição de artefatos de concreto para substituição de meio-fio, 
canaletas, tampas de bueiros e blocos de concreto (tijolos de concreto). Nesse contexto 
este trabalho apresenta como objetivo avaliar alternativas para a utilização dos resíduos da 
construção civil (RCC), gerados pelas obras paralisadas na Universidade Federal de Juiz de 
Fora, basicamente dos resíduos de concreto gerados pela retirada de uma passarela, em 
aplicações de Engenharia na forma de agregados reciclados. Consideram-se como hipótese 
a fabricação de artefatos de concretos.  Para isso foi feita uma avaliação das possibilidades 
de aplicação, sendo, a priori, consideradas as possíveis dosagens de concretos com resíduos 
nas resistências de 10 MPa; 15 MPa e 20 MPa.  Conclui-se que a utilização de agregados 
resíduos de concreto é viável, exceto para concretos de Classe 10 devido a alta porosidade 
do agregado reciclado e perda considerável da água de amassamento.
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Controle de Carga/Frequência para Operação Isolada de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas em Micro Rede 
 
XXV PIBIC/CNPq/UFJF e XXIX BIC/UFJF- 2016/2017 
 

O Brasil apresenta cerca de 500 Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCH’s) com 
capacidade instalada de mais de 2.5 GW. Portanto, pode-se verificar aí um grande 
potencial de formação de micro redes evitando o desligamento de cargas prioritárias 
nas regiões atendidas pelas PCH’s. Neste caso, requisitos de controle de carga 
frequência tornam-se mais rigorosos tendo em vista a necessidade de operação em 
modo isócrono. Embora a aplicação de controlador Proporcional Integral e 
Derivativo (PID) associado ao compensador de estatismo transitório para turbinas 
hidráulicas tem sido amplamente estudada na literatura para melhorar o 
desempenho do controle de carga frequência, a avaliação para operação de PCH 
necessita de maior investigação. Neste sentido, este trabalho propõe um método 
para determinar o ajuste ótimo do controlador PID e do compensador de estatismo 
transitório (CET) a fim de permitir o aumento na qualidade da frequência de uma 
PCH operando em ilha e determinar um modelo ótimo de sincronização para 
eliminação da ilha sem desligar a PCH. Além disso, a metodologia de ajuste 
proposta para operação em ilha está baseada na otimização dos parâmetros para 
evitar vibrações causadas pelo controlador derivativo e ao mesmo tempo obter o 
melhor aproveitamento do controlador PID.  
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Reforço no Sistema de Transmissão Considerando Restrições de Segurança e Longo Prazo 

PROBIC/FAPEMIG 

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. Com o objetivo de realizar 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. 

Portanto, o objetivo deste projeto consiste em incluir nos programas de expansão existentes no 

grupo de sistemas de energia elétrica da UFJF os modelos necessários para acomodar as 

restrições de segurança devido a um cenário de ocorrência de contingência (n-1) juntamente 

com decisões de longo prazo acoplada no tempo.  
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Título do Projeto:

ANÁLISE DOS RISCOS DE CONTRATAÇÃO DAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Desde suas origens, o sistema de energia elétrica do Brasil passou por inúmeras mudanças 
e aprimoramentos que objetivaram a construção de um modelo mais eficiente, que fosse 
capaz de atender à demanda existente com estabilidade, de atender à demanda em 
expansão, e, além disso, de ser operado com baixos custos. Nesse sentido, o último 
modelo do setor elétrico brasileiro, implantado em 2004, apresenta-se de forma complexa, 
com várias entidades atuantes, segmentação das etapas de produção de energia elétrica, 
sistema competitivo no segmento de geração, monopólios naturais nos segmentos de 
distribuição e transmissão, existência de ambientes de contratação livre e regulado, leilões 
de energia, diferentes formas de contratos e sistema de compensação de produção. No 
entanto, mesmo com vários artifícios para se manter um funcionamento regular, é possível 
se deparar com problemas na fluência das atividades, como o que vem ocorrendo nos 
últimos anos com a contratação de energia pelas distribuidoras, que, em meio a um cenário 
de retração econômica e de baixa no consumo, passaram a estar em situação de 
sobrecontratação de energia, o que ocasionou o pagamento de multas e o cancelamento de 
vários leilões.
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Modelagem Matemática e Simulação Computacional de Sistemas Modernos de
Acionamento de Locomotivas

Lucas de Paula Resende (Bolsista)
Marcelo Aroca Tomim (Orientador)

A implantação de uma malha ferroviária abrangente torna-se mister para o
desenvolvimento de qualquer país, dadas suas características intrínsecas que lhe
conferem alta eficiência. O modal ferroviário não só permite a diminuição de custos no
transporte de produtos como também possibilita a intensificação da integração e turismo
regional e nacional. Outros aspectos também deveriam fomentar o contínua adoção do
modal ferroviário tais como menores impactos ambientais e maior nível de segurança,
implicando, consequentemente, menores custos sociais. 
Neste contexto, o presente trabalho visa o desenvolvimento de modelos matemáticos
voltados à simulação dinâmica de trens se deslocando ao longo de trajetórias definidas.
Os empregos destes modelos são bastante variados, possibilitando diversas análises
que visem o aumento da eficiência das operações no setor ferroviário. Como primeira
aplicação, tais modelos permitem a correta caracterização da carga vista pelos sistemas
de tração das locomotivas, viabilizando a otimização da operação dos mesmos. Estes
modelos também permitem avaliações de potencial de regeneração de energia, também
conhecida como frenagem regenerativa, proporcionando melhor utilização dos recursos
energéticos primários. 
Os modelos desenvolvidos foram descritos através da linguagem de modelagem
Modelica. Esta escolha foi baseada no fato da linguagem Modelica visar a padronização
da descrição matemática de sistemas dinâmicos híbridos de alta complexidade,
facilitando o intercâmbio de informações entre diferentes áreas de conhecimento tais
como física, matemática, química, engenharias, entre outros. Os modelos consistem, a
princípio, na descrição do movimento de massas pontuais ao longo de trajetórias
parametrizadas através da distância de deslocamento. Para a caracterização adequada
do movimento das composições foram consideradas forças tais como àquelas devido às
inclinações e curvas além das associadas ao arrasto devido ao ar e atrito mecânico.
Também foram consideradas  forças de acoplamento entre locomotivas e vagões.
Simulações dinâmicas dos modelos desenvolvidos foram realizadas na plataforma
OpenModelica para trajetórias sintéticas e reais.

locomotivas modelagem matemática

simulação dinâmica
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Título do Projeto: 

O USO DE MODELADORES TRIDIMENSIONAIS PARAMÉTRICOS NA FORMAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E RACIOCÍNIO ESPACIAL NO PROCESSO DE 
PROJETO. 

 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA): 

MARCOS MARTINS BORGES (ORIENTADOR) LEONARDO VIVEIROS VALVERDE (BOLSISTA) 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

Esta pesquisa relata experiências relacionadas à área de expressão gráfica e 
prototipagem virtual em andamento em cursos de engenharia mecânica e engenharia 
de produção em uma universidade pública no Brasil. Tais experiências se dão em torno 
de pesquisas acerca do desenvolvimento de habilidades de raciocínio espacial e 
objetivam processos de ensino e aprendizagem mais eficazes em detrimento da 
simples capacitação nos protocolos e padrões do desenho técnico tradicional. Um dos 
principais argumentos apresentados é a indissociabilidade entre conteúdos de 
representação gráfica e a prática de projeto. Essa vinculação entre áreas 
intrinsicamente relacionadas nem sempre é identificada nas estruturas curriculares dos 
cursos de engenharia, arquitetura e design. Por outro lado, o desenvolvimento de 
sistemas CAD e mais recentemente da modelagem paramétrica tridimensional, além 
da inclusão de tópicos de projeto nos conteúdos das disciplinas de expressão gráfica, 
representam um grande desafio na adequação de um conteúdo cada vez mais 
complexo com uma carga horária cada vez mais restrita. A partir deste contexto, o 
trabalho apresenta as experiências em desenvolvimento e discute alguns resultados 
preliminares. Por fim, algumas diretrizes para continuidade das pesquisas são 
indicadas. 

 

Este trabalho apresenta reflexões acerca dos atuais paradigmas de representação e 
desenvolvimento de projetos de produtos, vinculados aos processos de ensino e 
aprendizagem da expressão gráfica. Tais reflexões estão relacionadas às experiências 
pedagógicas em andamento em cursos de graduação em engenharia mecânica e 
engenharia de produção. Um dos principais argumentos apresentados é a 
indissociabilidade entre conteúdos de representação gráfica, a prática de projeto e 
conteúdos específicos de engenharia e tecnologia. Essa vinculação entre áreas 
intrinsicamente relacionadas nem sempre foi a prática corrente nas estruturas 



curriculares dos cursos de engenharia, arquitetura e design. Tal argumento se baseia 
na percepção de que em muitos casos os processos de ensino e aprendizagem do 
desenho se justificam por si mesmos, apresentando uma significativa falta de 
contextualização de seus conteúdos (OLIVEIRA & BORGES, 2001). 

Nesta direção, são apresentadas neste artigo algumas reflexões acerca dos aspectos 
recentes relacionados ao ensino da representação gráfica, considerando uma 
perspectiva histórica da evolução dos sistemas digitais de representação do projeto, 
principalmente os atuais modeladores tridimensionais paramétricos. Deve-se ressaltar 
também que não é abordado neste trabalho todo o espectro de possibilidades 
existentes com os atuais modeladores tridimensionais paramétricos. São exemplos a 
interface com os processos de manufatura através de comando numérico 
computadorizado em centros de usinagem ou ainda outros meios de materialização do 
modelo 3D, como a prototipagem rápida e os sistemas de corte a laser. Assim, a partir 
destas reflexões, são explicitadas algumas das experiências em andamento. Tais 
experimentos pedagógicos se dão em torno de objetos tecnológicos relacionados de 
forma mais direta com a engenharia mecânica. Entretanto, é possível vislumbrar a 
possibilidade de fácil adequação às áreas de arquitetura e design. 

No campo da expressão gráfica é senso comum entre pesquisadores e educadores o 
fato de que o desenho técnico, a representação gráfica, a geometria descritiva, entre 
outros conteúdos, se constituírem como uma das mais importantes linguagens de 
projeto de engenharia e inovação de produtos (FERGUSON, 1993; BARR, 2012; SUZUKI, 
2014). A utilização de meios de representação técnica de forma não ambígua, 
proporcionada pelos fundamentos teóricos e pela normatização das representações, 
permite a investigação e a geração de inovações em diversas áreas da tecnologia.  

Apesar da importância destes conteúdos na formação de competências para os 
estudantes de engenharia, arquitetura e design, verifica-se um número cada vez mais 
reduzido de horas-aula de conteúdos de representação gráfica. Esta redução se verifica 
com mais intensidade nas estruturas curriculares dos cursos de engenharia, tanto no 
cenário nacional, quanto em um contexto global (LEAKE & BORGERSON, 2008). Apesar 
dessa redução de carga horária ser mais evidente nos cursos de engenharia, podem-se 
verificar também distorções nos cursos de arquitetura e urbanismo e em cursos de 
design. Nestes, a evolução das ferramentas computacionais ainda não se equipara com 
as respectivas grades curriculares e conteúdos de disciplinas (GODOY, CARDOSO & 
BORGES, 2014). 

Pesquisadores da área de expressão gráfica têm procurado ao longo do tempo, 
estabelecer parâmetros que permitam avaliar a capacidade de raciocínio espacial e 
consequentemente propor diretrizes para as práticas de ensino e aprendizagem. Essas 
pesquisas resultaram em algumas constatações que são convergentes em diversos 
autores. Sorby (1999) indica a importância de os estudantes trabalharem a partir de 
material impresso, modelos físicos tridimensionais e com a utilização de peças e 
elementos de máquinas reais, prática denominada de dissecção mecânica, para a 
elaboração de representações em vistas ortográficas e perspectivas isométricas 
elaboradas exclusivamente a mão livre. 

Barr (2012) ressalta que dentre quatorze itens resultantes de levantamento realizado 
entre professores da área, como sendo habilidades esperadas na formação de 
engenheiros no que se refere ao campo da expressão gráfica, aparecem três itens com 
as maiores pontuações em levantamentos realizados tanto em 2004, quanto em 2012. 
São estes: 



• Habilidade para criar modelos sólidos tridimensionais no computador. 

• Habilidade de elaborar representações gráficas técnicas a mão livre. 

• Habilidade para visualizar e interpretar modelos sólidos tridimensionais no 
computador. 

Esse espaço de tempo apresentando resultados semelhantes nos 
levantamentos realizados sugere que existe uma tendência para a estabilização e 
consenso em torno das habilidades esperadas na formação de engenheiros no que se 
relaciona à representação gráfica e à modelagem tridimensional. 

Algumas observações podem ser feitas a partir das experiências descritas neste 
trabalho. Em primeiro lugar verifica-se que o uso de esboços executados à mão livre se 
configura como uma ferramenta eficaz tanto no desenvolvimento das habilidades de 
visualização espacial, quanto nos processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos 
básicos de modelagem tridimensional, confirmando os argumentos encontrados na 
literatura e na prática tradicional. No contexto específico das disciplinas avaliadas, 
verifica-se a necessidade de um aprimoramento do material impresso e dos modelos 
tridimensionais físicos. Os modelos em uso atualmente são antigos e precisam ser 
restaurados.  

Em segundo lugar, verifica-se também a necessidade de reestruturação do conjunto de 
disciplinas de Representação Gráfica do departamento. A distribuição desequilibrada 
dos conteúdos e horas/aula pode ser melhorada, abrindo espaço para uma exploração 
mais profunda da modelagem paramétrica tridimensional.  

Em terceiro lugar, é necessário um aprofundamento da pesquisa com a utilização de 
ferramentas mais robustas para a avaliação da construção do conhecimento sobre 
habilidades espaciais e habilidades de modelagem tridimensional. Nesse sentido, 
pretende-se que a pesquisa tenha continuidade com o uso de métodos de avaliação, 
como Mental Cuting Test (MCT) e Mental Rotating Test (MRT).  

Adicionalmente, publicações recentes indicam a necessidade de revisão de estratégias 
para a verificação da construção da habilidade de raciocínio espacial (MARESCH, 2013) 
(TSUTSUMI et al, 2013). Dentre estas direções, está a possibilidade de identificar quais 
estratégias os estudantes utilizam para a solução de tarefas de modelagem 
tridimensional e também a utilização de outros meios para a aplicação de testes de 
raciocínio espacial, como, por exemplo, a utilização de modelos físicos tridimensionais 
no lugar de vistas ortográficas e perspectivas impressas. 

Uma constatação feita a partir da experiência em sala de aula é a possibilidade da 
própria estrutura e interface do software de modelagem ser utilizada como meio de 
ensino e aprendizagem. Neste sentido, está sendo experimentada atualmente a 
utilização de arquivos de modelos 3D elaborados a partir de exemplos encontrados em 
diversas publicações da área.  

Outro aspecto importante identificado é a utilização do registro de tarefas de esboço e 
modelagem gerados por cada peça individualmente. Essa característica do software 
permite uma investigação mais detalhada dos passos seguidos pelos alunos na 
modelagem de peças individuais. Desta forma, em futuras etapas da pesquisa 
pretende-se relacionar a utilização das ferramentas de geração de geometrias 
tridimensionais com os esboços elaborados como referencia e fonte de informação. 

Desta forma, além dessas novas direções e apesar das dificuldades na organização das 
disciplinas, as experiências e os resultados parciais mostraram claramente que a 
pesquisa caminha em uma direção correta. Os resultados apresentados nas figuras 7 e 



8 mostram apenas quatro questões de um questionário mais completo e que precisa 
ser reformulado. Entretanto, as questões 01 e 02 demonstram claramente que há uma 
forte ligação entre o desenvolvimento da habilidade de raciocínio espacial e da 
modelagem tridimensional com os exercícios a mão livre, executados a partir de 
material impresso e, principalmente, a partir dos modelos físicos tridimensionais. Essa 
reformulação de questões deve incorporar meios para a identificação de estratégias 
conforme argumentado por Maresch (2013). 

As impressões sobre a disciplina declaradas pelos estudantes no questionário também 
traduzem os resultados tabulados, mas enfatizam de maneira significativa a 
necessidade de maior tempo em laboratório de informática dedicado ao aprendizado 
da modelagem tridimensional especificamente. Neste sentido, no presente período 
letivo está sendo experimentada a utilização do software já no início da disciplina, 
integrando os exercícios a mão livre com a modelagem tridimensional. Espera-se que 
assim seja possível uma maior abrangência e aproveitamento dos recursos oferecidos 
pelo modelador tridimensional. 

Por outro lado, verifica-se que a tendência de utilização de modeladores paramétricos 
tridimensionais no contexto de projeto de produtos e equipamentos é cada vez mais 
consolidado no mercado de trabalho em substituição ao CAD tradicional. A partir deste 
cenário, fica clara a necessidade de ampliação de conteúdos relacionados ao projeto e 
a prototipagem virtual através da utilização de simulações e análises com base em 
elementos finitos (FEA). Nesse tipo de simulação, a geometria da peça ou do conjunto 
de peças é o primeiro componente a ser definido. Compreende-se assim, a importância 
de uma sólida formação na modelagem tridimensional e na capacidade de raciocínio 
espacial. Desta forma, como um dos resultados da pesquisa em andamento, está a 
proposição de uma disciplina de prototipagem virtual que naturalmente seguirá a 
sequência e o processo de aprendizagem da disciplina de representação gráfica no 
curso de engenharia mecânica. Os softwares de simulação utilizados atualmente já se 
encontram incorporados na interface dos modeladores tridimensionais, o que facilita 
de forma significativa a ligação entre o CAD tradicional e o próprio processo de 
desenvolvimento de produtos. 

Finalmente é importante concluir que a carga horária curta da disciplina de 
Representação Gráfica I, não preenche as necessidades para uma completa formação 
nos conteúdos representação gráfica. Neste sentido, a estratégia utilizada nas 
experiências apresentadas aqui, considerando a complexidade dos equipamentos, 
estabelece um processo que têm características de aprendizagem baseada em projetos 
e que permite um espaço para o autoconhecimento que vai além das horas de aula 
estabelecidas no currículo. 
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Resumo	(de	900	a	2250	caracteres	com	espaço):

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.	Neste	projeto,	a	
integração	do	sistema	fotovoltaico	(PV)	à	rede	de	distribuição	é	realizada	em	tempo	real	
utilizando	o	RTDS	e	dSPACE.	Uma	versão	adaptada	do	Sistema	IEEE	13	Barras,	com	duas	
diferentes	gerações	distribuídas,	sistema	fotovoltaico	e	um	gerador	diesel,	é	usada	para	
testar	o	controle	de	conversores	de	energia	na	HIL.	Os	desvios	de	tensão	e	frequência	são	
verificados	para	diferentes	cenários.	Os	resultados	validam	a	estratégia	de	controle	
proposta,	mostrando	a	resposta	do	sistema	em	uma	situação	mais	próxima	da	realidade.	
Trabalhos	futuros	variações	nos	parâmetros	das	unidades	de	geração	distribuída	a	fim	de	
um	melhor	entendimento	do	comportamento	dinâmico	do	sistema.
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Resumo	(de	900	a	2250	caracteres	com	espaço):

Sistemas	elétricos	estão	mudando	profundamente	com	os	grandes	investimentos	em	
fontes	alternativas	como	Solar	Fovoltaica	e	Eólica.		Este	cenário	apresenta	novos	desafios,	
entre	eles	devido	ao	fato	das	fontes	citadas	serem	intermitentes	na	natureza,	assim	a	
energia	convertida	é	proporcional	ao	recurso	disponível	no	momento.	Uma	solução	possível	
para	reduzir	a	imprevisibilidade	dessas	fontes	é	adicionar	dispositivos	capazes	de	
armazenar	o	excesso	de	energia	e	usá-lo	quando	necessário.	Nesse	sentido,	sistemas	de	
armazenamento	de	energia	de	flywheel	(FESS)	são	capazes	de	armazenar	energia	cinética,	
acoplada	a	uma	máquina	elétrica,	podem	operar	como	motor	ou	gerador.	Eles	se	destacam	
em	aplicações	que	demandam	alta	densidade	de	potência	por	curtos	períodos	de	tempo	e,	
portanto,	são	indicados	para	fornecer	a	regulação	de	tensão	e	frequência	em	sistemas	com	
alta	penetração	de	fontes	renováveis.	O	trabalho	realizado	investigou	a	utilização	de	uma	
máquina	elétrica	para	operar	em	um	FESS,	apresentando	os	resultados	preliminares	para	
operação	como	motor.	Um	controlador	de	corrente	de	histerese	e	um	controlador	de	
velocidade	PI	linear	foram	propostos.	Simulações	foram	feitas	baseadas	em	um	modelo	
dinâmico,	obtido	através	de	uma	análise	de	elementos	finitos.	Além	disso,	visando	reduzir	
perdas	e	vibrações	da	máquina	foi	desenvolvido	um	algoritmo	de	controle	do	ângulo	de	
ativação	baseado	no	modelo	não-linear	da	região	de	baixa	indutância	da	máquina.	Por	fim,	
o	desempenho	dos	controladores	foram	validados	por	um	sistema	experimental	construído	
em	parceria	com	a	UFF	e	UFRJ.
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TECNOLOGIA VLC APLICADA A ILUMINAÇÃO DE ESTADO SÓLIDO 

Bolsista: GABRIEL HENRIQUE MONTEIRO TAVARES 

Orientador: HENRIQUE A C BRAGA 

 

RESUMO: 

Este trabalho consiste em um estudo inicial sobre VLC (Visible Light Communication), 

em um conversor flyback operando em CCM (Continuous Conduction Mode), com 

possibilidade de mudança no nível de iluminação do ambiente. A tecnologia VLC 

consiste em utilizar uma fonte luminosa para a transmissão de dados e ilu-

minação, na banda do espectro eletromagnético (380-740 nm). O trabalho utiliza a 

modulação VPPM (Variable Pulse Position Modulation) para transmissão de dados VLC. 

Esta modulação possibilita a transmissão de dados sem alterar a razão cíclica, permitindo 

que a comunicação não afete a dimerização do conversor.  A implementação em 

laboratório do protótipo obteve eficiência de 85 a 89% numa faixa de nível de iluminação 

entre 20 e 80%. Além disso, uma taxa de transmissão de dados de 2,2 Kb/s foi alcançada. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

A ocorrência de acidentes do trabalho gera perdas de diferentes origens, impactando 
empregados, empregadores e toda a sociedade. Os Comitês de Segurança e Saúde do 
Trabalho (CSST) podem auxiliar na prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. 
Porém, muitas vezes esses comitês são implantados apenas por exigência da legislação, 
não havendo preocupação em constituí-los um meio eficaz para tornar os locais de trabalho 
mais seguros. Visando propor boas práticas capazes de tornar esses comitês compulsórios 
mais eficazes no Brasil, e, em particular, para aplicação na construção civil, foi 
desenvolvida, em uma primeira etapa, uma revisão bibliográfica sistemática (RBS), a fim de 
extrair da literatura internacional fatores e práticas relacionados aos CSST eficazes. Na 
segunda etapa, foi feita uma revisão da NR-05, que é a principal legislação do Brasil sobre o 
assunto. Em seguida, realizou-se uma análise cruzada relacionando o texto da NR-05 com os 
fatores e práticas encontrados na primeira etapa. Os resultados mostram que a legislação 
brasileira é essencialmente prescritiva, não contendo uma explicitação de fatores de 
desempenho para os CSST, o que pode levar ao não cumprimento de suas prescrições ou 
impactar negativamente na eficácia de suas ações. Dos dez fatores identificados na RBS, a 
metade deles não se configura nas prescrições, o que talvez explique as deficiências e os 
descréditos da eficácia desta estratégia de prevenção pelos profissionais envolvidos com 
tais comitês. Além disto, os fatores e práticas presentes no texto legal do Brasil são, em sua 
maioria, de abordagem limitada e superficiais, necessitando de revisões, aprofundamento 
e, substancialmente, de vinculação com métricas de desempenho. Este estudo, ao propor 
boas práticas que podem ser adotadas nos CSST da construção civil, pode auxiliar àqueles 
que desejam torna-los mais eficazes e com potencial real de contribuição efetiva na 
prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais.
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Técnicas de Processamento Paralelo Aplicadas a Simulação de Transitórios
Eletromecânicos em Sistemas Elétricos de Potência de Grande Porte

Jeanderson Soares Mingorança (Bolsista)
Marcelo Aroca Tomim (Orientador)
Ricardo Mota Henriques (Co-orientador)

Sistemas elétricos da atualidade apresentam um grau de complexidade muito superior
aos do passado. Esta complexidade é devida a inúmeros fatores, como por exemplo,
desregulamentação do setor de energia elétrica, transferências de blocos de energia
baseadas em decisões de mercado, presença de controles mais complexos de proteção
dos sistemas e, maior emprego de equipamentos baseados em eletrônica de potência.
Por isto, operadores e engenheiros de sistemas de potência necessitam modelos mais
elaborados para a avaliação e simulação de tais sistemas. Uma consequência direta
desta complexificação é a demanda de uma maior capacidade computacional para a
simulação destes sistemas. Com a estagnação do aumento da frequência de operação
dos processadores devido a limitações físicas, a opção vem sendo adotar
processadores multinúcleos ou grupos destes para que requisitos dos aplicativos
computacionais sejam atendidos. Deste modo, o presente projeto visa a pesquisa em
técnicas de processamento paralelo voltadas aos estudos em sistemas elétricos de
potência. Inicialmente, foram estudadas técnicas e práticas salutares de programação
em linguagem C, tais como planejamento inicial do algoritmo, interface com o usuário
através da linha de comando e arquivos, gerenciamento de memória, compilação de
programas, entre outros. 
Também foi estudado o paradigma de programação paralela baseada em mensagens,
cuja comunicação ocorre entre programas completamente independentes através de
operações básica como "send" e "receive". Para o presente projeto empregou-se o
Message Passing Interface (MPI), por ter sido concebido através da cooperação entre
fabricantes e desenvolvedores de software de forma que se tornasse a interface padrão
dos programas baseados no paradigma das mensagens. 
Estes tópicos foram abordados através de aplicações envolvendo operações básicas
aplicadas a vetores, integração numérica de funções, métodos numéricos para cálculo
de raízes (a saber, métodos da bisseção e de Newton-Raphson), operações com
números complexos e multiplicação de matrizes.

programação paralela métodos numéricos

sistemas de potência elétrica
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O projeto teve como objetivo avaliar a consistência dos laudos técnicos de qualidade da 
água coletados ao longo da bacia do Rio Doce elaborados por diferentes instituições, após o 
rompimento da barragem do Fundão, pertencente à Samarco S.A. e localizado no município 
de Mariana, MG. 

A pesquisa se iniciou com um levantamento documental sobre normas e procedimentos 
para coleta e análise de qualidade da água. Em seguida, foram levantados os laudos 
disponíveis, cujos pontos de coleta foram georeferenciados; tendo sido identificados 65 
pontos. Foram considerados como comparáveis amostras coletadas a menos de 5 km uma 
da outra. Posteriormente, os pontos próximos foram comparados com relação à data de 
coleta, pareando-se as amostras coletadas com menos de dois dias de diferença. Este 
primeiro tratamento mostrou que poucos pontos eram comparáveis o que foi indicativo da 
falta de coordenação dos esforços das instituições nesse monitoramento. 

Ao todo foi possível comparar 16 amostras em oito pontos distintos. Sendo que análise de 
tais pontos mostrou divergência de resultados em vários parâmetros. Dessa forma o estudo 
indica o despreparo das instituições estatais brasileiras para lidar com tragédias ambientais 
de grande porte. Ao mesmo tempo, foi possível perceber que o Estado se mostrou incapaz 
de planejar e executar de forma adequada o monitoramento dos danos ambientais 
causados. Por meio de tal avaliação busca-se fomentar o debate sobre a necessidade de 
ampliar a capacidade institucional de resposta a desastres ambientais no Brasil e no estado 
de Minas Gerais.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

A história política do Brasil é marcada por episódios de corrupção e por atender a interesses 
de uma minoria. Os recentes escândalos políticos no país mostraram como a nossa 
democracia ainda é frágil. O público e o privado andam fortemente ligados no Brasil. Os 
financiamentos milionários de campanha por pessoas jurídicas, que foram permitidos de 
1993 a 2015, possibilitaram a muitas empresas conseguirem privilégios do governo e ter 
seus interesses atendidos. Ficam claros os interesses individuais das empresas quando 
vemos doações para campanhas de candidatos adversário. Sendo assim, não importa para 
elas quem ganhe as disputas eleitorais, mas sim, que seus interesses sejam atendidos. 
Estudos apontam que quanto maior o número de doações que um candidato recebe, 
maiores são suas chances de se tornar eleito, assim como maiores são as chances daqueles 
que estão disputando a reeleição. Após as doações terem se tornado públicas facilitou 
acompanhar o perfil das empresas que doam, como fazer suposições dos seus reais 
interesses de acordo com estudos sobre suas freqüentes doações. 

A nossa pesquisa enfatizou as doações de campanhas para deputados estaduais na eleição 
de 2014. Dos deputados estaduais eleitos que compõem a Comissão Extraordinária de 
Barragens, apenas quatro não receberam doações para as campanhas eleitorais de 
mineradoras. De forma semelhante, dos 10 deputados estaduais que compõe a Comissão 
permanente de Minas e Energia, nove receberam doações das mineradoras. Dessa forma, a 
pesquisa indica não apenas a atuação das empresas mineradoras no financiamento de 
campanha para deputados estaduais, como ainda a ocupação de cargos chave desses 
deputados em posições de eventual conflito de interesse dentro da Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Neste trabalho procurou- se analisar comparativamente as informações socioambientais 
divulgadas por quatro grandes multinacionais que atuam no Brasil no ramo da mineração, 
Anglo American, Companhia Siderúrgica Nacional, Samarco e Vale, através de seus 
relatórios anuais, publicados em 2015, referentes ao ano de 2014. 
Com o objetivo de avaliar as estratégias de Responsabilidade Social Corporativa e as 
relações comunitárias de grandes mineradoras no país, foi feita a análise do conteúdo 
socioambiental destes documentos, com relação a produção do minério de ferro, utilizando 
como escopo para o estudo o Guia para avaliar Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de 
projetos de mineração.
Diante do atual cenário de expansão do setor do minério de ferro por toda a América 
Latina, surgem justificativas, em nome do desenvolvimento econômico, que defendem a 
exploração intensiva de recursos naturais, ocupação sistemática e desordenada dos 
territórios, configurando-se em conflitos socioambientais cada vez maiores. Nos Relatórios 
de Sustentabilidade constam alguns esforços em reduzir estes impactos negativos, porém 
as estratégias adotadas por estas organizações, apresentam ganhos gradativos, em 
proporções pequenas quando comparadas a dinâmica de produção destas atividades, em 
prol do crescimento econômico.
Neste contexto, aponta-se a necessidade de uma maior discussão com relação à 
regulamentação da evidenciação de informações socioambientais em busca de uma maior 
padronização e transparência das informações divulgadas, bem como a necessidade de 
criação de estruturas legais e regulatórias, de políticas e práticas sólidas para a mineração, 
objetivando a melhoria das relações entre empresa e sociedade, ressaltando o papel 
fundamental do acesso, por parte da sociedade, a tais informações de maneira objetiva.
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Título do Trabalho: "AVANÇOS NA CONCEPÇÃO DE CONTROLADORES DE BAIXA 
FREQUÊNCIA ORIENTADOS A LEDS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA" 
 
Nome do Bolsista: Vinícius Moraes de Albuquerque 
 
Nome do Orientador: Henrique A. C. Braga 
 
 
RESUMO: 
 
Ao  passo  de  que  nossa  sociedade  se  conscientiza  quanto  às  consequências  ambientais  e 
financeiras  da  geração  inadimplente  de  energia,  busca‐se  continuamente  soluções  para  o 
consumo exagerado de eletricidade. A tecnologia LED nasce como possível redutora de uma das 
maiores parcelas do consumo de eletricidade no mundo, a iluminação artificial. As luminárias 
LEDs vem se popularizando a cada dia,  inclusive sendo responsável pela iluminação da maior 
parte do campus da UFJF. Este trabalho apresenta propostas de circuitos eletrônicos comutados 
em baixa frequência utilizados para o acionamento de luminárias LEDs de iluminação pública. 
Esses circuitos simples, robustos, de baixo custo e elevada eficiência e vida útil buscam atender 
aos  requisitos  de  desempenho  e  qualidade  de  energia  exigidos  nas  normativas  nacionais  e 
internacionais. Para a proposição foram realizadas a modelagem matemática do acionador e a 
simulação de seu circuito eletrônico. Finalmente, um protótipo foi criado, sendo utilizado para 
testes elétricos e fotométricos. 
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