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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O monitoramento da integridade de uma estrutura baseia-se na utilização de indicadores 

confiáveis e robustos que permitam detectar, localizar, quantificar e, se possível, prever a 

ocorrência de danos. Os estudos relacionados à detecção de danos em estruturas de Engenharia 

Civil são de notável interesse, visto que a detecção de uma modificação estrutural é de 

fundamental importância para evitar a ocorrência de graves consequências sociais, econômicas e 

ambientais. Recentemente, muitas pesquisas têm se concentrado na avaliação dinâmica como 

parte do diagnóstico estrutural em um processo conhecido como identificação modal. O objetivo é 

extrair os parâmetros modais e/ou indicadores construídos a partir destes parâmetros. Estes 

indicadores têm mostrado as suas potencialidades, mas o problema de sua sensibilidade, a 

necessidade de um estado de referência e sua confiabilidade em termos de probabilidade de 

detecção de alarmes falsos permanece sem solução. Neste contexto, é importante o uso de 

técnicas capazes de lidar não só com os dados brutos (sinais), mas também com os parâmetros 

modais de uma forma prática e relevante. Assim sendo, novas representações foram 

desenvolvidas para melhorar a manipulação e armazenamento desses dados. Essas representações 

são conhecidas como dados simbólicos. O desenvolvimento de novos métodos capazes de lidar 

com este tipo de dados é o objetivo de Análise de Dados simbólico (SDA). Este projeto teve como 

interesse principal a utilização de diferentes métodos de classificação juntamente com a ADS para 

detectar danos estruturais. A ideia é utilizar procedimentos de particionamento de dados 

(aglomerações hierárquicas, nuvens dinâmicas e clustering fuzzy, por exemplo) para discriminar 

diferentes estados estruturais. Neste trabalho, a ADS é aplicada tanto às medições dinâmicas 

obtidas in situ (acelerações) e como aos parâmetros modais identificados. A fim de atestar a 

eficiência das abordagens propostas, estudos de sensibilidade considerando aplicações numéricas 

e um estudo experimental foram realizados. Mostra-se que a ADS juntamente com os métodos de 

classificação são capazes de distinguir estados estruturais com adequados índices de acerto.  
 
 
Nota do orientador: Durante a execução do projeto, houve uma troca de bolsistas. Assim, o 
bolsista que realizou a presente pesquisa foi o discente LUCAS SENNA VIEIRA MELO. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Localizar, identificar e quantificar danos em uma estrutura exposta a condições ambientais 

variáveis como temperatura, umidade e vento tem sido uma fonte de pesquisa pelo mundo todo 

devido à complexidade desse fenômeno. Sabe-se que um dano estrutural pode causar mudanças 

nos parâmetros modais de uma estrutura, i.e., frequências naturais, taxas de amortecimento e 

formas modais, dado que este afeta diretamente a rigidez estrutural. A ideia do Monitoramento de 

Integridade Estrutural (SHM – Structural Health Monitoring, em inglês) é baseada no 

conhecimento da variação desses parâmetros com o objetivo de se identificar um eventual dano. O 

desafio de tal abordagem está no fato de que essa variação pode ser causada tanto por danos 

estruturais quanto por mudanças nas condições ambientais - notadamente a temperatura - que, por 

sua vez, pode causar variações maiores que o próprio dano. Assim, diversos pesquisadores no 

mundo vêm desenvolvendo métodos para compreender o efeito da variação de temperatura. Neste 

artigo, apresentam-se cinco metodologias para identificação de dano, tendo como dados de 

entrada apenas a temperatura e as frequências naturais de uma viga de aço ensaiada. Para tanto, 

simulações numéricas e ensaios experimentais foram realizados considerando-se uma grande 

amplitude de térmica e quatro diferentes níveis de dano. O objetivo é tentar estabelecer relações 

entre a variação de temperatura e a frequência, a fim de se evitar o problema da interferência da 

temperatura na detecção de dano. Como resultado, observa-se que algumas das metodologias 

propostas foram eficientes na separação dos efeitos térmicos e de dano na estrutura estudada. 
 
 
 
 
Nota do orientador: Durante a execução do projeto, houve uma troca de bolsistas. Assim, o 
bolsista que realizou a presente pesquisa foi o discente Daniel de Almeida Cardoso Soares 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O crescimento exponencial das redes de comunicação tem gerado um aumento no consumo de 
energia elétrica. Em 2016, o tráfego de dados móveis aumentou 63%, indicando um aumento da 
quantidade de redes de celulares e seu consumo energético. Estudos recentes apresentam várias 
técnicas que visam reduzir o consumo energético da estação rádio-base (Base Station ou BS). 
Dentre elas, as mais simples de serem implementadas são aquelas que alteram parâmetros de 
operação da BS, tais como redução da cobertura (cell zooming) ou inserção de intervalos de 
desligamento do sinal de RF (sleep mode). 
 
Uma tendência das redes celulares é o uso de BS de baixa cobertura (small cell) visando o 
aumento da capacidade. Em 2016, 60% do tráfego móvel foi escoado via small cell ou ponto de 
acesso WiFi. A small cell possibilita o acesso em cenários onde a macrocélula pode sofrer 
limitações de cobertura ou de capacidade, tais como o ambiente indoor. 
 
Este trabalho de pesquisa tem o objetivo de analisar de forma prática duas das técnicas de 
economia de energia mais utilizadas (cell zooming e sleep mode) em uma plataforma de rádio 
definido por software (RDS) N210 da Ettus Research operando como uma small cell. Para uma 
medição automatizada, é construído e calibrado um amperímetro conectado ao computador 
através de um microcontrolador. Na plataforma de RDS implanta-se o OpenBTS e as técnicas de 
economia de energia. A avaliação de desempenho consiste na medição da potência consumida 
variando os parâmetros das técnicas de economia de energia. 
 
Observa-se que a técnica de sleep mode apresentou maior economia de energia, mesmo havendo 
um pequeno consumo no estado de desligamento. Conclui-se também que, independente do quão 
pequeno é o intervalo para o desligamento da plataforma, o consumo continua o mesmo, não 
havendo variações de corrente que indicam maior consumo. Assim, o sleep mode pode ser 
adaptado para cada tipo de tráfego da rede, sendo bastante interessante em aplicações nas quais as 
transmissões podem ser agendadas, como por exemplo, telemedição ou serviços tolerantes ao 
atraso. Para a plataforma de RDS utilizada, a técnica de cell zooming apresentou baixa eficiência 
energética, visto que a redução de consumo é pequena com a redução da cobertura. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

 A antiga Estrada de Ferro Leopoldina (EFL) conectava as cidades de Juiz de Fora, Coronel 
Pacheco, Goianá e Rio Novo, estendendo-se da estação central de Juiz de Fora até o antigo 
entroncamento de ramais na estação de Furtado de Campos. Daí, interligando-se à toda a rede da 
EFL, levava os produtos da região aos mercados do Rio de Janeiro, São Paulo e para exportação . 
Embora este ramal encontre-se abandonado desde a extinção da Rede Ferroviária Federal, a maior
parte do leito ferroviário encontra-se desocupado de habitações e sua recuperação é plausível. 
Além  disso,  sobre  seu  leito  foi  implantado  o  Aeroporto  Regional  Presidente  Itamar  Franco
(SBZM, segundo a Organização da Aviação Civil Internacional – ICAO).
O Aeroporto Regional Presidente Itamar Franco, entre as cidades de Rio Novo e Goianá, com
inauguração no ano de 2005 e início das operações somente em 2011 devido a problemas na
homologação do aeródromo opera, atualmente, com quatro voos diários e possui terminal de carga
com 1.200m2 (SOCICAM, 2017), podendo receber aeronaves de grande porte em sua pista com
2525m  de  comprimento  –  a  segunda  maior  do  estado.  Embora  tenha  sido  idealizado  para
substituir o Aeroporto Francisco Álvares de Assis (SBJF, segundo a ICAO), que regularmente
apresenta problemas de teto de vôo devido à sua situação geográfica com limitações em termos de
comprimento de pista, áreas de escape e segurança do entorno, o aeroporto SBZM atualmente
opera com uma pequena fração de sua capacidade máxima, visto que sua ligação com outros
modais de transportes ainda é precária. As recentes obras do acesso à BR-040 até a MG-353 estão
em processo de conclusão e prometem um escoamento com maior rapidez e segurança entre o
importante eixo rodoviário e o aeroporto.
O transporte  ferroviário,  tem grande  importância  para  o  desenvolvimento  de  um país  pois  é
responsável  pelo deslocamento de grande parte  da produção e representa uma modalidade  de
transporte de mercadorias e pessoas com excelente eficiência e custo-benefício, se comparado ao
transporte rodoviário.
Este  projeto  de  pesquisa  procurou  estudar  os  processos  necessários  para  a  proposição  da
reimplantação do antigo ramal da Estrada de Ferro Leopoldina, de forma a propiciar a ligação das
cidades  contempladas  além de fornecer um acesso rápido e  seguro de cargas  ao Terminal  de
Cargas  do  Porto  Seco  da  cidade  de  Juiz  de  Fora,  que  conta  com  uma  área  alfandegada  de
130.383m2 (MULTITERMINAIS,  2015).  Além disso,  propõe desenvolver  um protocolo  para
avaliação  e  atenuação  do  ruído  ambiental  causado  pelo  tráfego  de  composições  em  áreas
habitadas lindeiras a ferrovias.
Para consecução dos objetivos, a metodologia de trabalho incluiu um pesquisa profunda sobre a
utilização de veículos magnético (Maglev) e a viabilidade do leito existente para receber novas
tecnologias de transporte leve sobre trilhos, como Aeromóveis e VLT’s. 



Na parte competente ao estudo acústico, foi realizada a revisão da legislação, normas e referências
bibliográficas disponíveis sobre o tema,  bem como a organização das informações obtidas, como
forma de aprofundar o conhecimento sobre o tema. Após essa etapa, foi definida a metodologia de
coleta de dados e os pontos de coleta dos mesmos, de acordo com a normatização relevante na
área  do  transporte  ferroviário,  através  da  utilização  de  medidores  de  pressão  sonora
(decibelímetros) e medidores de exposição sonora (dosímetros), gerando uma amostragem ampla
da situação existente ao longo do perímetro urbano da cidade de Juiz de Fora. Feita a análise
preliminar,  foram  indicadas  as  formas  adequadas  de  tratamento  para  cada  caso  verificado,
mantendo-se a questão da aplicabilidade real frente a ideal – de forma a reduzir os níveis de ruído
ao preconizado pela NBR 10151:2000 – Acústica – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas – já
que devido a questões de ordem como a invasão da faixa de domínio pode mostrar-se inviável a
aplicação conforme normatizado.
Foi  realizado  o  levantamento  arquitetônico  de  todos  os  prédios,  existentes,  em  ruínas  ou  já
destruídos, sua localização ao longo do leito e suas condições de uso, anteriores e atuais. Este
levantamento objetivou o conhecimento dos princípios arquitetônicos da implantação da antiga
ferrovia para instrumentalizar os estudos de recuperação e restauração dessas edificações.
Fez-se  imprescindível  o  estudo  geométrico  e  topográfico  o  trecho  para  estudos  sobre  a
implantação de vias elevadas para os veículos de modernas tecnologias. 
Com o objetivo de fornecer,  além do transportes  de cargas do Aeroporto até  o Porto Seco e
transporte para a população das cidades contempladas uma possiblidade de emprego e renda às
populações dessas cidades, os estudo fornece, ainda, ferramentas para o estudo da implantação de
um trem turístico de forma a atrair receita para essas cidades. O levantamento do tráfego entre as
cidades,  tanto  as  contempladas  com as  demais  que  compõem a  Zona da Mata,  tanto  no  que
concerne  a  veículos  quanto  a  volumes  de  passageiros  e  cargas  hoje  disponiveis,  teve  papel
decisivo na continuidade do estudo, demonstrando a viabilidade técnica e social da reimplantação
do ramal.
Dessa  forma,  foram realizados  levantamento  das  capacidades  e  possibilidades  turísticas  e  de
produção das populações e alternativas de traçado nas áreas urbanas.
Na cidade de Juiz de Fora, principal município da região e “ponto final” do projeto, foi realizado
um profundo estudo das condições e antecedentes dos terrenos e edificações da antiga EFL, da
estação  central  e  seu  entorno.  Como  principal  estação  do  projeto,  torna-se  necessário  este
conhecimento para implantação de um terminal municipal, intermunicipal e de cargas de toda a
Zona da Mata Mineira. 
Além  de  um estudo  de  viabilidade,  este  é  um  estudo  de  memória,  tanto  ferroviária  quanto
municipal.
Foi proposto um protocolo para adoção de barreiras acústicas em áreas urbanas que sejam 
lindeiras à ferrovia, assim como um projeto de integração intermodal envolvendo o aeroporto 
SBZM, as malhas rodoviária e ferroviária e o porto seco de Juiz de Fora.
Como maior resultado obtido, este trabalho vem fornecendo aos alunos bolsistas uma experiência 
rara e inestimável nas mais diversas áreas da engenharia e da arquitetura: patrimônio, restauração, 
projeto ferroviário, estudos regionais de desenvolvimento, entre outros.
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O presente trabalho apresenta uma formulação explícita aprimorada para análise no domínio 
do tempo de problemas dinâmicos. O método aqui discutido é bastante preciso, 
proporcionando erros reduzidos de alongamento de período e decaimento de amplitude (em 
modos de baixa frequência) e permitindo apropriada dissipação numérica de oscilações 
espúrias (relativas a modos de alta frequência). A técnica explícita em questão tem limites 
estendidos de estabilidade, permitindo que elevados passos de tempo sejam considerados nas 
análises, ao mesmo tempo que dispensa o tratamento e a resolução de sistemas de equações 
para solução do modelo, sendo assim bastante eficiente. O método se baseia em relações 
deslocamento-velocidade de passo simples, sendo verdadeiramente auto-iniciável e de fácil 
implementação. Técnicas de decomposição de domínio associadas a multi-passos de tempo e 
subciclagem também são aqui consideradas, de forma a aprimorar a performance do 
algoritmo. Resultados numéricos são apresentados neste trabalho, ilustrando a eficácia da 
metodologia discutida. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

A localização de faltas é uma tarefa muito importante tanto para as concessionárias como para os 
consumidores. Quanto mais precisa for esta localização, melhor e mais rápida pode ser a atuação da 
concessionária no sentido de eliminar a falta, o que impacta positivamente nos seus índices de 
desempenho, trazendo mais lucro (ou menos multas) para a concessionária, além de melhorar a 
segurança para equipamentos e humana, e ainda traz vantagens para os consumidores pelo rápido 
restabelecimento da energia. 

Analisando métodos para localização de faltas, especialmente os baseados em redes neurais artificiais, 
verifica-se que uma melhor qualidade nos dados de entrada pode ter considerável impacto na localização 
mais precisa, e que dados de diferentes características, oriundos de diferentes equipamentos, como relés 
ou PMUs, leva a resultados diferenciados. E ainda, vê-se que a localização dos equipamentos medidores 
impacta nos resultados. Os sistemas de distribuição possuem poucos pontos de medição, dificultando a 
localização de faltas. A instalação de equipamentos de medição em muitos pontos do sistema não é 
atualmente economicamente viável, mas aos poucos com a redução de custos existe uma considerável 
tendência de que haja um aumento deles, especialmente os PMUs devido a sua expectativa de grande 
utilização nos smart grids. E para um melhor aproveitamento de recursos, aliado a melhores resultados de 
ações utilizando estes medidores para localização de faltas, torna-se muito interessante realizar uma 
alocação ótima dos mesmos. 

Neste projeto desenvolveu-se uma metodologia para alocação otimizada de medidores em sistemas de 
distribuição visando a localização por áreas de faltas monofásicas com impedância na média tensão. A 
base da metodologia desenvolvida foi a utilização de redes neurais artificiais para a localização de faltas 
juntamente com algoritmos genéticos para a alocação dos medidores. Foram considerados medidores 
fasoriais e/ou não-fasoriais de tensão e corrente nas redes de distribuição desequilibradas e também 
variações de carregamento. O método proposto para alocação foi desenvolvido no ambiente MatLab. Os 
testes foram realizados em sistemas do IEEE, apresentando bons resultados. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Um sistema de distribuição de energia elétrica tem a função básica de fornecimento de 
eletricidade com qualidade a consumidores comerciais, industriais e residenciais, atendendo a 
requisitos como: Continuidade no fornecimento; Conformidade com os padrões; Flexibilidade 
para se adequar às possíveis mudanças da rede; Rápida recuperação em caso de faltas. A partir 
dos requisitos anteriores, uma questão importante é o monitoramento, principalmente em se 
tratando dos sistemas modernos, cuja diversidade da carga e mudanças operativas, com a inserção 
de fontes de geração renovável, eólica e fotovoltaica por exemplo, atribuem complexidade para 
sua operação. O desempenho das funções de monitoração e análise de segurança de uma rede 
elétrica depende da disponibilidade de informações que traduzam o seu real estado. Para tanto, 
técnicas como estimação de estados permitem ao operador monitorar as condições de 
funcionamento do sistema a partir de dados recolhidos em tempo real. Portanto, a estimação de 
estados pode ser considerada como uma ferramenta básica de apoio ao operador do sistema. 
Equipamentos diversos têm sido incluídos entre as opções de investimento para a estimação de 
estados, visando a uma resposta rápida e eficiente diante de diversas condições operativas, 
necessária aos sistemas de distribuição diante de sua estruturação mais dinâmica e complexa.  
Portanto, o objetivo principal deste projeto foi o estudo e o desenvolvimento de modelo de 
estimação de estados para sistemas modernos de distribuição de energia. Este modelo considera 
medidas diversas, observando suas respectivas precisões e potencialidades. 
A metodologia desenvolvida no projeto para estimação de estados baseia-se em modelo 
matemático cujo objetivo é mensurar o desvio quadrático entre medidas provenientes de 
equipamentos diversos e os valores reais das respectivas grandezas. O método dos mínimos 
quadrados ponderados foi utilizado para este propósito. Como resultados, obteve-se evolução dos 
alunos no aprendizado sobre este importante problema para o setor elétrico, bem como análises 
em alguns sistemas da literatura, em que se pôde comprovar a aplicabilidade do método 
matemático desenvolvido em ambiente computacional ao problema em questão. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
O número de geradores distribuídos e não despachados de forma centralizada pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico em sistemas de distribuição de energia tem aumentado devido aos benefícios que estas 
unidades podem trazer tanto para o consumidor, quanto para o sistema. Entre estes benefícios, pode-se citar 
o aumento de confiabilidade, o alívio do carregamento, com consequente redução de perdas técnicas e 
melhoria dos níveis de tensão da rede elétrica, devido à geração próxima aos pontos de consumo. Portanto, a 
presença de geradores distribuídos pode contribuir para maior eficiência e segurança do sistema de 
distribuição. No entanto, para que estes benefícios sejam alcançados, o planejamento da operação dos 
geradores distribuídos, através do controle otimizado de sua potência reativa, favorece consideravelmente ao 
alcance das melhorias citadas. Destaca-se que as perdas de energia impactam no valor das tarifas, justificando 
os esforços para a sua redução, de interesse para a distribuidora e consumidores. Com o objetivo de 
maximizar ganhos de eficiência e segurança, a resolução do problema tema deste projeto através de 
ferramenta computacional é promissora.  

Portanto, o projeto foi dedicado ao desenvolvimento de um modelo computacional com os objetivos de 
planejamento de potência reativa em sistemas de distribuição de energia elétrica de média tensão. O 
planejamento proposto determina o despacho de potência ativa e reativa de unidades de geração 
distribuída, incluindo geração renovável: biomassa, eólica e fotovoltaica. Importantes restrições 
associadas às particularidades de cada tipo de gerador, como capabilidade, foram devidamente 
modeladas e implementadas computacionalmente. A maioria dos trabalhos da literatura não considera 
tais restrições no problema proposto. Adicionalmente, um modelo de cálculo de índices de confiabilidade 
para a distribuição de energia foi desenvolvido. 

Como resultados, obteve-se evolução na formação em sistemas de distribuição e confiabilidade, 
importantes temas do setor elétrico, e a validação, através da plataforma computacional desenvolvida, 
da aplicação dos métodos teóricos a sistemas testes bem conhecidos da literatura, com a obtenção de 
soluções viáveis e adequadas ao problema. 
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Influência da Geração Eólica na Energia Assegurada das Usinas 
Hidráulicas 

 

No presente trabalho, é proposta uma solução, através de um único 

problema de programação não-linear, no qual todos os estágios mensais e todas 

as usinas são representados. Para o caso do sistema brasileiro com 70 anos de 

série histórica e 107 usinas hidroelétricas, conduzem a um sistema de equações 

com quatro variáveis por usinas em cada mês (Volumes turbinado, vertido, 

armazenado e coeficiente de Lagrange associado à equação de balanço hídrico) 

e mais os coeficientes de Lagrange associados às equações de produção de 

potência a cada mês. As usinas eólicas serão modeladas de acordo com séries 

históricas de vento e a produtividade da turbina a fim de verificar a potência 

gerada. Para solução do problema de otimização, a metodologia proposta utiliza 

o Método primal-dual de Pontos Interiores (MPI). 



Reforço no Sistema de Transmissão Considerando Restrições de 
Segurança e Longo Prazo: Parte-2 

 

Devido a complexidade do problema de planejamento de reforços considerando 

restrições de segurança e acoplamento temporal das decisões, o problema de 

otimização global pode ser dividido em três subproblemas: (i) Subproblema de 

reforço, (ii) subproblema de contingência e (iii) subproblema de acoplamento 

temporal. No presente projeto estes subproblemas são usados para definir a 

localização e a quantidade mínima de reforços no sistema de transmissão a fim 

de eliminar o déficit de energia quando da ocorrência de uma lista de 

contingências. Neste estágio de solução, será considerado apenas o último ano 

de planejamento. O acoplamento temporal, subproblema (iii), será resolvido 

através da utilização de algoritmos evolutivos, como por exemplo o Algoritmo 

Genético (AG). O subproblema de reforço considera que o sistema esteja 

operando com todas as linhas de transmissão e equipamentos. A função objetivo 

a ser minimizada é a soma dos custos dos reforços no sistema de transmissão. 

As variáveis de decisão são os reforços nas linhas e equipamentos e estas são 

usadas para interligar os dois primeiros subproblemas da decomposição de 

Benders. Se uma das contingências apresentar corte de carga, o subproblema 

de reforço é analisado novamente considerando as restrições de segurança. 

Então, um novo reforço será feito para eliminar o corte de carga do caso 

contingência. O AG vai encontrar dentre vários indivíduos e depois de várias 

gerações o conjunto de solução capaz de atender a lista de contingência (n-1) 

ao longo do horizonte de planejamento. 



Planejamento de Longo_Prazo_Dois Estágios 

 

O problema proposto trata-se de um problema de programação linear de 

grande porte e por isso deve ser dividido para possibilitar a obtenção da função 

de custo futuro e também a consideração da estocasticidade das afluências 

hidráulicas. Para solução do problema estocástico foi considerado o sistema 

Brasileiro agregado em quatro regiões. Este fato é necessário devido a grande 

representação de cenários hidrológicos. Para a solução do problema 

determinístico foi considerado as usinas individualizadas da região sudeste do 

Brasil. Em ambos os caso, o sistema de programação linear foi dividido em dois 

estágios. O primeiro estágio representa o primeiro mês de decisão e o segundo 

os demais meses, em geral 5 anos a frente. A conexão entre os dois estágios 

representa a função de custo futuro da água e é obtida através da técnica de 

decomposição de Benders. Os resultados obtidos mostraram que a metodologia 

proposta foi eficiente para solução do problema cosnumindo menor tempo 

computacional. 
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Título do Projeto:  
 
 
AVALIAÇÃO DO RISCO DE AGROTÓXICOS NA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)): 

 

BEATRIZ CORRÊA THOMÉ DE DEUS (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); 
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(COLABORADOR), RENATA DE OLIVEIRA PEREIRA (ORIENTADORA); 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

 A contaminação da água através de agrotóxicos é um problema devido à sua persistência no 
meio ambiente e problemas que podem causar na saúde dos seres vivos. Segundo a ANVISA 
após o esgoto doméstico, o uso de agrotóxicos é a maior causa da contaminação das águas 
no Brasil. Desta forma, o objetivo do estudo foi identificar quais compostos não abrangidos 
pela PRC n° 5 – Anexo XX apresentam maior probabilidade de contaminação das águas 
superficiais e subterrâneas no Brasil. A pesquisa considerou sessenta e um (61) compostos 
sendo, trinta e seis (36) autorizados o uso no Brasil, quinze (15) não são autorizados e dez 
(10) não contém informação. Dessa forma, foi realizado um estudo sobre a tendência de 
contaminação, levando em conta a revisão na literatura nacional e internacional sobre os 
mesmos e o comportamento da dinâmica destes no solo, assim como a análise de suas 
principais características.  A metodologia da pesquisa baseou-se em propor quatro critérios 
para exclusão dos compostos que não apresentavam risco de contaminação dos mananciais. 
Estes critérios levaram em conta dados como constante de Henry - KH, coeficiente de 
adsorção à matéria orgânica do solo - Koc, coeficiente de partição- Kow, solubilidade, 
volatilização, tempo de meia vida e o valor obtido pelos cálculos dos índices GUS e GOSS. O 
critério 1 excluiu os compostos que apresentaram valores de Koc elevados e o tempo de meia 
vida em solo inferior a 10 dias. O critério 2 excluiu os compostos que apresentaram valores de 
Koc baixos e o tempo de meia vida em água inferior a 10 dias. O critério 3 excluiu os 
compostos que não se encaixaram na relação KH/Koc. O critério 4 excluiu os compostos que 
apresentaram “GUS” e “GOSS dissolvido em água” com valores classificados como baixos. 
Dessa forma, foi possível identificar 34 compostos que apresentam potencial muito baixo de 
contaminação das águas subterrâneas e superficiais e 27 compostos com elevado potencial de 
contaminação. Portanto, estes 27 compostos possuem maior risco de estarem presentes na 
água de consumo humano e, portanto a necessidade de monitoramento e pesquisas sobre os 
mesmos.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O projeto “Diagnóstico da qualidade da água e medição da vazão do ribeirão das Rosas em Juiz 

de Fora – MG’’teve com objetivo analisar a qualidade e a quantidade de água no ribeirão das 

Rosas durante um ano. O ribeirão das Rosas, classificado como de classe 1 pela COPAM 

016/1996, é afluente de margem esquerda do rio Paraibuna que é um dos principais afluentes do 

rio Paraíba do Sul .O ribeirão nasce em uma área rural atravessa o bairro granjas Bethânia onde 

recebe efluentes in natura e entra no Campo de Instrução de Juiz de Fora e Centro de Educação 

Ambiental e Cultura (CI/CEAC) do Exército Brasileiro, uma área preservada com existência de 

mata ciliar e onde não há lançamento de efluentes. Foram realizadas 4 campanhas durante 1 ano 

em 3 pontos escolhidos para monitoramento localizados na área do CI/CEAC. O primeiro ponto 

está localizado na divisa entre o bairro Granjas Betânia e o CI/CEAC, o segundo ponto no centro 

do campo próximo à antiga sede da fazenda ribeirão das Rosas e o terceiro no fim do perímetro do 

campo de instruções próximo a sua foz no rio Paraibuna. Para a análise da qualidade da água 

foram analisados 15 parâmetros físico-químicos e os resultados comparados com Resolução 

CONAMA 357/COPAM 2008. A vazão foi calculada com o método área x velocidade. Para 

determinação da velocidade de escoamento do ribeirão foi utilizado o método do flutuador e para 

determinação da área o método de batimetria. Notou-se uma relação entre o aumento de vazão, 

devido a precipitação e, a melhora nos parâmetros de qualidade de água embora parâmetros como 

oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo, E.coli, turbidez, 

nitrogênio amoniacal e ferro ainda não estejam em conformidade com a legislação. Observa-se 

que mesmo assim, ocorre uma melhora nos resultados obtidos quando se compara os pontos 1 e 3, 

evidenciando uma influência positiva da área florestal preservada do CI/CEAC. Conclui-se que a 

preservação da mata ciliar contribui com a preservação da qualidade da água mas, o tratamento 

dos esgotos dos bairros a montante contribuirão muito para a melhoria da qualidade da água do 

ribeirão das Rosas. 
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Análise de Sentimentos de Desenvolvedores de Software
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José Maria N. David (Orientador)
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Organizações possuem interesses em saber as opiniões do público a respeito de seus produtos. Além
disto, querem conhecer o estado emocional dos desenvolvedores que integram as equipes no ambiente
de desenvolvimento.  O desenvolvimento  de  software  é  uma atividade  intensiva  em esforço  humano.
Assim, a forma como os desenvolvedores encaram suas tarefas é de suma importância. Em um ambiente
de  desenvolvimento  em  que  profissionais  (desenvolvedores)  compartilham  os  esforços  de
desenvolvimento, o estado emocional da comunidade de desenvolvedores e usuários é fundamental. 
Assim, o uso de uma ferramenta comportamental que auxilie na detecção e na análise de emoções das
pessoas, pode contribuir para o acompanhamento dos desenvolvedores envolvidos em um determinado
projeto de software. A análise de sentimentos tem por objetivo identificar e extrair de forma automática, as
opiniões, sentimentos e emoções, expressados no código fonte. Desde que a análise de sentimentos se
tornou um tema em voga, considerando o crescente interesse por parte da academia e da indústria,
muitas ferramentas e métodos têm sido propostos para a aplicação em diversos contextos,  incluindo
análise de emoções dos desenvolvedores de software, durante o desenvolvimento dos projetos em que
estão envolvidos
Analisar  o  estado  emocional  de  pessoas  pelo  que  ela  escreve/programa  pode  ser  útil  para  propor
melhorias no ambiente de desenvolvimento. Isso pode ser aplicado também em outros contextos. Estas
análises podem ser usadas não apenas para detectar o estado emocional pessimista, mas também para
detectar mudanças em um estado de espírito da pessoa como consequência de suas interações com
outros programadores ou usuários. Quem escreve um código sem o propósito específico de relatar o seu
estado emocional pode acabar revelando, sem intensão, se ela está mais positiva ou negativa. Assim, isto
pode ser usado para analisar aspectos emocionais associados aos desenvolvedores.
O objetivo geral deste trabalho é estudar técnicas e métodos relacionados a análise de emoções que
podem ser aplicadas a desenvolvedores em um ambiente de desenvolvimento de software. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O presente projeto é proposto visando pesquisar e desenvolver uma plataforma própria dentro da 
UFJF, multiuso e de baixo custo, que permita a prototipagem, teste, análise e modelagem de 
conversores eletrônicos de potência. Tal plataforma poderá ser empregada na pesquisa das mais 
diversas aplicações conectadas à, como uma alternativa à aquisição de plataformas de fabricantes 
estrangeiros, no ensino e na pesquisa em Eletrônica de Potência nos três principais núcleos de 
pesquisa em conversão eletrônica e processamento de energia da Faculdade de Engenharia: o 
Núcleo de Automação e Eletrônica de Potência (NAEP), o Núcleo de Iluminação Moderna 
(NIMO) e o Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica (LabSolar). 
 
O objetivo é o desenvolvimento de uma plataforma genérica e multiuso de conversores em meia-
ponte, em reduzida escala de potência (< 1 kW), para o ensaio e desenvolvimento de sistemas de 
conversão de energia (seja inversão ou retificação), desta forma abstraindo-se da construção de 
um protótipo próprio e dedicado para cada pesquisa que é desenvolvida (como atualmente é feito 
em diversas pesquisas dos núcleos mencionados). 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O objetivo geral desta proposta é o planejamento, projeto e construção de uma Microrrede CC em 
escala reduzida (< 10 kW). Deseja-se que esta Microrrede CC integre fontes renováveis 
(principalmente geração fotovoltaica), armazenamento de energia via baterias (para absorção da 
potência excedente da geração fotovoltaica e possível operação ilhada) e cargas alimentadas em 
corrente contínua (principalmente as de iluminação com LEDs). 
 
Também é desejada a conexão desta Microrrede CC com a rede trifásica CA externa, objetivando 
a injeção ou absorção de potência ativa, dependendo da demanda e da geração originária da 
Microrrede: no caso de excedente de energia gerada pelos painéis fotovoltaicos, faz-se injeção de 
potência ativa na rede externa; no caso de uma demanda maior que a geração, absorve-se da rede 
externa o déficit na potência ativa alimentada às cargas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O objetivo geral desta proposta é o planejamento, projeto e construção de uma Microrrede CC em 
escala reduzida (< 10 kW). Deseja-se que esta Microrrede CC integre fontes renováveis 
(principalmente geração fotovoltaica), armazenamento de energia via baterias (para absorção da 
potência excedente da geração fotovoltaica e possível operação ilhada) e cargas alimentadas em 
corrente contínua (principalmente as de iluminação com LEDs). 
 
Também é desejada a conexão desta Microrrede CC com a rede trifásica CA externa, objetivando 
a injeção ou absorção de potência ativa, dependendo da demanda e da geração originária da 
Microrrede: no caso de excedente de energia gerada pelos painéis fotovoltaicos, faz-se injeção de 
potência ativa na rede externa; no caso de uma demanda maior que a geração, absorve-se da rede 
externa o déficit na potência ativa alimentada às cargas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
 A nova fonte de luz síncrotron brasileira, chamada Sirius, almeja alavancar pesquisas da estrutura da matéria 
a partir de três pilares: infraestrutura, conhecimento científico e recursos humanos. Dentre outros mecanismos, uma 
rede magnética é necessária para direcionar, focalizar e corrigir a trajetória do feixe de elétrons que circulam no 
interior de um anel em que há a emissão da luz síncrotron. Esta rede magnética é composta principalmente por 
eletroímãs, tais como dipolos, quadrupolos e sextupolos. 
 É desejável que as fontes de correntes que alimentam os eletroímãs apresentem características como 
elevada acurácia e eficiência, alto fator de potência, baixo ruído, pequena ondulação de corrente, alta confiabilidade 
e fácil manutenção. Além disto, utilizar uma topologia modular e padronizada permite que sejam realizadas 
diferentes combinações de forma a atender às necessidades dos diversos eletroímãs, visando reduzir o custo de 
produção e o tempo de desenvolvimento. Devido à elevada potência demandada pelos magnetos do Sirius, podem 
ser agrupados até 8 módulos de menor potência, com uma conexão em série de 4 módulos e, posteriormente, a 
conexão em paralelo dos dois blocos em série. 
 A pesquisa desenvolvida consistiu na modelagem da associação em série dos módulos e no projeto de 
controladores digitais, em espaço de estados, para atender as exigências requeridas de tensão e de corrente dos 
magnetos. A consolidação dos resultados teóricos, para os módulos associados em série, foi essencial para atual fase, 
que consiste na programação de um controlador digital e verificação experimental em um protótipo de pequeno 
porte. 
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Título do Projeto:  
 
Desenvolvimento de Coprocessador de Qualidade de Energia Elétrica padrão Classe A -  
Co_QEE_A 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
TALES FACEROLI DUQUE (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); ALVARO SALLES 
SANTIAGO (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); MAX MATEUS LUIZ (INICIACAO 
CIENTIFICA - GRADUAC); LEANDRO RODRIGUES MANSO SILVA (ORIENTADOR); 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O projeto consiste na implementação de algoritmos de medição de parâmetros de Qualidade de 
Energia Elétrica (QEE) em uma plataforma de hardware programável do tipo Field Programmable 
gate Array (FPGA). A maneira de implementação do projeto é utilizando processadores 
embarcados previamente desenvolvidos pelo grupo de pesquisa em questão e a posterior 
programação desses processadores em C. Nesta etapa do projeto foram implementados algoritmos 
para medição de alguns parâmetros de QEE, bem como, harmônicos e desequilíbrio de tensão. 
Porém, o principal foco foi a implementação de um sistema de aquisição de sinais sincronizado 
com sinais de GPS, para que diversos medidores espalhados no sistema possuam suas medições 
sincronizadas, de modo que um software servidor possa recolher as medições de vários medidores 
e realizar uma análise com sincronismo temporal de alta precisão. O hardware de aquisição conta 
com uma comunicação com um módulo de GPS responsável por fornecer um sinal de 
sincronismo, com um conversor Analógico-Digital (A/D) que realiza a amostragem do sinal. Um 
circuito digital foi implementado na FPGA, que a partir do sinal de sincronismo do GPS, controla 
a temporização da conversão do A/D e calcula uma correção a ser realizada no sinal amostrado 
para que o mesmo fique síncrono com o GPS. Resultados de simulação funcional e de execução 
em tempo real são mostrados para validar a implementação desse circuito de sincronismo. 
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Título do Projeto:  
 
AMPLIAÇÃO DA BASE DOS MODELOS DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS 
ELÉTRICOS DE POTÊNCIA PARA ANÁLISE DO PROBLEMA DE FLUXO DE CARGA E 
SIMULAÇÃO QUASE-ESTÁTICA NA PLATAFORMA MODELICA 
 
Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
MATHEUS LACERDA MACHADO (BOLSISTA), RICARDO MOTA HENRIQUES 
(ORIENTADOR), MARCELO AROCA TOMIM (ORIENTADOR) 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Nas últimas décadas o desenvolvimento de ferramentas computacionais de análise e simulação de 

sistemas elétricos de potência passou a requerer o conhecimento das linguagens estruturadas e das 

orientadas a objeto. Observando a história recente do desenvolvimento de ferramentas de 

simulação computacional para a área de sistemas  elétricos de potência (SEP), sejam de caráter 

estático (análises de fluxo de potência e curto-circuito) ou dinâmico (análise de transitórios 

eletromagnéticos e eletromecânicos), retornamos a década de 1970, onde predominou o uso da 

linguagem FORTRAN. Os desenvolvimentos nesta linguagem marcaram a primeira geração de 

programas de simulação, dadas a robustez, desempenho e adequação aos problemas típicos do 

setor de energia. Já na década de 1980, com o crescimento da linguagem C/C++ (trazendo a 

modelagem orientada a objetos) e a expansão da capacidade de processamento e memória dos 

computadores, os simuladores da área de SEP expandiram suas funcionalidades, tanto do ponto de 

vista matemático quanto das funcionalidades para o usuário, através da inclusão de interfaces 

gráficas que aumentaram as possibilidades de análise e tratamento dos resultados. O domínio das 

estruturas de dados e de cálculo nestes programas é fundamental para alteração ou inclusão de 

modelos matemáticos dos equipamentos do sistema. No entanto, este conhecimento, 

normalmente, permanece restrito aos desenvolvedores dos programas. Com essa dificuldade em 

mente, neste trabalho de iniciação científica explora-se uma nova linguagem de descrição de 

modelos matemáticos - Modelica - apropriada para a caracterização de sistemas híbridos, através 

de conjuntos de equações algébricos-diferenciais. Para comprovar a aplicabilidade da linguagem 

Modelica em sistemas elétricos de potência, o código desenvolvido ao longo do trabalho 

apresenta uma abordagem genérica para a representação do problema de fluxo de potência. 

Utilizando casos tutoriais, os resultados obtidos são comparados com os do programa Anarede – 

ferramenta homologada pela ANEEL e largamente utilizada no setor elétrico brasileiro, 

comprovando a adequação da linguagem a este tipo de desenvolvimento. 
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APLICAÇÃO DE DEEP LEARNING NA PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS DE 
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Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
    
   Luciana Conceição Dias Campos (orientador) 
Gabriel Dias de Abreu (bolsista)  
   
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O projeto desenvolvido teve como principal premissa investigar e propor um modelo de previsão 
baseado em Deep Learning e aplicação de técnicas de inteligência artificial para modelar e prever 
comportamentos em cenários futuros, fundamentado no modelo PEN proposto pela professora 
Luciana, nós estendemos as investigações em paralelo com melhorias como engenharia de 
features caracterizado pelo estudo do agrupamento de meses que são molhados com meses secos, 
experimentamos um número maior para a memória das redes TDNN e empregamos o uso de 
LSTM em redes recorrentes que é o estado da arte. O projeto abrange diversas questões sobre qual 
a melhor maneira de transformar os dados e até estudos de como se comporta a série temporal, e 
então fomos fundo tentando verificar o que cada modificação de hiperparamêtros na arquitetura 
poderia trazer de melhoria no modelo. Além disso, empregamos técnicas de SVM para comparar 
com as redes recorrentes e TDNN, devido ao baixo número de dados disponíveis atualmente para 
Deep Learning nos rios brasileiros. Nosso trabalho foi uma contribuição para a área de previsão 
energética nas séries baseadas em Energia Natural Afluente e baseadas na vazão do Rio Paraíba 
do Sul. 
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Título do Projeto:
Estudo de estabilidade de interação entre proteínas e ligantes através de simulações de dinâmica
molecular.

Autores:
Gabriele  Cesar  Iwashima  (gabriele.cesar.iwashima@ice.ufjf.br);  Ruan  Medina  Carvalho
(ruan.medina@engenharia.ufjf.br);  Adilson  D.  da  Silva  (david.silva@ufjf.edu.br);  Priscila
Vanessa Zabala Capriles Goliatt (priscila.capriles@ufjf.edu.br)

Resumo :
Identificar  a  estrutura  tridimensional  (3D)  de  uma  molécula  e  ser  capaz  de  simular
computacionalmente seu comportamento em diversos meios, através de simulações de dinâmica
molecular  (DM),  são  etapas  essenciais  para  diversos  estudos  em  biologia  e  química
computacional  como  no  planejamento  racional  de  novos  fármacos.  A DM  clássica  é  uma
ferramenta computacional usada para descrever a variação do comportamento de um sistema de
partículas, aplicando as leis de movimento de Newton. 
O  objetivo  deste  trabalho  é  construir  e  analisar  computacionalmente  o  sal  1,2,3-triazol-1,4-
dissubstituído  (derivado  triazólico  de  miltefosina)  contendo  um  ânion  de  acetato  (dhmtAc),
proposto inicialmente por nossos colaboradores para o tratamento de leishmaniose. Para isso, é
necessário obter uma estrutura devidamente parametrizada de dhmtAc que possibilite a realização
de simulações de DM, e a partir desta construir e otimizar a estrutura de uma micela.
Sobre a metodologia utilizada, foram realizados os seguintes passos: (A) construção 3D (Fig.1.a)
e  parametrização do dhmtAc,  seguido de DM de suas partes  isoladas  e do composto em um
sistema de simulação  contendo águas  e  íons;  (B) estruturação  do modelo  3D de  uma micela
(Fig.1.b), formada pela organização esférica de compostos de dhmtAc.
Em (A), foi possível observar que o comportamento do acetato foi constante e estável durante
toda a simulação. Na fase de produção da dinâmica, foi possível perceber modificações estruturais
significativas  no  derivado  trizólico.  Na  dinâmica  do  composto  dhmtAc,  as  modificações
estruturais foram menos significativas. 
Em  (B),  tivemos  como  resultado  uma
estrutura  esférica  com  178  moléculas  de
dhmtAc.  Esperava-se,  portanto,  realizar  a
minimização  da  energia,  contudo,  o
tamanho  da  micela  não  possibilitou  esta
etapa  através  das  ferramentas  comumente
aplicadas para esse propósito. A alternativa
escolhida  para  a  solução  desse  empecilho
será rodar futuramente uma DM da micela.
No  momento  esse  projeto  encontra-se  em  fase  de  parametrização  da  micela  para  rodar  sua
minimização no programa namd usando o campo de força charmm. 

Palavras-chave:
Modelagem Molecular; Dinâmica Molecular; Derivado Triazólico de Miltefosina.
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Figura 1: Modelo 3D da (a) dhmtAc e (b) sua micela. Representação: 
carbono (verde), nitrogênio (azul), oxigênio (vermelho), hidrogênio (branco).

(a) (b)
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
 

O fato de que a maioria das pessoas possui consciência da existência do problema do 
desperdício de energia elétrica e de suas consequências não é suficiente para que os maus hábitos 
sejam corrigidos. Felizmente o estado de tecnologia atual permite que abordagens eficazes sejam 
adotadas a fim de atingir esses objetivos. A concepção de um dispositivo totalmente programável 
pelo consumidor, de fácil utilização, que limita o tempo de banho diário, bem como a potência 
disponível ao chuveiro (e aparelhos similares) ajudaria a reverter o cenário de gastos demasiados 
e desperdícios que encontramos hoje, haja vista que chuveiro é o aparelho que mais consome 
energia elétrica e água em uma residência ou ambientes de uso público (academias, clubes, hotéis 
de baixo custo). 

O dispositivo é totalmente programável e de fácil utilização ao usuário final. Nenhum 
conhecimento técnico é necessário para utilizar nem para configurar o aparelho.  A alta 
flexibilidade presente permite que um usuário administrador configure um tempo máximo de uso 
diário diferente para cada um dos usuários (0-90 minutos), altere a senha de cada um dos 100 
usuários, limite a potência máxima disponível. 
 Os usuários podem alterar a potência do chuveiro dentro dos limites permitidos pelo 
administrador simplesmente pressionando botões, em vez de alterar a chave mecânica(o que pode 
evitar a queima de resistores). Podem pausar/reiniciar o uso quantas vezes desejarem. 
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Potenciais impactos da extração mineral sobre os recursos hídricos: o caso do Projeto Minas-Rios 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
  
Julio Cesar Silva Aquino (Iniciacao Cientifica - Graduac); Nara Maria de Oliveira Dornela 
(Iniciacao Cientifica – Graduac); Bruno Milanez (Orientador) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Com relação aos recursos hídricos os impactos da mineração se dão, pelo menos, em três níveis. 

Primeiramente existe o elevado consumo de água pelo setor, particularmente para as atividades de 

beneficiamento e transporte, no caso daquelas que utilizam minerodutos. Em segundo lugar, há 

problemas associados à extração mineral em si, que pode levar ao rebaixamento do lençol freático 

(prejudicando o acesso de outros usuários), bem como comprometer a recarga dos aquíferos. Por 

fim, existem questões associadas à poluição e à contaminação dos corpos d’água. 

O Projeto Minas-Rio é composto por uma mina, um mineroduto e um porto para a exportação do 

minério. Além da disputa sobre quais seriam as pessoas atingidas, a instalação do Projeto Minas-

Rio também gerou conflitos pelo acesso à água. Por exemplo, de acordo com o relatório da em 

Água Quente, os moradores “não estavam utilizando mais a água do córrego em função da 

intervenção provocada pela mineração em sua cabeceira”. Em 2016, a AA iniciou o processo de 

licenciamento ambiental de sua terceira fase, que consiste em uma expansão que permitirá à 

empresa extrair 29,1 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. A partir dessa expansão, a 

cava terá uma extensão total de 12 km e será explorada de forma contínua ao longo da vida útil. 

Com essa expansão, haverá uma intensificação dos impactos do projeto sobre os recursos hídricos 

da região, particularmente, sobre ribeirão Santo Antônio, o rio do Peixe e, ainda, a sub-bacia do 

córrego Bom Sucesso. 

O principal objetivo do projeto é avaliar de que forma a expansão da cava do projeto Minas-Rio 

poderá impactar os rios da bacia do Rio Santo Antônio. Os objetivos específicos do projeto 

consistem em desenvolver cenários de mudança da paisagem a partir da expansão da cava e 

avaliar como tais mudanças impactarão a vazão dos rios próximos à cava. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 

Turbinas a gás é o nome dado para equipamentos que tem por objetivo a geração de potência e 
quando operam em conjunto com um gerador elétrico produzem eletricidade. Os equipamentos são 
formados basicamente por um compressor, uma câmara de combustão, uma turbina propriamente 
dita e um sistema de exaustão. Esses equipamentos normalmente utilizam combustíveis como gás 
natural, querosene ou algum outro derivado do petróleo. Os combustíveis citados não são renováveis 
a médio ou curto prazo, além de causarem emissões no que diz respeito a gases nocivos ao ambiente. 
O longo da presente década diversas aplicações da utilização de combustíveis baseados em biomassa 
ou em outros gases provenientes de diversos processos industriais estão sendo utilizados em 
aplicações para a geração de energia. Nesse contexto que se propõe a utilização de gás de esgoto para 
a obtenção de biogás e posteriormente a utilização de biometano. Entretanto para que se possa 
aventar a possibilidade dessa utilização algumas características fundamentais do combustível e da 
câmara de combustão da turbina precisam ser estipuladas. Inicialmente a discussão está voltada para 
as características do biocombustível proveniente das estações de tratamento de esgoto. Essas 
características envolvem o diagrama de inflamabilidade de acordo com as frações mássicas de cada 
constituinte do combustível. Um segundo ponto importante é a apresentação do mecanismo reativo 
que envolve a produção dos diversos radicais no processo de combustão. No caso proposto o principal 
combustível é metano CH4 e o oxidante é o ar atmosférico. Por fim, o mecanismo reativo no formato 
CHEMKIN é utilizado no solver reatingFoam do software OpenFOAM para uma simulação do processo 
reativo. Nessa simulação serão obtidos os contornos de pressão, velocidade, transferência de calor, 
assim como a produção dos radicais durante o processo. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

A aplicação estrutural dos agregados de concreto leve vem aumentando ao redor do mundo por
razões  econômicas  e  ambientais.  O emprego  desse  material  de  construção  resulta  em cargas
permanentes menores nas estruturas, permitindo elementos estruturais mais leves e a redução dos
montantes de aço sem o comprometimento da segurança.  Recentemente,  o uso de ferramentas
baseadas em inteligência computacional  e aprendizado de máquina têm aumentado em muitas
áreas da Engenharia Civil. Na pesquisa em concretos convencionais e de alto desempenho, vem
crescendo o número de trabalhos que usam tais técnicas para a solução de diversos problemas.
Porém,  há  na  literatura  poucos  trabalhos  dedicados  em  aplicar  e  desenvolver  técnicas  de
inteligência computacional para a predição de propriedades mecânicas de concretos de agregados
leves.  Usualmente,  isso  se  dá  ou  pela  falta  de  conhecimento  de  técnicas  de  inteligência
computacional por parte dos engenheiros ou pela escassez de dados experimentais. No âmbito do
emprego e desenvolvimento de métodos computacionais na área de concretos de agregados leves,
as pesquisas atuais envolvem predominantemente (i) o ajuste de métodos em que sua estrutura de
funcionamento  interno  é  desconhecida  ou  de  alta  complexidade,  (ii)  a  busca  de  expressões
analíticas para relacionar diretamente as propriedades mecânicas concretos leves em função dos
componentes  de  sua  dosagem  ou  (iii)  o  uso  de  simulações  computacionais  para  assistir  na
caracterização dos materiais. Este projeto visa contribuir nos itens (i) e (ii) acima, com o foco no
desenvolvimento de ferramentas  computacionais de código aberto para prever as propriedades
mecânicas de concretos de agregados leves, tais como o módulo de elasticidade, a resistência à
compressão  e  as  propriedades  dos  agregados  leves,  com  desempenho  superior  aos  métodos
encontrados atualmente na literatura, com potencial para resultar em uma ferramenta de propósito
prático e aplicabilidade na dosagem de concretos leves.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O estudo de seleção de carteira de ativos tem sido, sem dúvida, um dos temas mais investigados
na área de Finanças. A maximização do retorno ao investidor, aliado à minimização do risco tem
sido o alvo de muitas pesquisas científicas na área de Investimentos. Neste contexto, nos últimos
anos, tem havido um crescente interesse de se incluir requisitos e informações adicionais
para o problema de seleção de carteiras, já que somente otimizar o retorno e o risco não é
mais suficientemente satisfatório para representar a realidade da dinâmica de investimento
no mercado financeiro. Assim, algumas limitações práticas têm sido adicionadas ao problema
de seleção de carteiras, a fim de torná-lo mais realista, como por exemplo, a liquidez dos
ativos, a cardinalidade da carteira, ou seja, estabelecer um limite no número de ativos que
participa  da  carteira,  a  restrição  de  capital  do  investidor,  a  combinação  de  ativos  que
atendam aos desejos do investidor, o turnover da carteira, os custos de transação envolvidos,
entre  outros.  Com a introdução  dessas  restrições,  o  problema de otimização  de carteira
tornou-se um problema multiobjetivo restrito que é Np difícil e a otimização tradicional já não
consegue ser empregada com eficiência para buscar portfólios ótimos. Para preencher essa
lacuna,  os  algoritmos  evolutivos  de  otimização  multiobjetivo  surgem  como  uma  técnica
diferenciada para gerar soluções de muitos modelos de seleção de carteiras. Em geral, os
algoritmos evolutivos de otimização multiobjetivo são destinados a aproximar o conjunto de
soluções de Pareto ótimas ou eficiente de um problema de otimização multiobjetivo (também
chamado  de  frente  ótima  de Pareto),  através  da  aplicação  de  operadores  com base  em
evolução para uma população de soluções.  O objetivo geral da pesquisa a ser desenvolvida é
desenvolver uma metodologia para otimizar o processo de seleção de carteiras de ativos através da
utilização  de  algoritmos  genéticos  multiobjetivo,  que  atenda  à  cada  função  objetivo  de  cada
modelo  de  seleção  de  carteiras,  a  saber,  Modelo  CAPM  e  Modelo  OCAPM,  levando  em
consideração as principais restrições necessárias à dinâmica do mercado financeiro.       
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Título do Projeto:
Estudo in silico de alvos moleculares para o tratamento de doenças negligenciadas.

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):
Lara  de  Azevedo  Alves  (alvesazevedolara@gmail.com);  Maiara  Silva  Araújo  (maiarasilvaaraujo@gmail.com);
Samuel Honório Silva (honoriosamuel@hotmail.com); Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt (capriles@ice.ufjf.br)

Resumo:
A modelagem  de  proteínas  e  o  docking molecular  são  métodos  computacionais  que

permitem conhecer  a  estrutura  tridimensional  (3D)  de  proteínas  candidatas  a  alvos  de  novas
terapias,  e  caracterizar  o comportamento  de pequenas  moléculas  (compostos) em seu sítio  de
ação. In silico, é possível elucidar as interações moleculares para predizer a melhor orientação e
afinidade entre o composto e a proteína alvo. O objetivo desse trabalho é identificar compostos
candidatos à testes laboratoriais na busca por novos fármacos. Desta forma, foram feitos estudos
com  as  respectivas  proteínas:  Lactato  desidrogenase  de  Plasmodium  Falciparum (PfLDH),
Acetilcolinesterase de Humanos (AChE-R) e ATPDase1 de Schistosoma mansoni (SmATPDase1).

As proteínas foram modeladas por homologia, selecionando-se os moldes do Protein Data
Bank (PDB) com valores de identidade e resolução satisfatórios. O molde 1LDG foi escolhido do
PDB para modelar a PfLDH e os moldes 4EY4 e 4PQE para modelar a AChE-R. O modelo 3D da
SmATPDase1 aqui usado foi anteriormente publicado por nosso grupo (Nunes, et al. 2015). 

Os  modelos  foram  preparados  para  o  docking com  o  AutoDocktools,  e  os  resíduos
considerados  importantes  na  interação  entre  o  composto  e  o  sítio  ativo  foram  considerados
flexíveis e preparados com o MGLTools. As grids foram centradas no sítio ativo das proteínas. Os
dockings entre a PfLDH e os compostos Bel082 e Bel084; entre a AChE-R e o GUST054; e entre
a SmATPDase1 e os compostos LS1, LS23, LS26 e LS29, foram realizados no AutoDock Vina.

Os  resultados  do  docking  mostraram  boa  afinidade  entre  os  compostos  e  seus  alvos
(Tabela1). Este trabalho sugere que estes compostos podem ser estudados in vitro e in vivo como
candidatos à fármacos para o tratamento de doenças que estejam associadas à essas proteínas.

Tabela 1 – Resultados dos dockings moleculas entre compostos e as enzimas SmATPDase1, AchE-R e  Pf  LDH.

Compostos Proteína Affinity (kcal.mol-1) Interações cKI (μM)

Ls1 SmATPDase1 -7,3 (Pose 2) GLY235, THR82, SER81, SER83 e HIS87 4,4568

Ls23 SmATPDase1 -7,7 (Pose 1) THR82 2,2689

Ls26 SmATPDase1 -7,8 (Pose 1) SER81 e THR82 1,9165

Ls29 SmATPDase1 -9,2 (Pose 1) GLU201, ASP78 e SER81, HIS87 e LYS85 0,1804

Gust054 AChE-R -8,6 (Pose 1) GLU203 e SER204 0,4900

Bel082 PfLDH -8,4 (Pose 1) ARG95, ARG158 e HIS182 0,6962

Bel084 PfLDH -7,7 (Pose 2) ASP90, VAL125, ARG158 e HIS182 2,2689
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ARMAZENADOR SEM PERDAS DE DISTÚRBIOS DE QEE 
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Carlos Augusto Duque; Victor Valadares de Morais (PIBIC), Amanda Pávila Silva (PIBIC) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A aplicação de técnicas de processamento digital de sinais em sistemas de potência tem sido o 
foco do grupo de Processamento de Sinais da Faculdade de Engenharia a mais de uma década. 
Vários têm sido os temas abordados e destas investigações têm surgido protótipos, patentes e 
publicações em periódicos nacionais e internacionais.  
Dentro do tema de pesquisa proposto pelo coordenador do projeto: Monitoramento da 
Qualidade de Energia em Redes Elétricas Inteligentes, o presente projeto irá focar no tema 
Detecção de Novidades a partir da variação da FFT. O bloco Detecção de Novidades contém a 
métrica para verificar se o frame atual do sinal elétrico contém novidade em relação ao frame de 
referência. Este é o cerne do conceito do detector de novidade: quando o segmento do sinal em 
análise (frame) for diferente do frame de referência, este frame é armazenado, pois contém 
informações relevantes, por exemplo, pode tratar-se de um novo distúrbio. O frame armazenado 
se transforma no novo frame de referência.  
 
O projeto apresenta a metodologia para identificar os frames de novidades baseadas na FFT 
(fast Fourier Transform) de um único ciclo. Verifica-se que a FFT de um ciclo é uma métrica 
simples e toma a vantagem do espalhamento espectral para identificar a novidade entre os 
frames. O módulo de detecção e também compactação é implementado em FPGA e resultados 
comparativos com outras técnicas são avaliados. 
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Título do Projeto:

GAMIFICAÇÃO E MINERAÇÃO DE DADOS NUMA INTERVENÇÃO PARA TABACO

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

PEDRO HENRIQUE LINHARES OLIVEIRA (BOLSISTA); HENRIQUE PINTO GOMIDE
(COLABORADOR); NATHALIA MUNCH MACHADO (COLABORADORA); HEDER
SOARES BERNARDINO (ORIENTADOR)

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O tabagismo é um problema mundial de saúde pois, segundo dados da Organização
Mundial da Saúde, o número de mortes pode chegar à 7,5 milhões por ano até 2020. O “Viva sem
Tabaco” busca auxiliar o combate ao fumo através de uma intervenção via web e uma aplicação
para dispositivos móveis. Esta iniciação científica focou no estudo e desenvolvimento da
aplicação para dispositivos móveis via Android.

O aplicativo móvel foi desenvolvido usando linguagem de programação Java na IDE
Android Studio. Foram inseridos elementos de gamificação, que é um conceito da utilização de
aspectos típicos de jogos em situações que não envolvam entretenimento. Neste caso, a
gamificação foi usada como meio para incentivar as pessoas a comprimir metas. Ao cumprir um
desafio, o usuário ganha pontos de acordo com o desafio feito, além de haver desafios que são
realizados apenas uma vez e outros em que a pontuação vai aumentar conforme for sendo
executado diariamente.

Além da tela “Desafio”, o aplicativo também é composto de uma tela “Dicas”, que lista
algumas ideias que ajudam o fumante a parar com o tabaco, uma tela “Cigarros”, onde o usuário
informa o valor do maço e quantos cigarros fumou no dia, uma tela “Perfil”, contendo as
informações do usuário, uma tela “Sobre” que apresenta uma breve descrição do projeto, e uma
tela principal que contém um sumário com diversos dados do usuário, incluindo um gráfico com
as quantidades de cigarro que foram fumadas ao longo dos dias.

O desenvolvimento do aplicativo está em sua fase final e deverá ser lançado nos próximos
meses. É importante destacar o impacto deste na vida de muitos fumantes, sendo mais uma
ferramenta para o combate ao tabagismo. Para um projeto futuro pretende-se adicionar um
sistema de recomendação de dicas no aplicativo.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Solos moles apresentam, em sua maioria, baixa resistência ao cisalhamento e grande 
compressibilidade, sendo muito vulneráveis a rupturas e recalques, que são rebaixamentos do 
solo devido ao adensamento. Sendo assim, quando solicitados, apresentam necessidade de 
técnicas construtivas que viabilizam execuções de aterros sobre os mesmos, atenuando ou até 
mesmo minimizando tais efeitos. Muitas técnicas são analisadas e propostas como soluções para 
estes casos. Entre elas o uso de lajes estaqueadas, uma solução rápida, de boa confiabilidade e 
que demanda apenas de dados de resistência de solos. Este trabalho analisa esta técnica. De 
modo geral as estacas costumam ser dimensionadas considerando apenas os esforços axiais. 
Entretanto, mediante a carregamentos assimétricos acidentais, surgem momentos fletores e 
esforços cortantes adicionais, que podem ocasionar rupturas, se não considerados. Buscando 
maior compreensão sobre o tema, este trabalho apresenta análises paramétricas efetuadas em um 
caso hipotético de aterro apoiado sobre laje estaqueada. A análise numérica é utilizada através 
de modelagem computacional em um programa de elementos finitos. Utilizando-se da variação 
de parâmetros, como altura do aterro, magnitude do carregamento assimétrico e tempo de 
adensamento, além da comparação com a técnica com uso de geossintético (aterro estruturado), 
este trabalho analisa esforços atuantes em estacas devido a carregamentos assimétricos. Os 
resultados são dispostos em termos de momentos fletores e esforços cortantes nas estacas. Pode-
se observar que o aterro sobre as estacas gera esforços significativos e que estes variam de 
acordo com a ocorrência ou não do carregamento assimétrico e com a magnitude deste 
carregamento. Apresentam variações também de acordo com que se modificam a altura do aterro 
e mediante ao estado de adensamento ou não. Observou-se que quanto maior for a diferença 
entre o carregamento imposto pelo aterro e pela sobrecarga lateral maiores são os esforços. As 
análises numéricas possibilitaram o cálculo dos esforços em todas as estacas envolvidas no 
problema. A análise paramétrica demonstrou não haver um padrão definido de variação dos 
esforços, ou seja, eles dependem de variáveis como a sobrecarga adjacente, a carga imposta pelo 
aterro e condição de consolidação (adensamento). 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
  
 

Atualmente,	 o	 cenário	 energético	 brasileiro	 ainda	 é	 constituído,	 principalmente,	 de	 usinas	
hidráulicas	e	térmicas.	Entretanto,	devido	a	auxílios	como	o	PROINFA	–	Programa	de	Incentivos	às	Fontes	
Alternativas	–	(BRASIL,	2002)	e	o	desenvolvimento	de	novas	tecnologias,	tem-se	verificado	uma	crescente	
inserção	 de	 fontes	 renováveis	 de	 energia	 como	 a	 fotovoltaica	 e	 a	 eólica.	 De	 acordo	 com	a	Associação	
Brasileira	de	Energia	Eólica,	a	capacidade	 instalada	de	usinas	eólicas	no	país	atingiu	13	GW	e	a	energia	
convertida	já	abastece	o	país	em	10%	do	consumo	total	(ABEEólica,	2018).	Além	disso,	de	acordo	com	o	
Plano	Decenal	da	Expansão	2026,	espera-se	uma	capacidade	instalada	de	28	GW	até	o	final	do	período	de	
previsão	(EPE,	2017).			

Do	ponto	de	vista	da	confiabilidade	de	geração,	a	localização	dos	aerogeradores	em	uma	planta	
eólica	é	um	fator	de	alta	relevância,	uma	vez	que	impacta	na	potência	extraída	e	na	energia	convertida,	
ambas	associadas	aos	regimes	intermitentes	de	ventos.	O	processo	de	transformação	da	energia	cinética	
dos	ventos	em	energia	elétrica	não	é	ideal.	Além	dos	ventos	perderem	parte	de	sua	energia	cinética	ao	
interagir	 com	 a	 turbina	 eólica,	 turbulências	 podem	 ser	 geradas.	 Caso	 uma	 turbina	 esteja	 localizada	
diretamente	à	 jusante	de	outra,	além	de	 ter	 seu	potencial	de	conversão	 reduzido,	a	 turbulência	 citada	
pode	 tornar-se	 uma	 carga	 mecânica,	 aumentando	 esforços	 nas	 estruturas	 de	 sustentação	 de	
aerogeradores.	Esse	efeito	é	denominado	efeito	esteira	ou	de	enfraquecimento,	do	inglês	wake	effect,	e	
diversos	estudos	têm	sido	propostos	a	fim	de	modelá-lo,	pois	é	um	fator	importante	a	ser	considerado	no	
processo	de	otimização	de	layout	(Han	et	al.,	2011),	(Jensen	et	al.,	1986).	

A	 intermitência	 dos	 ventos	 é	 um	 segundo	 fator	 a	 ser	 considerado,	 uma	 vez	 que	 impacta	 no	
montante	 de	 energia	 que	 pode	 ser	 extraído.	 Os	 dois	 principais	 aspectos	 relacionados	 aos	 ventos	 a	 se	
considerar	 são	 sua	velocidade	e	direção	de	 incidência	 (Kusiak	and	Song,	2010),	 (Gonzales	et	al.,	 2010).	
Diversas	funções	de	mérito	podem	ser	utilizadas	para	a	otimização	de	layout	de	parques.	

Técnicas	 de	 programação	 matemática	 são	 utilizadas	 como	 em	 (Pérez	 et	 al.,	 2013)	 para	 a	
otimização	de	layout	de	parques	eólicos.	Devido	à	natureza	combinatória	deste	processo	decisório,	que	
envolve	 variáveis	 contínuas	 e	 discretas,	 técnicas	 meta-heurísticas	 de	 otimização	 apresentam-se	 como	
opções	para	sua	resolução,	haja	vista	sua	complexidade.		

	
	
	
	
	



Seguindo	 esta	 linha	 ,	 a	 presente	 pesquisa	 teve	 como	 objetivo	 avaliar	 o	 comportamento	 de	
regimes	de	ventos	no	processo	de	otimização	de	layout	de	um	parque	eólico	offshore.	Para	tanto,	propõe	
a	aplicação	da	meta-heurística	Algoritmo	de	Morcegos	Binário	 (BBA	-	Binary	Bat	Algorithm)	 (Mirjalili	et	
al.,	2014)	no	problema	de	layout	de	parque	eólico	com	representação	de	diferentes	direções	de	ventos	
com	suas	 respectivas	probabilidades.	As	 funções	de	mérito	 consideradas	 referem-se	à	maximização	de	
aproveitamento	 da	 energia	 dos	 ventos	 e	 a	 minimização	 de	 custos	 do	 empreendimento	 eólico,	
considerando	o	efeito	de	esteira.	Portanto,	o	propósito	é	avaliar	o	 impacto	de	uma	representação	mais	
realista	 e	 adequada	 de	 regimes	 de	 ventos	 nas	 decisões	 ótimas	 quanto	 ao	 número	 e	 à	 localização	 de	
aerogeradores	em	um	parque	eólico.	Um	estudo	de	caso	envolvendo	dados	de	um	parque	da	literatura	é	
realizado	incluindo-se	diferentes	direções	de	vento	com	probabilidades	de	ocorrência.	
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Título do Projeto:  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Este trabalho tem como objetivo estudar e comparar métodos de controle aplicados à conversores 
CC-CC utilizados no processamento da energia solar fotovoltaica. Os conversores CC-CC são 
utilzados como primeiro estágio de processamento da enegia convertida pelos painéis. 
Usualmente, a conversão em dois estágios permite desacoplar o rastreamento do ponto de máxima 
potência da operação do inversor. O inversor é o segunto estágio de processamento, sendo 
responsável por injetar a potência na rede elétrica. Em algumas aplicações ainda exite um banco 
de baterias para armazenar parte da energia convertida. Neste trabalho são comparadas 
performances de controladores do tipo proporcional-integral em suas diferentes formas de 
implementação e cálculo dos ganhos. Simulações digitais são realizadas de forma a se obter 
respostas transitórias temporais. A partir da análise e comparação dos resultados, algumas 
conclusões são feitas visando a escolha da melhor forma da escolha dos ganhos e implementação 
do controlador. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O controle e monitoramento de manifestações patológicas em fachadas de edificações 
são importantes formas de programar atividades de manutenção preventiva na 
construção civil. Nesse contexto destacam-se os ensaios não destrutivos que permitem 
monitorar as edificações e estimar a durabilidade e vida útil dos materiais e 
componentes, como por exemplo, a termografia. Essa ferramenta é uma solução viável 
por se tratar de uma técnica rápida e relativamente barata, comparada a outros 
métodos, consistindo no emprego de câmeras capazes de aferir a radiação térmica de 
objetos, de forma a criar, através de softwares, os termogramas, ou seja, imagens que 
ilustram a distribuição de calor dos componentes em inspeção. A análise dos dados 
obtidos por inspeção termográfica é de fundamental importância, sendo realizada 
através da interpretação dos dados e imagens obtidos no processo de estudo 
individualizado de cada caso, devendo ser realizada por profissional especializado. 
Contudo, há inexistência de normalização referente à forma de se representar os 
resultados sendo possível representações diferenciadas e, muitas vezes divergentes, o 
que dificulta a sua interpretação. Esse trabalho objetiva efetuar uma análise comparativa 
das possíveis tipologias passíveis de serem aplicados para a representação 
termográfica a fim de enumerar suas principais vantagens e desvantagens e propor 
recomendações. O procedimento metodológico envolve avaliações qualitativas e 
quantitativas (determinação do coeficiente de área degradada) das manifestações 
patológicas decorrentes da presença de umidade nas fachadas de condomínios 
residenciais localizados na cidade de Juiz de Fora. Como resultados, espera-se a 
proposição de um formato padronizado de representação de patologias em fachadas de 
edificações que favoreça a uma rápida e efetiva interpretação dos dados, de forma a 
facilitar a identificação dos danos encontrados. Palavras-chave: Patologias em 
fachadas, termografia, tipologias de representação. 
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CONSUMO HUMANO 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
GUILHERME BENTO NICOLAU (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); FERNANDA 
BENTO ROSA GOMES (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); EMANUEL MANFRED 
FREIRE BRANDT (ORIENTADOR); 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O presente projeto de pesquisa teve como objetivo uma avaliação de risco das espécies 
químicas inorgânicas listadas na Portaria n. 2914/2011 do Ministério da Saúde - MS (portaria de 
potabilidade da água para consumo humano; atualizada pela Portaria de Consolidação MS n. 
05/2017, em seu anexo XX). O trabalho subsidiará o processo de revisão dos padrões 
brasileiros de potabilidade da água para consumo humano. Nesse contexto, inicialmente foi feita 
uma avaliação da ocorrência das espécies químicas inorgânicas nos mananciais de 
abastecimento e águas tratadas no Brasil, segregando os dados segundo as grandes regiões do 
País e matriz avaliada (manancial de abastecimento; saída da estação de tratamento; rede de 
distribuição de água e pontos de consumo). Os dados representam o monitoramento de controle 
de qualidade da água exercido pelos prestadores de serviços de abastecimento de água entre 
2014 e 2017 e declaradas no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para 
Consumo Humano – SISAGUA. Foram removidas as inconsistências do banco de dados do 
SISAGUA e, posteriormente, o conjunto de dados foi submetido a um tratamento estatístico para 
a exclusão de outliers e tratamento de resultados censurados (abaixo do LD ou do LQ). O 
tratamento estatístico foi realizado por meio do pacote estatístico ProUCL 5.0. da USEPA. O 
tratamento dos dados permitiu uma comparação entre as diferentes regiões/matrizes e em 
relação à ocorrência das espécies químicas em outros países (levantada a partir de uma revisão 
da literatura). Adicionalmente, foi realizada uma caracterização do risco associado à presença 
dessas espécies químicas em água de consumo humano, contemplando estudos e evidências 
disponíveis de toxicidade e carcinogenicidade e uma análise crítica e comparativa em relação a 
normas de referência internacional. Nesse contexto, foi utilizada a abordagem metodológica da 
Avaliação Quantitativa de Risco Químico, extraindo dados de estudos de toxicidade crônica para 
a obtenção de valores de ingestão diária tolerável e concentração correspondente em água 
potável que não oferece riscos à saúde humana. Por fim, esses valores de referência foram 
comparados aos dados de ocorrência das espécies químicas inorgânicas.   
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Título do Projeto: 
 
Síntese de Conversores Modulares para Aplicações em Redes Elétricas Inteligentes 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)): 
 
Pedro Henrique Peters Barbosa (Bolsista) 
Pristher Adelino Marques (Bolsista) 
Pedro Gomes Barbosa (Orientador) 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
Nos últimos anos, o conversor multinível modular (do inglês, Modular Multilevel Converters) 
(MMC) tem se destacado em diversas aplicações de eletrônica de potência.  Este conversor é 
formado pela associação série de várias unidades de menor capacidade denominados submódulos. 
Proposto como uma alternativa para os sistemas de transmissão em corrente contínua em alta 
tensão (do inglês, High Voltage Direct Current Transmission System) (HVDC) nada impede que 
estes conversores sejam também usados em redes com tensões mais baixas. A estrutura modular 
do MMC permite a conexão do conversor em redes com tensões mais elevadas sem a necessidade 
de transformadores. Além da vantagem anterior, pode-se também citar síntese de tensões 
terminais com baixo conteúdo harmônico, a facilidade de manutenção devido a estrutura modular 
e a possiblidade de redundância na operação sob falha de algum submódulo. Diferentes técnicas 
de modulação por largura de pulso (do inglês, Pulse Width Modulation) (PWM) são propostas na 
literatura para controlar as tensões sintetizadas pelos conversores multiníveis. De um modo geral, 
essas técnicas podem ser separadas em dois grupos.  No primeiro grupo estão as técnicas NLC (do 
inglês, Nearst Level Control) e eliminação seletiva de harmônicos (do inglês, Selective Harmonic 
Elimination) (SHE).  Estas técnicas se caracterizam pela operação em baixa frequência dos 
conversores.  No segundo grupo estão as técnicas de modulação PWM multiportadoras 
empregadas em conversores multiníveis que operam em frequências elevadas. As principais 
representantes deste grupo são as técnicas com portadoras deslocadas em fase (do inglês, Phase 
Shifted) (PS-PWM) e com portadoras dispostas em níveis, (do inglês, Phase Disposition) (PD-
PWM) e suas variantes: portadoras dispostas em níveis em oposição de fase, (do inglês, Phase 
Opposition Disposition) (POD-PWM) e portadoras dispostas em níveis alternadas em oposição de 
fase (do inglês, Alternate Phase Opposition Disposition) (APOD-PWM). Neste trabalho será 
apresentado uma modelagem matemática para escolher a melhor configuração das portadoras 
triangulares para a técnica PS-PWM de maneira a reduzir o conteúdo harmônico das tensões 
sintetizadas pelo MMC.  Resultados de simulação digital serão usados para validar os estudos 
teóricos. 
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Título do Projeto: 
 
Síntese de Conversores Multiníveis Modulares para o Processamento e Condicionamento da 
Energia Elétrica Gerada em Sistemas Fotovoltaicos de Média e Grande Capacidades 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)): 
 
Carlos Guilherme Venâncio Gonçalves (Bolsista) 
Pedro Gomes Barbosa (Orientador) 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
O aumento do número de cargas não lineares conectadas às redes elétricas tem sido responsável 
pela piora dos índices de qualidade da energia elétrica fornecida pelas concessionárias de energia. 
Para contornar esse problema pode-se utilizar filtros ativos de potência (FAP), que são 
conversores estáticos baseados em interruptores semicondutores de potência. Os FAPs atuam 
sintetizando correntes harmônicas em seus terminais com objetivo de compensar as correntes 
senoidais drenadas pelas cargas não-lineares, evitando assim que determinadas componentes 
harmônicas fluam pela rede CA. Neste trabalho será apresentado uma modelagem e a simulação 
de um FAP trifásico baseado em um conversor multinível modular (do inglês, Modular Multilevel 
Converters) (MMC).  Este conversor é formado pela associação série de várias unidades de menor 
capacidade denominados submódulos. Proposto como uma alternativa para os sistemas de 
transmissão em corrente contínua em alta tensão (do inglês, High Voltage Direct Current 
Transmission System) (HVDC), estes conversores podem também serem usados em redes com 
tensões mais baixas. A estrutura modular do MMC permite a conexão do conversor em redes com 
tensões mais elevadas sem a necessidade de transformadores.  Foi usado a teoria das potências 
instantâneas para gerar as correntes de referência usadas para controlar o conversor MMC como 
filtro ativo. Resultados de simulação digital serão usados para validar os estudos teóricos. 
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Título do Projeto:  
 
 
APLICAÇÃO DE FETS E-GAN COMO DRIVERS DE LEDS 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Henrique Antônio Carvalho Braga (Orientador) 
Gabriel Henrique Monteiro Tavares (Bolsista) 
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Erick Pusiol (colaborador) 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
 
A iluminação é responsável por parte significativa do consumo de energia elétrica na matriz 
energética mundial. Neste contexto, a busca por fontes de iluminação eficientes se torna 
constante. Mais recentemente, a tecnologia baseada em diodos emissores de luz (LED) vem se 
destacando pela elevada eficácia luminosa, elevada vida útil e sendo menos prejudicial ao 
ambiente. Com o intuito de reduzir o peso e volume do circuito de acionamento dessas cargas, os 
dispositivos à base de Nitreto de gálio (GaN) surgem como alternativa atrativa ao operarem em 
frequências de comutação da ordem de centenas de quilohertz e, até mesmo, dezenas de 
megahertz.  
 
Dentro do escopo desse projeto, foi proposta a implementação de um driver de LEDs utilizando 
um transistor FET GaN tipo cascode para emprego como interruptor principal em um circuito de 
acionamento (controlador) de uma luminária LED de baixa potência. Alternativas de conversores 
CC-CC e CA-CC foram concebidas, dimensionadas e simuladas computacionalmente. Por fim, 
foram realizados testes para validação do circuito proposto. 
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Título do Projeto:  
 
REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O BENEFICIAMENTO DE BIOGÁS A BIOMETANO 
NA AGROINDÚSTRIA E NO SETOR DE SANEAMENTO 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
LARISSE MARIA DE AZEVEDO CAVALCANTE (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA); SARA CANGUSSÚ BASSOLI (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA); EMANUEL MANFRED FREIRE BRANDT (ORIENTADOR); 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O biogás é um biocombustível estratégico com grande potencial para participação na matriz 
energética brasileira. Estudos desenvolvidos pelo Sistema FIEMG, FEAM e Agência de 
Cooperação Brasil e Alemanha (GIZ) no âmbito do Probiogás (Guia Téc. Amb. de Biogás na 
Agroindústria) apontam para a urgente necessidade de incentivo ao uso energético do biogás na 
agroindústria com vistas à sustentabilidade ambiental e competitividade do setor. Uma opção 
para o uso energético do biogás é o seu beneficiamento com remoção de umidade, dióxido de 
carbono e sulfeto de hidrogênio para ajuste do poder calorífico (devido ao teor de metano 
superior a 96,5%) e atenuação de corrosividade, tornando-o um combustível de maior valor 
agregado (biometano) que pode ser usado em substituição ao gás natural, seja através da 
inserção na rede de gás natural, ou da sua utilização direta após compressão em combustores e 
motores convencionais a gás, inclusive como combustível veicular. Nesse sentido, o presente 
trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre o beneficiamento de biogás 
a biometano, visando o incentivo e aprimoramento de tecnologias de baixo carbono na 
agroindústria e no setor de saneamento. Inicialmente foi feita uma avaliação das iniciativas e 
estudos científicos que buscaram o uso energético do biogás na agroindústria e no setor de 
saneamento do Brasil. Em seguida, foram avaliadas e elencadas as técnicas de beneficiamento 
de biogás a biometano com maior relevância para o Brasil. A partir de um balanço das principais 
vantagens e desvantagens de cada técnica de beneficiamento de biogás e de critérios 
relacionados à eficiência, sustentabilidade, complexidade operacional e estágio de 
desenvolvimento da técnica, concluiu-se que  as técnicas que melhor se adequam às 
características do País e que também apresentam eficiência favorável são: absorção física 
(lavador com água) e a separação por membranas. Ressalta-se que a técnica de separação por 
membranas tem grande potencial no Brasil, todavia, é uma tecnologia que possui baixo número 
de plantas pela Europa e, possui um estágio de desenvolvimento intermediário – aspecto de 
aplicabilidade crucial no país. 
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Título do Projeto:  
 
ESTRUTURA FLEXÍVEL BASEADA EM CONVERSOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA 
PARA INTEGRAÇÃO DE UM GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL A UMA REDE 
SECUNDÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Pedro Machado de Almeida (Orientador); Marcelo de Castro Fernandes (Bolsista) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Este trabalho tem com objetivo principal a utilização de conversores estáticos para integrar um 
grupo motor gerador diesel a uma rede secundária de energia elétrica. A estrutura permite a 
operação do sistema conectada à rede ou ilhada. No modo conectado a rede, além da injeção da 
potência ativa é possível dar suporte ao sistema elétrico de potência através do controle do fluxo 
da potência reativa. Ainda nesse modo, utilizando uma estratégia de controle adequada, é possível 
operar o conversor como Filtro Ativo de Potência e  portanto, compensar correntes harmônicas 
drenadas da concessinária. Neste modo de operação há uma melhora significativa dos índices de 
qualidade de energia. Por outro lado, no modo de operação ilhado, o sistema pode operar de forma 
isolada da rede da consecionária, alimentando cargas críticas mesmo durante faltas e  cortes da 
rede principal de alimentação. Esse ilhamento pode ainda ser intencional, ou seja, o sistema pode 
se desconectar da rede principal de alimentação e continuar sendo alimentado pelo gerador diesel. 
Isso pode ser feito durante horários de ponta em que o custo da energia é elevado.  
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Título do Projeto:  

 
GALERIAS DE JUIZ DE FORA: RISCOS FÍSICOS E DEFICIÊNCIAS NA 

LEGISLAÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 

Maria Teresa Gomes Barbosa (ORIENTADOR);  
MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL (BOLSISTA) 
WENDELL SALLES ALBUQUERQUE  (BOLSISTA) 

 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A segurança em incêndios é uma série de medidas realizadas para reduzir as 

consequências causadas pelo fogo, incluindo prevenção de ignição, efeitos e 

desenvolvimento. As políticas de prevenção em incêndio são aplicadas durante a 

construção de edifícios e até mesmo posteriormente após a sua conclusão, sendo 

imprescindível o cumprimento de suas normas. Na área central da cidade de Juiz de 

fora, em Minas Gerais, destaca-se a presença de diversas galerias, sendo elas 

comerciais, ou comerciais e residenciais, e devido à idade de algumas das construções 

constata-se sua presença em regiões de tombamentos, bem como se verifica diversas 

restrições quanto a prevenção de incêndios, os seus riscos e ao cumprimento da 

legislação. Desta forma, o presente documento é uma análise do levantamento 

realizado das vinte e cinco galerias localizadas no “coração” do centro comercial da 

cidade, dando enfoque às comerciais e residenciais de até quatro pavimentos, com o 

intuito de estudar se todos os edifícios estão de acordo com a norma e propor medidas 

protetivas complementares para garantir a segurança dos usuários para o sinistro. E por 

fim, apresentar uma proposta de mudança baseada na normalização vigente para 

facilitar a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 
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ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE ENCOSTAS EM ÁREA DE RISCO URBANA 
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Tatiana Tavares Rodriguez (Orientador); Jonathan do Amaral Braz (Bolsista); Isabella Novais 

Silva (Bolsista); Jordan Henrique de Souza (Colaborador); Lázaro Lopes Jeronymo 

(Colaborador). 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Talude é qualquer superfície inclinada composta por solo ou rocha. Pode ser de origem natural, denominado de 
encosta, ou artificial, denominado de corte ou aterro. Independentemente de sua natureza, os taludes estão 
sujeitos a problemas de instabilidade. Estes problemas podem ser causados devido a interferências antrópicas em 
áreas urbanas, tais como: realização de obras de corte e aterro e construção de edificações. Notícias de desastres 
relacionados ao fenômeno de movimento de massa e suas consequências são frequentes nas mídias nacionais, 
assim como em Juiz de Fora. No mapeamento das áreas de risco realizado pela Defesa Civil em 2016 em toda a 
cidade, foram identificadas 639 áreas com risco de escorregamento, sendo 393 de alto risco. Tendo em vista esse 
cenário, torna-se evidente a importância de se realizar análise de estabilidade de encostas em áreas de risco. O 
principal objetivo deste trabalho foi realizar a análise de estabilidade de seções de duas encostas localizadas em 
áreas de risco da cidade de Juiz de Fora, visando avaliar a condição de estabilidade atual do solo residual do maciço. 
Para alcançar o objetivo principal foram identificados e determinados os fatores intervenientes internos e os fatores 
externos atuantes nas encostas.  Na encosta de Santa Cecília foram identificados dois solos: residual maduro de cor 
laranja e granulometria de argila siltosa; residual jovem de cor variegada e granulometria de areia siltosa. Os 
parâmetros de resistência foram φ de 30,89° e c' de 7,42 kPa para o solo maduro e φ de 26,8° e c' de 76,86 
kPa para o solo jovem. Na encosta de Santa Luzia tanto o solo residual maduro (marrom) quanto o solo residual 
jovem (variegado) foram classificados como areia siltosa. Para o solo marrom foram obtidos φ de 34,2° e 
c' de 24,6 kPa e para o solo variegado φ de 34,6° e c' de 45,08 kPa. As análises de estabilidade na encosta Santa 
Luzia indicaram fator de segurança maior do que o estabelecido pela norma, o que indica estabilidade. Porém, na 
encosta em Santa Cecília, as análises evidenciaram que as intervenções antrópicas levaram à redução do fator de 
segurança, gerando necessidade de obra de contenção para melhoria da condição de estabilidade. 
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Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
1- Caracterização do Problema 
 
A estrutura de um pavimento é constituída por um conjunto estratificado de camadas, e estas 
podem ser analisadas a partir das tensões, deformações e deslocamentos gerados em seu interior, 
quando solicitadas por cargas exteriores.  
 
A avaliação da estrutura de um pavimento está associada ao conceito de capacidade de carga, que 
pode ser vinculado diretamente ao projeto do pavimento e ao seu dimensionamento. Os defeitos 
estruturais resultam especialmente da repetição das cargas e vinculam-se às deformações elásticas 
ou recuperáveis e plásticas ou permanentes (BERNUCCI et all, 2008). As deformações elásticas, 
também chamadas de Deflexões, são responsáveis pelo surgimento da maioria dos trincamentos 
ao longo da vida de um pavimento, e podem levar à fadiga do revestimento.  
 
Estas deflexões podem ser avaliadas por equipamentos próprios chamados de deflectômetros.  
As duas formas mais comuns de se medir as deflexões no Brasil são através da Viga Benkelman 
(VB) ou do Falling Weight Deflectometer (FWD). Da literatura especializada pode-se concluir 
que não existe correlação única para a conversão destes valores, uma vez que depende da 
estrutura ensaiada, das condições climáticas, do modo de carregamento e da metodologia de 
ensaio empregada. Assim, as correlações sugeridas na literatura não são válidas para o pavimento 
em estudo, necessitando de avaliação própria. (Gomes, 2012) 
 
A medida de deflexão obtida com a VB é a ferramenta mais utilizada no meio rodoviário para 
projetos de reforço de pavimentos. As metodologias oficiais para este tipo de projeto foram 
desenvolvidas para valores de deflexão com a VB, sendo também utilizada para retroalimentação 
do Sistema de Gerência de Pavimentos de vários órgãos servindo como base de programação da 
conservação das rodovias, indicando os trechos que deveriam merecer maior concentração de 
esforços. (Borges, 2001). 
 
Com o uso cada vez mais intenso do FWD, criou-se a expectativa de se poder converter as 
deflexões obtidas por ele em deflexões equivalentes da VB, uma vez que estas são diferentes 
devido aos tipos diferenciados de carregamentos utilizados. Muitos esforços na tentativa de se 
obter equações de correlação da deflexão que seria medida com a VB a partir de medidas 
efetuadas com o FWD, validando desta forma, o emprego das deflexões obtidas com o FWD nos 
métodos atuais de projeto de restauração de pavimentos flexíveis. (Macêdo,2003) 
 
 
 
 
 
 
 



2 - Objetivos 
 
O objetivo principal deste projeto é a obtenção uma correlação confiável entre os valores de 
deflexão medidas por meio da Viga Benkelman e pelo FWD para o pavimento do anel viário do 
campus da UFJF.  
 
Como objetivo secundário, pretende-se usar esta correlação como parâmetro de entrada em um 
projeto de restauração e reforço do pavimento do anel viário do campus da UFJF. 
 
3 - Metodologia e Estratégias de Ação 
 
A avaliação estrutural de um pavimento pode ser feita por métodos destrutivo, semi-destrutivo ou 
não-destrutivo.  
 
Método destrutivo é aquele que investiga a condição estrutural de cada camada que compõe o 
pavimento por abertura de trincheiras ou poços de sondagem, permitindo recolher amostras de 
cada material até o subleito e realizar ensaios de capacidade de carga in situ.  
 
Método não-destrutivo é aquele acompanha a variação da capacidade de carga com o tempo, o 
que pode ser feito por meio das medidas de deflexão. Com as medidas de deslocamento elástico 
em vários pontos a partir da carga tem-se a denominada bacia de deflexão ou linha de influência 
da carga sobre um ponto do pavimento. 
 
Para atendimento aos objetivos propostos, o projeto foi divido em duas etapas, a serem cumpridas 
durante o tempo de vigência do projeto de Pesquisa junto à FAPEMIG intitulado “Análise 
comparativa entre medidas de deflexão com viga Benkelman e FWD no pavimento do anel viário 
da UFJF” - TEC - APQ-01926-16. 
 
Numa primeira etapa, durante o ano de 2017 foram realizada avaliação destrutiva do pavimento 
do anel viário do campus da UFJF e uma avaliação não-destrutiva por meio do equipamento 
denominado Viga Benkelman. 
 
Na segunda etapa, durante o ano de 2018 está sendo realizada a avaliação não-destrutiva por meio 
do equipamento denominado FWD e o projeto de Reforço do pavimento do anel viário da UFJF. 
No Seminário de Iniciação Científica de 2018 – SEMIC, serão apresentadas apenas as atividades, 
procedimentos e avaliações realizadas na primeira etapa. 
 
3.1 - Metodologia da 1ª Etapa do projeto (2017-2018) 
 
Foi realizada a abertura de um poço de sondagem para coleta de amostras dos materiais das 
camadas do pavimento do anel viário do campos da UFJF e sua consequente caracterização por 
meio de ensaios dinâmico (módulo de resiliência).  
 
Também foram feitas as determinações por meio da Viga Benkelman nos 2200m que compõem a 
extensão do anel viário do campus da UFJF. Estas determinações foram feitas de 20 em 20 metros 
na faixa esquerda de rolamento. 
 
3.2 - Metodologia da 2ª Etapa do projeto (2018-2019) 
 
Serão feitas as determinações por meio equipamento FWD nos 2200m que compõem a extensão 
do anel viáriodo campus da UFJF. Estas determinações serão feitas de 20 em 20 metros na faixa 
esquerda de rolamento. 
 
Com os parâmetros dinâmicos e deflexões obtidos em mãos será feito o projeto de reforço do 
pavimento e a programação das atividades iniciais para a implantação de um Sistema de Gerência 
de Pavimentos (SGP) para o sistema viário principal da UFJF.  
 
O projeto de reforço será feito por meio do software MeDiNa que consiste de um programa 
computacional para dimensionamento mecanístico de estruturas de pavimentos flexíveis e a 
implantação de um SGP será feito por meio das determinações do diagnóstico de defeitos, 
parâmetros da avaliação funcional e de aderência. 
 
Devido a existência de infraestrutura adequada, especialmente a do laboratório de Pavimentação 
da Faculdade de Engenharia da UFJF, todos os ensaios necessários para a caracterização dos 
materiais das camadas do pavimento em estudo foram realizados. 
 
4 - Resultados e os impactos esperados 
 
Este projeto aborda temas de grande interesse técnico-científico ligados ao diagnóstico de 
defeitos, avaliação funcional e estrutural de pavimentos flexíveis. As corretas avaliações do 
pavimento existente irão obrigatoriamente levar a um projeto de restauração eficiente e 
econômico. Em tempos de restrição de gastos públicos é de suma importância contribuir com a 
diminuição de gastos orçamentários de empresa pública uma vez que a contratação deste tipo de 
projeto consumiria altos valores financeiros.  
 



Este projeto permitirá o fortalecimento da área de pavimentos da UFJF e também uma maior 
integração com outros pesquisadores e uma melhor qualificação de recursos humanos através de 
projetos de IC, TCCs e mestrado. 
 
 
5 - Cronograma  
 
Os bolsistas de IC selecionados para este projeto trabalharam diretamente com duas técnicas 
citadas  de avaliação estrutural, fazendo as medições de deflexão com a viga Benkelman e 
acompanhando os serviços contratados para as determinações pelo FWD. 
 
Além disso, foram necessários uma bateria de ensaios de laboratório de caracterização e 
mecânicos dos materiais constituintes das camadas do pavimento em estudo. Estes materiais 
foram obtidos por meio de abertura de trincheiras ou poços de sondagem na estrutura do 
pavimento com coleta de amostras representativas de cada camada. Estes ensaios também foram 
de responsabilidade dos bolsistas selecionados.  
 
O trabalho seguiu então o seguinte cronograma: 
 
5.1 – Primeira Etapa (2017-2018) 
 

 
 
5.2 – Segunda Etapa (2018-2019) 
 

 
 
6 - Orçamento 
 
Os recursos e a viabilidade financeira para a execução deste projeto serão absorvidos pelo 
Laboratório de Pavimentação da Faculdade de Engenharia (ensaios de laboratório e campo) e pela 
FAPEMIG através do Processo APQ-01926-16 constante das propostas aprovadas para 
contratação por meio da Chamada 01/2016 (Demanda Universal). 
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ATIVIDADES 

1º. Ano 

TRIMESTRE 

1º 2º 3º 4º 

Revisão de Literatura X    

Prospecção de Campo com retirada de amostras do pavimento  X   

Ensaios de Laboratório para caracterização dos materiais  X X X 

Determinação das Deflexões de Campo por meio da viga 

Benkelman 
  X X 

 

ATIVIDADES 

1º. Ano 

TRIMESTRE 

1º 2º 3º 4º 

Determinação das Deflexões de Campo por meio do FWD X X   

Análise comparativa das medidas das deflexões  X X  

Utilização do programa MeDiNa para dimensionamento do reforço   X X 

Confecção de artigos científicos e projeto de restauração   X X 

Confecção de Relatório final    X 
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Título do Projeto:

COMPUTAÇÃO APLICADA A PROJETO DE JOGOS

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

ARTHUR GONZE MACHADO (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); IGOR DE 
OLIVEIRA KNOP (ORIENTADOR); 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Este trabalho propõe a criação de um processo de teste, fortemente amparado por software, 
que visa modelar jogos, realizar os testes por simulação e analisar os resultados de forma 
sistemática. Atualmente o jogo é modelado utilizando uma linguagem geral para jogos e 
dados são coletados pela análise da competição entre agentes de mesmo nível de aptidão.

O game design é um processo cíclico que alterna entre prototipação, testes de jogo, 
avaliação e refnamento. É fortemente centrado na capacidade de observação do game 
designer quanto a fatores diversos envolvendo equilíbrio matemático, estético, social e 
psicológico. Em particular, o equilíbrio matemático muitas vezes é alcançado na tentativa e 
erro devido à alta complexidade dos modelos utilizados. A análise é feita sobre extensos 
relatórios, extremamente dependentes da capacidade de análise dos agentes humanos 
envolvidos. 

Uma fase de teste pode conter dezenas de sessões de jogos, se um comportamento 
indesejado é detectado, os mecanismos do jogo são ajustados e uma nova série de testes é 
iniciada. Isso se repete até que algum limite de tempo, custo ou percepção de fnalização do 
designer encerra as iterações. O número de repetições de testes é extenso e extremamente 
estressante para a equipe a ponto da mesma cogitar a não realizar esses testes, o que pode 
comprometer a qualidade fnal do jogo. 

O ramo da General Game Playing (GGP) incorpora várias técnicas de inteligência artifcial 
para criar agentes capazes de competir em diversos jogos diferentes, desde que as regras do
jogo sejam descritas formalmente. A abordagem proposta deste trabalho busca observar os 
resultados e decisões desses diversos agentes para fornecer dados ao game designer que 
normalmente exigiria um grande número de horas de agentes humanos. Como o objetivo é 
uma melhoria nas regras do jogo, para a coleta dos dados de playtest, foi utilizado o 
algoritmo de Busca em Árvore Monte-Carlo (MCTS, do inglês, Monte-Carlo Tree Search). 

O atual fuxo de trabalho envolve as ferramentas disponibilizadas para estudo do GGP. O 
código do agente MCTS foi alterado para captura das métricas da árvore de decisão em 
arquivos texto. Os dados são capturados e analisados com base na evolução de vários jogos.
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Título do Projeto:  
 
Ferramentas de Síntese e Análise de Sistemas de Distribuição Sistemas Industriais - Alocação de 
Reativos Considerando a Variação Diária do Carregamento 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Maria Elisa Fernandes Octaviano (Bolsista); Antônio Sobrinho Campolina Martins (Bolsista); 
Leandro Ramos De Araujo (Orientador); 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
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 um método para a alocação de fontes reativas fixas e discretas em 
sistemas de distribuição desequilibrados visando à adequação dos índices de desempenho às normas vigentes 
utilizando coordenadas de fase. Também será considerada a variação diária das cargas dos sistemas de distribuição 
utilizando o método Quase Static Time Series (QSTS), onde cada intervalo de tempo é tratado de forma discreta, 
com isto é possível analisar o sistema elétrico de forma detalhada em cada intervalo de tempo. 
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Título do Projeto:

Modelagem E Simulação De Sistemas Dinâmicos Em Dispositivos Móveis

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

ILUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA CUNHA (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA); 
IGOR DE OLIVEIRA KNOP (ORIENTADOR);

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Projetos de software frequentemente apresentam problemas como entrega fora do prazo, 
erro de orçamento e funcionalidades que não atendem corretamente aos usuários. Entre 
vários fatores, atribui-se como uma das possíveis causas destes problemas a falta de 
profissionais bem capacitados em gerênncia de projetos.

A modelagem e simulação podem ser usadas como ferramentas educacionais, nas quais um 
conhecimento sobre um determinado fenômeno pode ser passado aos alunos. Estes podem 
interagir com os modelos simulados durante seu estudo para reproduzir algumas condições 
do ambiente do sistema real. Isso permite experimentar os efeitos das variações de 
parâmetros para compreender o comportamento do modelo.

Este trabalho descreve o projeto e a criação de um novo ambiente para dispositivos móveis 
Android para modelagem e simulação de metamodelos de Dinâmica de Sistemas de uso 
geral. Para o desenvolvimento, um novo aplicativo foi construído utilizando as ferramentas de
desenvolvimento para Android e a JynaCore API. O primeiro protótipo utiliza um modelo de 
Dinâmica de Sistemas implementado diretamente com os construtores básicos da API. Como 
a biblioteca também provên o motor de simulação, o aplicativo foi capaz de ser simulado e sua
a execução gera um conjunto de dados que são expressos na forma de um gráfico no 
dispositivo móvel.

Os resultados iniciais motivam estudos subsequentes para a adaptação do modelo 
desenvolvido para uso em ambientes desktop para o ambiente móvel. Espera-se que o 
acesso a um ambiente móvel de modelagem e simulação amplie o uso e disseminação do 
pensamento sistênmico no ensino e treinamento de  gerentes de projetos em ambientes 
educacionais para tomadas de decisão em ambientes corporativos. Esse aplicativo poderá 
ser utilizado como ambiente educacional em disciplinas de modelagem computacional, 
gerênncia de projetos, análise de riscos e outras dentro da graduação e pós-graduação.
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Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Programação Genética Cartesiana (PGC) é uma técnica da Computação Evolutiva que
surgiu a partir de um método de evolução de circuitos digitais desenvolvido por Julian F. Miller.
Entretanto, o termo ‘Programação Genética Cartesiana’ apareceu apenas em 1999 e foi proposto
como uma forma geral de Programação Genética em 2000.

Atualmente, circuitos digitais são muito usados pois são parte essencial de aparelhos
eletrônicos, tais como: computadores, celulares, geladeiras, entre outros. Porém, desenvolver
esses circuitos para atividades específicas não é fácil e demanda tempo, além de necessitar de
pessoas especializadas que são os Engenheiros Eletrônicos. Durante o projeto, usou-se a PGC
para projetar circuitos digitais de forma automática com base em tabelas verdade, que são tabelas
compostas pelas entradas e saídas que representam como o circuito deve funcionar.

Os circuitos digitais dentro do programa são representados por genes, que contém 3
informações, sendo elas: qual operação lógica o gene executa sobre os dados de entrada, onde a
primeira entrada deve ser obtida e onde a segunda entrada deve ser obtida. A solução candidata na
PGC representa um grafo direcionado. O genótipo sofrerá mutações aleatórias ao longo da busca,
modificando o circuito. O objetivo é gerar um circuito que atenda a tabela verdade.

O principal problema da PGC está relacionado com o tempo necessário para calcular a
aptidão do indivíduo, que cresce com o número de entradas da tabela verdade (assumindo que
todas as combinações possíveis de entrada são testadas). Portanto, para resolver esse problema, a
função de avaliação da aptidão está sendo implementada em paralelo em GPU (Graphics
Processing Unit). Programação paralela é uma forma de programação em que vários processos
são executados ao mesmo tempo. Nesse caso, GPUs serão usadas por incorporar tecnologias para
programação de propósito geral, servindo como um co-processador massivamente paralelo para
cálculos intensivos, sendo essa técnica conhecida como GPGPU (General Purpose Graphic
Processing Unit).

Na fase atual do projeto, a função de avaliação ainda está sendo implementada em paralelo,
e no fim, será possível observar e mensurar a melhoria obtida no tempo de execução do programa,
possibilitando assim, que problemas maiores possam ser resolvidos.
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APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS EVOLUTIVAS COM PENALIZAÇÃO ADAPTATIVA EM
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Estratégia Evolutiva (EE) é uma técnica de otimização baseada em ideias de adaptação e
evolução. São comumente usadas em espaço de busca contínuo e foram desenvolvidas por
Rechenberg na década de 1960. Uma das suas principais características é a de auto-adaptação dos
parâmetros da estratégia durante o processo evolutivo.

O algoritmo baseia-se numa população de indivíduos v = (x, f(x), σ) que é composto pelo
vetor de atributos x, função objetivo f(x) que se deseja otimizar e um conjunto σ de parâmetros
que controlam o processo evolutivo da EE. Geralmente, a auto-adaptação é implementada
efetuando-se recombinação e mutação, o que resulta em novos parâmetros σ’ que, posteriormente,
são utilizados para mutar o vetor de variáveis de projeto x para gerar novos valores x’. Por fim, as
EEs possuem variantes que dependem de como as novas λ soluções geradas a partir de uma
população com µ indivíduos geram a nova população. Na variante (µ + λ)-EE, a população de
pais e filhos é combinada e as µ melhores soluções formam a nova população. Por outro lado, as
µ melhores soluções entre λ as novas soluções formarão a nova população na variante (µ , λ)-EE.

Restrições são comuns em problemas de otimização reais. Por exemplo, pode-se pensar
em otimizar uma estrutura, mas as soluções candidatas estão sujeitas a restrições de engenharia.
As EEs são projetadas para serem aplicadas a problemas de otimização sem restrições. Assim,
faz-se necessário incorporar métodos de tratamento de restrições para aplicar EEs a problemas de
otimização com restrições e isso foi abordado aqui. Utilizou-se duas estratégias: um método de
penalização adaptativo e uma estratégia de seleção, em que soluções factíveis são preferidas
quando comparadas com soluções infactíveis.

As EEs foram testadas em algumas das funções de uma competição de otimização com
restrições com parâmetros reais que ocorreu no Congress on Evolutionary Computation (CEC) em
2010. Para fins de comparação de resultados, outros dois métodos evolutivos também foram
implementados: Algoritmo Genético (AG) e Evolução Diferencial (DE). As EEs apresentaram
resultados satisfatórios, especialmente quando os problemas envolvem apenas restrições de
desigualdade.
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Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A utilização de ferramentas que auxiliam a classificação de falhas pode ser um importante aspecto 
de um sistema de manutenção. Após a detecção de uma eventual falha, o fato de a equipe de 
manutenção ter o conhecimento prévio de qual tipo de falha acometeu o equipamento em questão 
agiliza a atividade de reparo. Com o intuito de desenvolver um sistema de classificação aplicado ao 
setor ferroviário, foi usado o modelo chamado de Fuzzy-Genético Intervalado do Tipo-2.   
Os sistemas fuzzy-genéticos são sistemas fuzzy associados a um processo de aprendizado baseado 
em computação evolucionária, isto é, sistemas fuzzy em que as técnicas de treino inspiram-se no 
processo evolutivo biológico. Tais técnicas envolvem os conceitos de reprodução, mutação, 
recombinação, seleção natural e sobrevivência dos mais adaptados. O conceito de sistema fuzzy 
engloba a percepção de que eventos não são exclusivamente de um tipo, de forma que um evento 
pode apresentar pertinências de diferentes acontecimentos. Diferentemente da lógica booleana, a 
lógica fuzzy aceita que um evento seja parcialmente compatível com o seu modelo. 
Finalmente, a aplicação de um sistema fuzzy-genético permite realizar a classificação desejada. 
Além disso, o sistema pode ser utilizado como suporte para maximizar a eficiência da manutenção 
na rede ferroviária, o que reduz a ocorrência de acidentes. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

 
A grande facilidade em se disponibilizar recursos na Web proporcionou um aumento significativo 

na quantidade de informação apresentada aos usuários. Diante dessa diversidade de recursos 
distribuídos em vários repositórios, o usuário tem dificuldade em encontrar o que é relevante para ele. 
Sistema de Recomendação (SR) busca identificar quais conteúdos são relevantes para cada usuário em 
meio a esse grande volume de informação. Seguindo essa tendência, nota-se que também houve um 
aumento na busca por informações educacionais através da Internet. Essa busca tem ocorrido tanto 
através de cursos formais, nas modalidades à distância, semipresenciais e presenciais, quanto na procura 
informal por conteúdos de interesse. Tais recursos também estão distribuídos em diferentes repositórios, 
que abordam um conjunto amplo de assuntos e que possuem objetivos educacionais distintos. 

Neste contexto, dois problemas foram identificados na execução deste projeto: (i) infraestrutura 
das redes de comunicação nos polos onde alunos acessam o ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) 
e (ii) identificação de especialistas para auxiliar os estudantes em cursos na modalidade à distância. 

No primeiro problema buscou-se identificar soluções com baixo custo financeiro para a adequação 
da infraestrutura dos polos considerando as demandas de acesso a repositórios externos. Para tal, foi 
utilizado o NS2, que possibilita a simulação de uma rede de comunicação, considerando as principais 
conexões e os envios/recebimentos de pacotes. As análises realizadas dão indícios da viabilidade da 
solução proposta. 

No segundo problema foi utilizado um algoritmo de agrupamento para detecção de especialistas 
em uma rede social científica. Porém, dado o grande volume de dados (cerca de 1,5 milhões de 
pesquisadores) esse algoritmo não foi capaz de encontrar soluções em tempo viável. Assim, foi 
necessária a definição de uma estratégia para paralelizar o processo de agrupamento da rede científica, 
e, após a implementação dessa abordagem, foi possível identificar as comunidades em tempo viável. 

Embora, no planejamento inicial, estivessem previstas outras atividades, durante o andamento do 
projeto foram necessárias adequações para resolução dos problemas identificados. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Com os avanços nas tecnologias de sequenciamento e genotipagem, a quantidade e a qualidade de 
dados de marcadores genômicos aumentou consideravelmente. Com isso, estudos que identificam 
marcadores associados a características fenotípicas ou ao desenvolvimento de doenças em animais 
e seres humanos têm recebido grande atenção. Além da complexidade das interações entre os 
marcadores genômicos, há o desafio em analisar dados de alta dimensionalidade. Assim, torna-se 
interessante o uso de métodos e procedimentos computacionais capazes de selecionar, dentre 
todos os marcadores genômicos, apenas aqueles que estejam relacionados a determinado fenótipo 
observado. 
 
A seleção de um subconjunto de marcadores que seja suficiente para representar um fenótipo 
pode diminuir os custos na produção de chips de genotipagem personalizados, que possuirão um 
número menor de marcadores relacionados somente à característica desejada. 
 
O problema de seleção de características consiste em selecionar, dentre um conjunto, as 
características que representam toda, ou quase toda, informação para uma determinada 
propriedade desse conjunto, obtendo, assim, uma redução na dimensionalidade do espaço 
representativo do problema, uma melhor qualidade dos dados e uma redução do tempo de 
computação dos algoritmos que utilizarão esses dados. 
 
O presente projeto teve como objetivo o estudo dos resultados produzidos pela aplicação de 
métodos de seleção de características nas bases de dados simuladas de marcadores genômicos de 
bovinos que, por sua vez, estão associados aos fenótipos para produção de leite. 
 
A metodologia utilizada consistiu no uso de algoritmos de seleção de características (AOS e RFE) 
associados a classificadores de larga margem e técnicas de otimização (SVM, IMAp e PL). Com 
os diferentes resultados obtidos foram feitas comparações com os valores genéticos verdadeiros 
de uma base simulada, a fim de buscar uma melhor abordagem para se atacar o problema. 
 
Na grande maioria dos resultados foi possível identificar SNPs compatíveis com os valores 
verdadeiros. Porém, infelizmente, não foi possível se chegar à uma comprovação biológica dos 
resultados. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O crescente aumento de problemas relacionados à Qualidade da Energia Elétrica (QEE), em 
Sistemas Elétricos de Potência (SEP), tem levado ao longo dos últimos anos ao 
desenvolvimento de diversas técnicas de Processamento Digital de Sinais (PDS) e Inteligência 
Computacional (IC) para o monitoramento, análise e diagnóstico de tais problemas. A rede de 
distribuição de energia está suscetível a diversos distúrbios de QEE. Dentre esses distúrbios, 
destacam-se os harmônicos e interharmônicos resultantes da busca constante por melhor 
eficiência dos aparelhos elétricos e eletrônicos. Este trabalho apresenta a utilização de técnicas 
de processamento de sinais para decomposição do sinal elétrico em diferentes estimativas de 
componentes harmônicos e inter-harmônicos. Utiliza-se da técnica de separação cega de fontes 
denominada Análise de Componentes Independentes (ICA) para realizar a estimação dos 
distúrbios harmônicos e inter-harmônicos presentes no sinal de tensão ou corrente. Esta técnica 
é normalmente aplicada a um conjunto multivariado de dados, o que implica normalmente na 
necessidade de múltiplas medições em diferentes pontos do sistema que será analisado. 
Entretanto, neste trabalho será empregado um método de utilização da ICA em canal único 
denominado Single-Channel ICA (SCICA) para que se possa estimar os componentes 
harmônicos e interharmônicos do sinal através do uso de um único canal medido. Este método 
funciona como um conjunto de filtros adaptativos que será responsável pela estimação dos 
componentes harmônicos e inter-harmônicos do sinal analisado. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
No atual cenário de crise hídrica do país, vê-se a importância da identificação, preservação e 
controle de trechos em bacias hidrográficas que estão mais propensos à degradação. Uma das 
formas de monitoramento da qualidade da água desses trechos é por meio de bioindicadores. 
Tal estudo consiste na avaliação da presença e concentração de coliformes termotolerantes, 
além da contagem e da identificação de macroinvertebrados bentônicos presentes na água 
doce. Dentro desse contexto tem-se o ribeirão Espírito Santo, afluente pela margem direita do 
rio Paraibuna, sendo este o maior afluente em volume de água da grande bacia do rio Paraíba 
do Sul. Está situado a noroeste de Juiz de Fora e é responsável por abastecer cerca de 40% da 
cidade. Assim sendo, o trabalho visa avaliar o comportamento da qualidade biológica desse 
ribeirão, monitorados em três pontos estratégicos da bacia. O primeiro ponto está situado em 
área predominantemente rural, o segundo à jusante da captação de água da Estação de 
Tratamento de Água da cidade e o terceiro ponto transpassa o distrito industrial de Juiz de Fora 
e recebe o lançamento de efluentes industriais. A avaliação foi feita através da análise de 
coliformes termotolerantes e bactérias patogênicas, assim como da análise de 
macroinvertebrados bentônicos no sedimento do local. Os macroinvertebrados foram 
identificados até o nível de família e classificados quanto a tolerância à poluição orgânica a partir 
da atribuição de pontuação segundo o índice BMWP. É possível perceber uma correlação 
positiva entre os valores de coliformes, a baixa riqueza de bactérias tolerantes a temperatura de 
37ºC e de macroinvertebrados bentônicos. Além disso, pode-se obter a classificação dos pontos 
em alterados e impactados, sinalizando uma possível poluição e contaminação de origem 
orgânica nos pontos da bacia hidrográfica. Ante o exposto, sugere-se a criação de políticas 
públicas que preservem e ajudem a recuperar o ribeirão estudado, assim como a continuação 
do monitoramento da qualidade biológica da água e do sedimento, a fim de que subsidie na 
gestão de um dos corpos d’água mais importantes do município de Juiz de Fora – MG. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A região da zona da mata mineira tem relevo acidentado composto por colinas, onde há 
necessidade de cortes verticais. Objetiva-se analisar a estabilidade de taludes verticais em 
terreno em Juiz de Fora, através dos parâmetros de resistência do solo obtidos por cisalhamento 
direto e por ensaio de tração por compressão diametral. Para tanto, foram analisados quatro 
taludes de uma obra de terraplenagem em Juiz de Fora, MG. Os dois solos componentes dos 
taludes foram caracterizados fisicamente e moldados em corpos de prova para ensaios de 
cisalhamento direto e de compressão diametral. Os resultados indicaram redução do intercepto 
coesivo e aumento do ângulo de atrito nas envoltórias com tração. Nesta condição, os fatores de 
segurança dos taludes intermediários caíram. Conclui-se que, adotando os parâmetros de 
resistência, considerando a tração, os fatores de segurança resultam em situações mais 
próximas do limite de ruptura e, portanto, devem ser usados para análises de estabilidade em 
taludes submetidos a baixas tensões. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A crescente utilização de dispositivos de eletrônica de potência, caracterizados como cargas 
não-lineares, gera fenômenos que injetam harmônicos nas redes elétricas. O presente trabalho 
propõe-se a desenvolver um método com base em algoritmos de Análise de Componentes 
Independentes (ICA), com o objetivo de estimar as fontes de correntes harmônicas. Também foi 
implementada uma técnica matemática para identificar, com boa precisão, a localização das 
fontes de correntes harmônicas nos circuitos elétricos. Tal técnica não necessita de dados a 
respeito das impedâncias harmônicas do sistema. É interessante ressaltar que o método 
apresenta a vantagem de necessitar apenas das tensões harmônicas medidas, presentes em 
determinadas localizações do circuito. Para a estimação das fontes harmônicas, foi utilizada a 
técnica da ICA, empregando as implementações dos algoritmos de estimação RobustICA e 
FastICA. Na etapa de localização, foi empregada a análise estatística de entropia, para que se 
estime o provável local onde está inserida a fonte de corrente harmônica. Por fim, esse trabalho 
apresenta meios de se analisar e comparar os algoritmos desenvolvidos, bem como a 
qualificação dos resultados, através da análise de erros. É importante salientar que os 
resultados de estimação e localização foram atingidos de forma satisfatória e foi confirmada a 
eficiência do RobustICA em relação ao FastICA no quesito de menor número de iterações para 
alcançar a convergência. 
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Resumo:  
 

A iluminação a LEDs é uma área em contínuo desenvolvimento, abordando linhas que 
passsam pelo desenvolvimento de circuitos de acionamento (drivers) com maior vida útil ou 
elevado fator de potência e chaves eletrônicas mais eficientes, dentre outras áreas, até uma 
área cujos estudos são relativamente recentes – a comunicaçao por luz visível. 

Por comunicação por luz visível (VLC – visible light communication) entende-se o uso de 
dispositivos de iluminação para transmitir dados em um ambiente restrito. O olho humano é 
incapaz de perceber a modulação aplicada aos LEDs para a transmissão de informações, de 
modo que estes dispositivos podem ser capazes de cumprir ambas as funções de iluminar o 
ambiente e transmitir dados que serão recebidos por sensores apropriados. 

Este trabalho propôs o projeto de um modulador para a comunicação VLC e seu 
desenvolvimento em um circuito integrado (CI), tendo como o principal objetivo integrar a área 
de Microeletrônica à área de iluminação de estado sólido. A estratégia de modulação adotada foi 
a VPPM (variable pulse position modulation), que permite, além da comunicação de dados, 
aplicar a dimerização (controle do brilho) ao arranjo de LEDs. 

Os principais aplicativos usados para o desenvolvimento do projeto foram o LTSpice IV, para 
elaboração de esquemáticos e simulação, e o Electric VLSI Design System  para a confecção de 
layouts de circuitos integrados. Ambos são softwares gratuitos. O Electric pode ser empregado 
para a confecção do layout de um chip real em um processo de fabricação CMOS de 0,5 μm, 
oferecido pelo serviço MOSIS (EUA). 

O projeto avaliou ainda o uma topologia de conversor estático a ser empregada para o 
acionamento do arranjo de LEDs, verificando ser necessária a implementação, no CI, de uma 
estratégia de controle da corrente máxima nos LEDs, importante para não se alterar a sua 
temperatura de cor correlata. Esta característica é desejável para a maioria dos sistemas de 
iluminação. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Os Desreguladores Endócrinos (DE) são substâncias exógenas que interagem com o sistema endócrino dos 

seres humanos de maneira similar, antagônica ou bloqueadora à ação de hormônios naturalmente 

produzidos no organismo. DE naturais e sintéticos vêm sendo encontrados em concentrações cada vez 

maiores em águas superficiais e subterrâneas e observa-se a necessidade de avaliar a eficiência de remoção 

desses compostos nas Estações de Tratamento de Água (ETA), uma vez que a ingestão de baixas 

concentrações destes, na ordem de ng.L
-1

, já oferece risco à saúde humana. Portanto, buscou-se avaliar a 

eficiência de remoção da atividade estrogênica causada pelos hormônios estrona (E1) e 17ẞ-estradiol (E2), 

assim como sua combinação, em água natural utilizando a cloração (processo mais utilizado na etapa de 

desinfecção em ETA). Amostras de água dopada com diferentes concentrações desses hormônios foram 

submetidas à cloração com doses e tempos de contato variados. Para a quantificação da atividade 

estrogênica inicial e remanescente das amostras, foi utilizado o ensaio Yeast Estrogenic Screen (YES), no 

qual é utilizada uma linhagem da levedura Saccharomyces cerevisiae. Certa produção enzimática é 

desencadeada pela presença de compostos com atividade estrogênica, o que causa a metabolização do 

composto vermelho-β-D-galactopiranosina (CPRG) no substrato, com mudança de coloração quantificável 

através de espectrofotometria. A eficiência de remoção da estrona variou de 12,5 a 98,5%, com tempo de 

contato variando de 1 a 30 minutos e doses de cloro de 0,5 a 5 mg.L
-1

. Já o hormônio E2 apresentou 

remoções entre 49,3% e 99,4% nas mesmas condições, constatando-se adicionalmente que tanto a dose 

quanto o tempo de contato apresentaram relevância estatisticamente significativa na eficiência de remoção 

do composto. Quanto à combinação dos hormônios E1 e E2, houve remoção >99% de atividade 

estrogênica em todas as condições estudadas (tempos de contato de 30 minutos e 24 horas; doses de cloro 

de 2,75 e 5 mg.L
-1

). A cloração apresentou potencial na remoção de atividade estrogênica para os 

hormônios citados, porém são necessários mais estudos para a garantia de melhor eficiência nas ETA, 

verificando a interferência de outras substâncias. 
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O rompimento da barragem de rejeitos minerais de Fundão, situada em Mariana, e o 

galgamento da barragem de Santarém, em uma região de cabeceira da bacia 

hidrográfica do rio Doce, resultou em um desastre ambiental de grande magnitude e 

repercussão. No dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem liberou um 

volume estimado de 34 milhões de m³ de rejeitos de mineração, água e materiais 

utilizados em sua construção, causando diversos impactos socioeconômicos e 

ambientais na bacia do rio Doce.  Diante a esse fato se fez relevante a realização de 

pesquisas no que diz respeito aos aspectos de qualidade das águas do Rio Doce e 

região, contribuindo com novos conhecimentos e avaliações das condições ambientais 

deste recurso hídrico visando o aprimoramento da gestão e o gerenciamento integrado 

com o intuito de mitigar os impactos causados pela tragédia.  O controle da qualidade 

da água é essencial para o equilíbrio ecológico aquático da região, assim como a água 

destinada ao uso da irrigação na lavoura e dessedentação animal é essencial para a 

proteção da saúde e o bem-estar tanto animal, quanto humano. Portanto, o projeto foi à 

realização da primeira etapa de um programa de que construirá um diagnóstico e 

prognostico para o real contexto no qual o Rio Doce e região estão inseridos. Esta 

primeira fase consistiu-se no levantamento de dados secundários, em relação à 

qualidade da água, criando um completo banco de dados, nos qual foi posteriormente 

filtrado para ser geoprocessado através do ArcGIS 10.1 e disponibilizado no site do 

curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Desta forma, toda a comunidade tem fácil acesso a plataforma com os relatórios e 

mapas de forma dinâmica, podendo assim compreender o que vem sucedendo com o 

principal corpo hídrico que sofreu com a tragédia, além de ter conhecimento dos estudos 

que estão sendo realizados para amenizar os impactos causados.  

  

Palavras-chave: Impacto ambiental, Recursos hídricos, Monitoramento, Diagnóstico e 

prognóstico.  

 



  

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 

Modelagem Computacional de um Sistema de Telepresença Imersiva 

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

Rodrigo Luis de Souza da Silva (Orientador)  
Lidiane Teixeira Pereira (Bolsista) 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço) 

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. 
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Inferência de Modelos Através de Programação Genética Gramatical para a Simulação Dinâmica
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Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Felipe Rafael de Souza (BOLSISTA);João Marcos de Freitas (BOLSISTA); Helio Jose Correa
Barbosa (ORIENTADOR)

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O estudo das ciências biológicas é de grande importância, possuindo aplicações em
diversas áreas, como na fisiologia humana, genética e botânica. O melhor entendimento desses
processos e descobertas neste meio trazem avanços de extrema importância para a humanidade.
Um exemplo pode ser visto em redes bioquímicas, que se formam pelas interações entre
substâncias químicas e elementos biológicos, como por exemplo as interações intracelulares.
Destaca-se nesse projeto a importância em entender a topologia e dinâmica de redes bioquímicas.

A fim de entender essa topologia é proposto utilizar a Programação Genética Gramatical
(PGG) para encontrar modelos simbólicos que representam uma determinada rede. Com um
modelo simbólico em mãos, um especialista do domínio pode analisar a rede e extrair
conhecimento, como entender e simular o funcionamento de uma determinada medicação ou até
mesmo o desenvolvimento de um determinado tipo de câncer, assim como identificar formas de
combatê-lo.

O foco dessa pesquisa é modelar redes de regulação gênica utilizando a PGG. Essas redes
são representadas através de sistemas de equações diferenciais (EDOs) que expressam o
comportamento de um modelo através do tempo.

Nos estudos realizados, a PGG foi capaz de resolver alguns problemas de sistemas de
EDOs. No entanto, algumas dificuldades foram encontradas, como determinar coeficientes
numéricos nos modelos, em especial os não lineares. Desta forma, uma proposta híbrida foi
proposta.

Um novo algoritmo híbrido utiliza a PGG para evoluir modelos e outros métodos de
otimização numérica para ajustar os coeficientes numéricos, como a Evolução Diferencial e a
Estratégia Evolutiva. O resultado da avaliação da proposta híbrida configurou o novo algoritmo
apto a ser utilizado em problemas de regressão simbólica em geral.

O método híbrido desenvolvido traz maior precisão e confiabilidade nas soluções
encontradas pela PGG nos testes preliminares. O próximo passo é aprimorar o novo algoritmo e
aplicá-lo nos sistemas de EDOs, assim como estudar outras abordagens para problemas de redes
de regulação gênica com sistemas mais complexos.
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COMBINADA 
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HENRIQUES DIAS (ORIENTADOR); 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Cogeração, ou produção combinada de calor e eletricidade, basicamente é a produção de calor em 
que uma parte é diretamente aproveitada (para aquecimento, para vapor de processo) e outra parte 
serve para produzir eletricidade. 
A geração distribuída controlável e previsível, como o sistema de cogeração ou trigeração, trará 
mais estabilidade ao sistema elétrico de potência, podendo reduzir as perdas por efeito joule. A 
trigeração é um processo de produção de energia muito eficiente, possibilitando uma série de 
benefícios, entre eles a redução do consumo de combustíveis fósseis e consequentemente a 
redução na emissão de gases poluentes no ambiente. No Brasil, devido ao desequilíbrio do regime 
de chuvas, a geração hidrelétrica se reduziu. Com isso o uso das termelétricas cresceu muito, 
tornando a energia mais cara e mais suja, porém o sistema de trigeração apresenta-se como 
solução para o novo cenário energético do país. Esse sistema pode apresentar eficiência de até 
80%, muito superior à eficiência das térmicas tradicionais, que chegam no máximo a 35%. 
Comparando esses rendimentos, fica claro a vantagem de utilizar sistemas de trigeração, 
principalmente em locais onde a curva de demanda de energia térmica seja favorável para boa 
eficiência do sistema.  
A análise de investimento foi realizada supondo a implantação de um sistema de trigeração em 
um hospital hipotético, pertencente ao mercado cativo, subgrupo A4, conectado à rede da 
Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). O sistema foi otimizado para a operação mais 
econômica e garantindo o atendimento às demandas energéticas. Com base nos resultados da 
otimização, o dimensionamento ideal para o os três principais componentes do sistema de 
trigeração foi decidido. Por fim, foi realizada uma análise de investimentos considerando o custo 
de instalação dos equipamentos dimensionados e a economia gerada pelo sistema se comparado 
com um sistema tradicional, que é baseado somente em energia elétrica para o suprimento das 
cargas. A otimização da operação resultou em uma economia operacional se comparado ao 
sistema tradicional, sendo a economia operacional anual de US$ 664.010,00. O sistema de 
trigeração traria uma economia operacional anual considerável para o hospital. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Sistemas críticos são sistemas de software no qual falhas podem levar a consequências 
catastróficas. Dessa forma, padrões de certificação, e.g., ISO 26262 para sistemas automotivos e 
SAE ARP 4754A para aeroespaciais, demandam que as propriedades de segurança desses 
sistemas sejam verificadas em diferentes níveis de abstração. Assim, atividades de engenharia de 
segurança como Hazard Analysis and Risk Assessment (HARA), component fault analysis e Fault 
Tree Analysis (FTA) devem ser realizadas para identificar potenciais ameaças à segurança do 
sistema e definir mecanismos para evitar ou minimizar o impacto da ocorrência de tais falhas na 
segurança global do sistema, e para produzir artefatos requeridos para a certificação desses 
sistemas. Técnicas dirigidas a modelos, como CHESS, OSATE AADL & Error Annex, vêm 
sendo amplamente utilizadas para apoiar o projeto arquitetural e atividades de engenharia de 
segurança de sistemas críticos, especialmente nos domínios automotivo e aeroespacial. Apesar da 
existência de técnicas dirigidas a modelos para apoiar a engenharia de segurança como CHESS e 
OSATE AADL & Error Annex, a realização de atividades de engenharia de segurança a partir do 
código fonte de um sistema crítico legado, e.g., em implementado em linguagens como C++, 
Java, ou ADA,  é um processo custoso e demorado por demandar a reengenharia do código fonte 
para modelos. Neste trabalho é proposta uma abordagem dirigida a modelos para apoiar a 
reengenharia do código fonte de sistemas críticos para modelos AADL, de modo a facilitar o 
processo de engenharia de segurança de sistemas com o apoio de técnicas dirigidas a modelos.  
Dessa forma, neste trabalho foram identificados os mapeamentos preliminares entre elementos de 
código fonte e suas representações correspondentes em AADL e estão sendo formalizados os 
passos necessários para realizar a reengenharia do código fonte para modelos AADL. Os 
mapeamentos identificados foram preliminarmente validados em um estudo de caso do domínio 
aeroespacial. 
 

 

Palavras-chave:  
Reengenharia, Sistemas Críticos,  
Engenharia de segurança, Certificação, AADL Desenvolvimento dirigido a modelos  
     
 
 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  

X Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 
Avaliação de desempenho de redes híbridas PLC e Wireless. 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Raphaela Guércio de Andrade 
Guilherme F. Braga 
Ulysses Roberto Chaves Vitor  
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Esta pesquisa de iniciação científica teve como objetivo a avaliação do desempenho de 

redes híbridas, comparando-se as redes Wireless e PLC. Inicialmente, o ambiente para a 

realização dos testes foi o Laboratório de Telecomunicações Aplicadas (LTA), localizado na 

Faculdade de Engenharia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Porém, existiram dificuldades 

em conectar os computadores do laboratório à rede PLC. Como solução, optamos por realizar os 

testes na sala do professor e orientador Ulysses. Nesta, foi montado um cenário composto por três 

computadores que se comunicavam entre si, em que um estava conectado na rede da UFJF, via 

ethernet, e os outros dois estavam conectados ao equipamento PLC, um via ethernet e outro via 

Wi-Fi.  

Após montado o cenário, foi possível iniciar os testes, feitos através do software Iperf, que 

melhor nos forneceu os parâmetros necessários para realizar a comparação entre as redes 

anteriormente citadas. As medições foram extraídas para o Microsoft Office Excel, possibilitando 

a análise e o tratamento dos dados. E, dessa forma, foi possível comparar o desempenho das 

redes. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A ideia inicial do trabalho se baseou no projeto, simulação e construção de antenas e 

superfícies seletivas de frequência para aplicações em Terahertz. Tal trabalho foi iniciado, porém 

algumas restrições de material impediram o progresso e encaminharam a pesquisa para 

frequências mais baixas, até 10 GHz. 

A fase inicial se baseou no estudo do programa de simulação CST Studio, que obteve 

relevante progresso. A partir dele, foi possível executar projetos de antenas já existentes (dipolo, 

yagi-uda, planar etc). Como próximo passo, foi iniciado um estudo em cima de estrutura fractais 

para modificação de antenas patch, com o intuito de obter mais frequências de ressonância, além 

de aumentar a largura de banda da mesma. Dentro das mais diversas formas, foi escolhida a 

fractal de Koch, devido a maior facilidade de implantação dentro das antenas planares. Diversas 

delas foram projetadas e simuladas, chegando a uma com melhores resultados (antena patch com 

fractal de segunda ordem). Através das simulações foi possível realizar a construção da mesma e 

comprovar com medições reais as características obtidas. 

Além de alcançar os resultados esperados, o trabalho nos possibilitou aprofundar mais e 

ganhar maior conhecimento de algumas matérias específicas do curso, como Antenas e Micro-

ondas, aprimorando também o domínio dos aparelhos disponíveis do laboratório.  
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RESUMO 
 

 

A Indústria da Construção Civil desmpenha papel importante no desenvolvimento 

ecônomico, social e humano de um país. Contudo, enfrenta dificuldades quanto a 

melhorias indícies de produtividade, qualidade e segurança no trabalho, dentre outros 

motivos, por apresentar uma mão de obra desqualificada, dispondo de mecanismos de 

aprendizagem e desenvolvimento pautados essencialmente em abordagens informais, 

desestruturadas e sem avaliações contínuas de desempenho. Isto se faz ainda mais 

evidente diante dos alarmentes índices de acidentes do trabalho nesse setor, sendo as 

deficiências quanto à educação dos trabalhadores, perante especialmente a identificação 

de riscos e adoção e práticas seguras, reconhecidamente atribuídas como fator 

contribuinte para aqueles índices. Por essa razão, se faz necessário o investimento na 

formatação de estruturas que se pautem em mecanismos de aprendizagem induzida, 

especialmente na elaboração de programas sistemáticos de treinamento, que considerem 

as características peculiares de seus trabalhadores e, em última instância, promovam 

melhorias no desempenho dos indivíduos em relação às ações prevencionistas. Um 

programa de treinamento é um processo cíclico e sistemático constituído por quatro 

etapas: levantamento das necessidades, planejamento, execução e avaliação do 

treinamento. O objetivo abrangente do projeto era formatar uma estrutura generalista 

para programas de treinamento relativos à prevenção de acidentes do trabalho na 

construção civil. Contudo, particularmente diante das limitações de tempo, a pesquisa 

ficou focada na primeira etapa do programa de treinamento. Neste contexto, o objetivo 

foi desenvolver procedimentos para diagnosticar as necessidades de treinamento em 

empresas construtoras de edifícios. Para isso, foram levantados métodos e ferramentas 

disponíveis na literatura e realizada uma adaptação para a realidade do setor. Após isso, 

desenvolveu-se um estudo de caso em uma empresa construtora com cerca 60 

trabalhadores, com coleta de dados que descrevem o perfil dessas pessoas, cargos, 

exigências dos cargos e competencias necessárias, especialmente aquelas relativas à 

prevenção de acidentes. Além disto, foram identificadas as práticas de treinamento 

usuais da empresa e a percepção das pessoas em relação a elas. Os resultados sinalizam 

na direção da formação de agrupamentos de trabalhadores (clusters), identificação de 

necessidades afins e mecanismos de execução e de avaliação dos treinamentos mais 

próximo da realidade dos diferentes grupos identificados. A pesquisa carece de avanços 

para que todas as etapas constituintes de um programa de treinamento sejam 

contempladas em profundidade e com testes práticos que potencializem a generalidade 

dos resultados.  
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RESÍDUO INDUSTRIAL BETUMINOSO: UM ESTUDO DO POTENCIAL DE APLICAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO 

Com a questão ambiental cada vez mais em enfoque e o aumento de restrições impostas 

pelas legislações, há a necessidade de buscar alternativas sustentáveis de construção. 

Acrescido a isso, há a exigência da indústria da construção por materiais duráveis e de 

custo reduzido, tornando viável a utilização de resíduos industriais como forma de 

substituição ou composição de misturas. Verificou-se, então, a possibilidade de aplicação 

de um resíduo asfáltico, proveniente de cortes de telhas, fornecido por uma indústria 

privada, para incrementar misturas de concreto asfáltico utilizadas na pavimentação. 

Buscou-se analisar a influência desse material no possível ganho de propriedades 

mecânicas para a pavimentação, ao mesmo tempo em que visa reduzir o volume de 

resíduos industriais descartados no meio ambiente. Para tanto, a metodologia consistiu, 

inicialmente, em definir os agregados a serem utilizados na mistura e caracterizá-los. 

Seguiu-se para a determinação da composição granulométrica do esqueleto mineral a fim 

de atender a faixa de concreto asfáltico desejada no projeto (faixa B do DNIT). Utilizou-se o 

método de tentativas para essa etapa. Em seguida, foram experimentados quatro teores 

de asfalto para a mistura de agregados definida, utilizando a metodologia de dosagem 

superpave. Através da análise de parâmetros de importância em relação aos vazios e 

densidade da mistura, escolheu-se o teor de projeto de 4,9%. Moldaram-se, então, novos 

corpos de prova com o teor de projeto e foram acrescentadas as fibras provenientes do 

corte das telhas em três diferentes porcentagens. Moldaram-se também corpos de prova 

sem fibras. Com a moldagem feita, realizaram-se os ensaios de módulo de resiliência e 

resistência à tração por compressão diametral para análise dos resultados. Ao final, 

concluiu-se que as misturas com inclusões apresentavam valores menores de módulo de 

resiliência e resistência à tração que as sem inclusões. Entretanto, os valores são aceitáveis 

e compatíveis com os valores das misturas convencionais e dos padrões exigidos pelas 

normas vigentes para concreto asfáltico. Assim, através de mais ensaios para obtenção de 

outros parâmetros mecânicos, bem como ensaios com fibras de outras geometrias, pode-

se analisar a possibilidade da aplicação prática desse material. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O comprometimento com questões ambientais tem se tornado cada vez maior entre governos, 
empresas, instituições e pessoas no mundo todo. Uma grande preocupação sempre foi com a 
poluição atmosférica através de compostos de carbono, causadores do processo chamado de 
“Aquecimento Global”, e dos óxidos de nitrogênio e enxofre causadores da chuva ácida e de 
graves doenças respiratórias. Com novos desafios ambientais, diversos países adotaram metas de 
redução de emissão de carbono, que será atinginda, entre outras formas, via mudança da matriz 
energética e via maior adoção de veículos elétricos. A primeira está sendo realizada via 
investimento em energias renováveis, principalmente eólico e solar; e a última é através do 
incentivo ao desenvolvimento tecnológico de veículos elétricos. 
 
No que tange ao planejamento energético no Brasil, planejar a operação do sistema é de 
fundamental importância devido à grande capacidade instalada de usinas hidrelétricas e à presença 
de termelétricas para garantir a confibiabilidade do sistema. Assim, a operação dos sistemas 
hidrotérmicos é modelado como um problema multi-estágio e estocástico. O primeiro porque a 
decisão hidráulica tomada em certo estágio t afeta o volume armazenado e, por seguinte, as 
decisões futuras, e o último porque as afluências não são totalmente conhecidas e a incerteza 
aumenta conforme o tempo avança. Dessa forma, uma metodologia aplicável é a programação 
dinâmica estocástica (PDE) ou a programação dinâmica dual estocástica (PDDE). 
 
Com o objetivo de aplicar as metodologias estudadas em planejamento da operação de sistemas 
hidrotérmicos, foram desenvolvidos diversos algoritmos para o cálculo de políticas ótimas de 
operação do Sistema Elétrico Brasileiro. O impacto da inserção de veículos elétricos é mensurado 
através de um aumento na demanda ao longo do período de estudo. 
 
De acordo com resultados obtidos em um estudo de caso, pode-se destacar o grande impacto da 
inserção de veículos elétricos no planejamento de médio/longo prazo da operação de sistemas 
hidrotérmicos. Para suportar tal aumento de carga sem grande influência na tarifa de energia 
elétrica, é necessário que haja expansão do potencial de geração elétrica, tanto hidráulica, quanto 
térmicas e renováveis como a eólica. Além disso, a adoção dos veículos elétricos deve ser feita de 
forma cuidadosa e guiada por estudo de especialistas nas diversas áreas energéticas. 
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Título do Projeto:  
 
 
 REMOÇÃO DA ATIVIDADE ESTROGÊNICA POR CLORAÇÃO  
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
JULIANA PALERMO EVANGELISTA DOS SANTOS (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA/BIC - 

FAPEMIG); JOÃO MONTEIRO NETO (BIC - FAPEMIG); NAYARA COURY DE REZENDE (VOLUNTARIO 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA); CAMILA DORNELAS DE ALMEIDA (VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA); TAIZA DOS SANTOS AZEVEDO (COLABORADORA); SUE ELLEN COSTA BOTTREL 

(COLABORADORA); RENATA DE OLIVEIRA PEREIRA (ORIENTADOR); 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Os Desreguladores Endócrinos (DE) são substâncias exógenas que interagem com o sistema endócrino dos 

seres humanos de maneira similar, antagônica ou bloqueadora à ação de hormônios naturalmente 

produzidos no organismo. DE naturais e sintéticos vêm sendo encontrados em concentrações cada vez 

maiores em águas superficiais e subterrâneas e observa-se a necessidade de avaliar a eficiência de remoção 

desses compostos nas Estações de Tratamento de Água (ETA), uma vez que a ingestão de baixas 

concentrações destes, na ordem de ng.L
-1

, já oferece risco à saúde humana. Portanto, buscou-se avaliar a 

eficiência de remoção da atividade estrogênica causada pelos hormônios estrona (E1) e 17ẞ-estradiol (E2), 

assim como sua combinação, em água natural utilizando a cloração (processo mais utilizado na etapa de 

desinfecção em ETA). Amostras de água dopada com diferentes concentrações desses hormônios foram 

submetidas à cloração com doses e tempos de contato variados. Para a quantificação da atividade 

estrogênica inicial e remanescente das amostras, foi utilizado o ensaio Yeast Estrogenic Screen (YES), no 

qual é utilizada uma linhagem da levedura Saccharomyces cerevisiae. Certa produção enzimática é 

desencadeada pela presença de compostos com atividade estrogênica, o que causa a metabolização do 

composto vermelho-β-D-galactopiranosina (CPRG) no substrato, com mudança de coloração quantificável 

através de espectrofotometria. A eficiência de remoção da estrona variou de 12,5 a 98,5%, com tempo de 

contato variando de 1 a 30 minutos e doses de cloro de 0,5 a 5 mg.L
-1

. Já o hormônio E2 apresentou 

remoções entre 49,3% e 99,4% nas mesmas condições, constatando-se adicionalmente que tanto a dose 

quanto o tempo de contato apresentaram relevância estatisticamente significativa na eficiência de remoção 

do composto. Quanto à combinação dos hormônios E1 e E2, houve remoção >99% de atividade 

estrogênica em todas as condições estudadas (tempos de contato de 30 minutos e 24 horas; doses de cloro 

de 2,75 e 5 mg.L
-1

). A cloração apresentou potencial na remoção de atividade estrogênica para os 

hormônios citados, porém são necessários mais estudos para a garantia de melhor eficiência nas ETA, 

verificando a interferência de outras substâncias. 
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Título do Projeto:  
 
   ACIONAMENTO E CONTROLE DE UM FLYWHEEL UTILIZANDO MÁQUINA DE     

RELUTÂNCIA VARIÁVEL 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
  Janaína Goncalves de Oliveira (Orientador) 

  Marina Vidal Coutinho (Bolsista) 

  Thomas Macedo Gerheim Vieira (Bolsista) 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 

   Flywheel Energy Storage Systems (FESSs) têm sido alvo de grande interesse 

entre pesquisadores e empresários. Pois, se comparados às baterias, possuem ciclo de 

carga e descarga mais curto, tendo elevada densidade de potência. Uma vez 

armazenada no flywheel, espera-se que esta energia mecânica possa ser devolvida ao 

sistema elétrico. Desta forma este trabalho será responsável por realizar a simulação 

deste sistema de suporte à rede, baseado no uso de FESS.  

Empregou-se nas simulações dados de um protótipo existente de máquina de 

relutância chaveada (SRM), a fim de obter o seu comportamento real. A SRM 6/4, 

possui 6 polos no estator e 4 polos no rotor e diferentemente de máquinas síncronas e 

de indução, é constituída apenas por material ferro magnético laminado.  

A interface entre a SRM e a rede é realizada por conversores de eletrônica de 

potência na configuração back-to-back. Essa topologia é composta por dois conversores 

distintos e permite que ambos atuem tanto como inversor como retificador controlado. O 

conversor escolhido para o lado da máquina foi o meia ponte assimétrica (AHB), uma 

vez que é amplamente utilizado na literatura para o acionamento da SRM.  

 

 

 

 



Neste trabalho seu funcionamento é divido para baixa velocidades e altas 

velocidades. No primeiro caso, o método de acionamento consiste em comutar um dos 

interruptores via histerese, enquanto o outro é mantido acionado durante todo o intervalo 

de excitação da respectiva fase.  

O conversor do lado da SRM é o responsável pelo controle da corrente de 

acionamento da máquina, e consequentemente pela potência gerada ou demandada da 

rede em cada modo de operação. O controle do Voltage Source Converter (VSC) foi 

executado através do Synchronous Reference Frame - Phase-Locked Loop (SRF-PLL), 

essa simplificação pode ser aplicada em sistemas considerados simétricos e é baseada 

nos conceitos de transformação de coordenadas abc em dq. A regulação das correntes 

id e iq é realizada pelo controlador PI e modulação PWM, que permitem obter valores 

desejados de potência. A tensão no barramento CC é controlada por outro PI, externo à 

malha de corrente id, e vem deste controlador a referência para a corrente id . 

Modelos matemáticos permitiram a análise e projeto dos controladores 

empregados no sistema e estes foram simuladas a fim de ratificar os valores obtidos. Os 

resultados encontrados até o momento se mostraram satisfatórios e permitem almejar o 

controle de outras variáveis, tais como potência ativa e reativa. 
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Título do Projeto:  
 
 
Avaliação dos Efeitos das Mudanças Climáticas no Regime Hidrológico da Bacia do Rio 
Paraibuna 
 
 
 
Autores:  
 
 
Yago Vinícius Motta Benedito (BIC/UFJF); Celso Bandeira de Melo Ribeiro (ESA/UFJF) 

 

 
Resumo:  
 
Devido à sua localização geográfica estratégica, à sua significativa disponibilidade hídrica e 
importância socioeconômica da região, a bacia do rio Paraibuna é alvo de múltiplos usos da água, 
visando, principalmente a geração de energia, abastecimento público e industrial na cidade de Juiz 
de Fora. Considerando que a demanda hídrica tem crescido devido ao aumento populacional e ao 
desenvolvimento econômico, torna-se importante o conhecimento sobre possíveis cenários 
hidrológicos para esta bacia, de forma a contribuir para a definição de políticas ambientais e de 
gerenciamento do uso do solo e dos recursos hídricos. Este trabalho analisa os efeitos das 
mudanças climáticas considerando as projeções futuras das forçantes meteorológicas de 
temperatura e precipitação, para os cenários otimista e pessimista do IPCC, para o período entre 
2006 a 2099 e os seus efeitos sobre as vazões médias mensais para o rio Paraibuna. Inicialmente, 
realizou-se a calibração do modelo SWAT para a bacia do rio Paraibuna a fim de torná-lo 
representativo quanto ao comportamento hidrológico atuante na bacia. De posse do modelo 
calibrado, foi realizada uma modelagem hidrológica com dados climáticos futuros para a bacia do 
Paraibuna para avaliar as tendências futuras do seu comportamento hidrológico. Como resultado, 
frente aos cenários otimista e pessimista e o atual estado de degradação ambiental da região, 
encontrou-se uma tendência em ambos cenários de aumento da magnitude das vazões na época de 
cheia (outubro a março) e diminuição das mesmas nas épocas de estiagens (abril a setembro), 
evidenciando um agravamento dos eventos hidrológicos extremos: cheias e secas mais 
acentuadas. Estas anomalias chegaram a atingir 51% de aumento da vazão no período chuvoso e -
61% na época da seca. Além disso, observou-se que o regime de chuvas para o cenário otimista 
provocaria aumento da precipitação, chegando a dobrar valores em um dos casos. Este resultado 
sinaliza para uma probabilidade de se tornarem mais frequentes os episódios de enchentes e 
alagamentos na bacia nas épocas de cheia e, da mesma forma, o agravamento de escassez hídrica 
no período de seca, o que poderá evidenciar crises de abastecimento público em áreas urbanas da 
bacia. 
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Título do Projeto:  
 
MONITOR INTELIGENTE PARA OTIMIZAÇÃO DA REGULAGEM DE PARÂMETROS NO 
PROCESSO DE SOLDAGEM MIG/MAG CURTO-CIRCUITO 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Estamos em um movimento acelerado de inserção de novas tecnologias no modo clássico de produção industrial, que 

no Brasil tem sido chamado de Indústria 4.0 e tem sido descrito por vários autores como tendo sido formalmente 

iniciado na Alemanha, em 2011. A Indústria 4.0 é um conjunto de tecnologias, especialmente ligadas à Tecnologia de 

Informação, que são usadas na forma de redes “inteligentes” e caracteriza-se pelo uso intensivo de sensores, robôs, 

inteligência artificial, manufatura aditiva, dados em nuvem, mineração de dados, entre outros, para monitorar a 

qualidade dos produtos em tempo real e flexibilizar o sistema produtivo visando à “customização” do produto final 

em acordo com as demandas específicas de cada cliente. Neste contexto, o processo de soldagem MIG/MAG tem 

relevância fundamental pois é o processo de mais intensiva aplicação nos diversos setores industriais como 

automotivo, naval e bens de capital. Visando a evolução do processo de soldagem MIG/MAG como meio produtivo 

inserido na Indústria 4.0, este trabalho visa a identificar quais são os principais parâmetros de soldagem que podem 
ser monitorados e utilizados como meios para sensoriamento da estabilidade do processo. Existe relação entre 

alguns parâmetros de soldagem e a estabilidade do processo. Essa estabilidade pode ser avaliada pelos picos de 

tensão de soldagem, tornando-se importante meio para monitoramento e otimização. Assim, este trabalho apresenta 

uma metodologia de avaliação da distribuição de picos de tensão e sua relação com a regularidade dos sinais de 

tensão de soldagem. O teste qui-quadrado foi aplicado para avaliar a distribuição de frequências observadas de 

picos de tensão e compará-la com a distribuição hipotética. Um cordão padrão foi comparado com sua repetição e 

testada a hipótese de distribuições iguais. Os resultados mostraram que existem distribuições estatisticamente iguais 

de picos de tensão entre cordões de solda para determinados parâmetros. Demonstrou-se haver uma forma de 

avaliar a estabilidade de arcos em soldagem MIG/MAG através da análise de distribuição de picos de regnição, 

contribuindo com geração de conhecimento para o desenvolvimento do proposto monitor inteligente de soldagem.  
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CARACTERIZAÇÃO E MODELAGEM DE PADRÕES FRACTAIS 
 
Neste trabalho estuda-se o comportamento dinâmico de barras densamente dobradas seguindo 
padrões fractais, e verifica-se que estas possuem características físicas peculiares. Uma barra 
densamente dobrada apresenta flexibilidade tendendo a infinito com o aumento da quantidade de 
dobras, e é possível conter o espaço ocupado por ela dentro de qualquer volume desejado, pelo 
menos sob o ponto de vista conceitual. Além disso, enquanto a frequência natural de vibração de 
uma barra reta depende do inverso do quadrado de seu comprimento, a de uma barra fractal 
depende do inverso do comprimento somente (para iterações suficientemente avançadas), sendo 
assim menos sensível ao aumento do comprimento. A partir dessas características propõe-se 
investigar sistemas de captação de energia via material piezoelétrico a partir da vibração dessas 
barras. 
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Título do Projeto: 

A EVOLUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL: UMA ANÁLISE CRÍTICA COM BASE 
NA EXPERIÊNCIA DO SNIS 
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FERNANDA RAPHAELA PANTOJO DE SOUZA (Voluntario de Iniciação Científica) 
TAYNA SALES SALIMENA (Colaboradora) 
SAMUEL RODRIGUES CASTRO (Coorientador) 
EDGARD HENRIQUE OLIVEIRA DIAS (Orientador) 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 

O saneamento básico engloba serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de 
esgotos, manejo de águas pluviais e gerenciamento de resíduos sólidos. A Lei Nacional do 
Saneamento Básico (Lei n° 11.445/2007) preconiza a universalização desses serviços no país. 
Visando analisar a situação do saneamento no Brasil, o Ministério das Cidades desenvolveu o 
Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS). Nesse contexto, o presente estudo 
buscou analisar estatisticamente a base de dados do SNIS em termos de indicadores de 
serviços de água, esgoto e resíduos sólidos. A partir desse banco de dados, realizou-se testes 
de hipóteses de comparação simples e de comparações múltiplas entre as macrorregiões do 
Brasil (2012-2016), sendo adotado nível de confiança de 95%. Resultados demonstraram que 
as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram os maiores índices de atendimento total 
de água, com medianas acima dos 75%, enquanto as regiões Norte e Nordeste apresentaram 
os piores índices de atendimento (53 e 51%, respectivamente) e de perdas na distribuição (47 e 
35%, respectivamente). Entre os anos de 2012 e 2016, observou-se queda no consumo médio 
per capita de água no país, com destaque para as regiões Sudeste e Nordeste. Se tratando de 
serviços de esgoto, grande destaque se dá para a região Sudeste, com índice de coleta de 
esgoto e de tratamento de esgoto iguais a 80% e 62%, respectivamente; logo sem seguida 
aparecem as regiões Sul e Centro-Oeste, com valores oscilando entre 40 e 50%; nas regiões 
Norte e Nordeste, valores medianos desses índices estiveram abaixo dos 30%. Em relação a 
resíduos sólidos, a cobertura de coleta domiciliar tem se mantido em taxas elevadas, igual a 
98,6% da população urbana entre 2014 e 2016. Porém, há um déficit de atendimento a 
aproximadamente 2,7 milhões de habitantes, sendo 65,8% destes moradores das regiões Norte 
e Nordeste. Evidenciou-se, ainda, incremento nas despesas referentes ao manejo de RSU em 
cidades litorâneas, como possível causa população flutuante considerável. Por fim, acredita-se 
que ferramentas de análise estatística dos dados do SNIS possam auxiliar avaliações das 
condições sanitárias do país, subsidiando tomadas de decisão e melhoria dos serviços 
prestados. 
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Sistemas estruturais estao frequentemente sujeitos a excitacoes externas ou internas que podem 
provocar vibracoes indesejaveis. Os efeitos das vibracoes estruturais sao os mais variados: de 
uma forma geral causam nos seres humanos sensacoes desagradaveis como desconforto e perda
de produtividade, enquanto nos elementos estruturais, acentuam a fadiga e o desgaste, reduzindo
a vida util e aumentando o risco de colapso. 

Sao inumeras as areas nas quais o problema de controle de vibracoes tem uma especial 
importancia, como por exemplo: area de veiculos terrestres, aereos, maritimos e submarinos; 
engenharia civil; acustica; medicina; maquinas industriais; industria de eletroeletronicos, entre 
outras.

Tendo em vista o amplo campo de atuacao dos sistemas de controle de vibracoes, neste projeto 
de Iniciacao Cientifica realizam-se estudos preliminares para o desenvolvimento de sistemas de 
controle ativo e/ou semi-ativo de vibracoes atraves de microcontroladores de baixo custo. 



ESTUDO DO POTENCIAL DE APLICAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA 

SEPARAÇÃO DAS APARAS DA CELULOSE NA FABRICAÇÃO DE TELHAS 

Estudos na área de reaproveitamento de resíduos e sustentabilidade estão em ritmo 

crescente nos últimos anos. Em concordância com essa diretriz, deu-se início ao estudo 

da viabilidade do uso de resíduos sólidos de celulose, provindos da indústria de telhas 

na produção de concretos poliméricos. Os resíduos provenientes das indústrias de papel 

possuem alto teor de substâncias orgânicas, o que lhe confere a propriedade de ser 

reaproveitado quase que em sua totalidade. Os primeiros concretos poliméricos 

produzidos foram à base de resina epóxi e poliéster. Muitas das falhas que ocorrem nas 

estruturas de concretos derivam-se da alta porosidade apresentada em seu estado 

endurecido, fato este que pode ser ocasionado desde a sua fabricação até a sua aplicação 

onde não é realizado o correto adensamento. Como a porosidade é extremamente 

prejudicial aos concretos, o preenchimento destes poros com polímeros ocasionaria no 

fechamento dos mesmos evitando a entrada de agentes agressivos. Além disso, esse 

preenchimento causa um aumento na área superficial da peça de concreto, ou seja, 

quando colocada diante de cargas, não apresentaria perda de resistência, pelo contrário, 

torna-se mais eficiente. Deu-se início à coleta do resíduo. Os outros materiais utilizados 

na pesquisa foram também caracterizados, e são eles: brita, areia natural, areia 

industrial, resina, cimento e água. Logo após todas as caracterizações dos agregados, 

deu-se início à produção do traço de referência do concreto, ou seja, o traço sem a 

utilização de resíduos que serviria de comparação com o concreto sustentável. O traço 

de concreto foi produzido e os corpos de prova moldados e levados à câmara úmida. No 

momento de desforma dos corpos de prova notou-se que alguma reação inesperada entre 

os componentes ocorreu, já que o estado em que se encontravam era, aparentemente, o 

mesmo que do dia em que foram produzidos. Suspeitou-se que a reação teria ocorrido 

entre o cimento e a resina utilizada, e um novo traço de concreto, agora sem cimento e 

apenas com resina foi produzido. O novo traço ainda reagiu conforme o primeiro, 

levando os pesquisadores a concluírem que a resina utilizada não reage na presença de 

água sendo necessária sua substituição.  

Palavras chaves: celulose, concreto polimérico, sustentabilidade. 

 



EFICIÊNCIA MECÂNICA E ENERGÉTICA EM ESTRUTURAS FRACTAIS 
 
As fundações são os elementos responsáveis pela transmissão de todas as cargas de uma              
estrutura para o solo, incluindo seu peso próprio e todas as demais ações atuantes na               
edificação. Neste sentido, pode-se dizer que são os elementos mais importantes por serem             
responsáveis pela sustentação de todos os outros. A capacidade de carga é a principal              
medida funcional de uma fundação. As estacas são elementos de fundação cilíndricos cujo             
mecanismo de transferência de cargas se dá principalmente por atrito lateral. É fato que              
sistemas ramificados apresentam grandes áreas de superfície e raízes de árvores usam            
deste fato para aumentar sua capacidade de suportar solicitações sobre as árvores, como             
esforços laterais de vento. Neste trabalho apresenta-se um modelo de estruturas           
ramificadas, baseado em geometria fractal, como solução alternativa para fundações, frente           
a um modelo de estaca padrão. Com três parâmetros é possível gerar uma infinidade de               
sistemas ramificados compostos por elementos em diferentes quantidades, comprimentos e          
espessuras. O objetivo consiste em comparar o desempenho dos modelos ramificados e            
padrão sob o ponto de vista de capacidade de suporte, além de avaliar tensões e               
deslocamentos. Para tal finalidade, é montado um problema de maximização da área de             
superfície do sistema ramificado e, a partir da solução ótima, utilizou-se simulação em             
elementos finitos para encontrar capacidade de carga, tensões e deformações. As           
simulações foram realizadas no programa PLAXIS, sendo adotado para o solo o modelo             
constitutivo elastoplástico com critério de falha de Mohr-Coulomb. Os resultados mostram           
que as estruturas ramificadas apresentam significativo aumento na capacidade de suporte.           
Para uma ramificação, a capacidade de carga chega a cerca de três vezes a capacidade de                
carga de uma estaca simples, podendo chegar até cerca de quatro vezes para o caso de                
duas e três ramificações. Além disso, com apenas uma ramificação foi possível verificar             
uma redução do deslocamento vertical da fundação, para um mesmo carregamento, em            
cerca de 85% do deslocamento da fundação simples, podendo chegar a cerca de 90% para               
duas e três ramificações, evidenciando uma significativa redução da solicitação do solo            
adjacente em profundidade. Em contrapartida, há uma maior distribuição de tensões e            
solicitação do solo na direção horizontal, provocando influência em possíveis estruturas           
vizinhas. Por fim, destaca-se que em fundações ramificadas, os maiores níveis de tensão             
são observados na própria fundação, evidenciando uma maior solicitação da estrutura,           
enquanto que nas fundações convencionais as maiores tensões foram observadas no solo            
imediatamente abaixo do nível da base da fundação. 
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RESUMO SOBRE O PROJETO 

Este resumo tem como objetivo descrever de forma geral as          

atividades desenvolvidas no âmbito do projeto de pesquisa intitulado         

“Aquisição e Processamento de Imagens para Ambiente Virtual Aplicado         

em Tecnologia Assistiva” dos programas de apoio VIC (Voluntário de          

Iniciação Científica) e BIC (Bolsista de Iniciação Científica) da         

Universidade Federal de Juiz de Fora. 

O trabalho, cujas atividades foram distribuídas ao longo de 01 ano,           

foi dividido em diversas etapas entre os dois bolsistas da equipe.  

Uma das tarefas foi o desenvolvimento de aprimoramentos e         

soluções no código e na interface do software SaphoIDE (na linguagem de            

programação orientada à objetos C#) que interage com um processador (em           

linguagem descritiva de hardware Verilog), além da realização de testes          

para detecção de erros a serem solucionados posteriormente, de acordo com           

o andamento das atividades. 

A outra linha de pesquisa teve como finalidade fazer a aquisição de            

diversos dados oriundos de câmeras, sensores laser, dispositivos IMU,         

como imagens, nuvens de pontos, angulações, e diversas outras grandezas.          

Uma vez obtidos esses dados, a ideia foi associá-los de maneira síncrona de             

forma com que eles se complementassem e pudessem ser usados para           

mapear e representar o ambiente ao redor do conjunto de sensores. Para tais             

objetivos serem alcançados uma interface gráfica foi desenvolvida na         

linguagem de programação C++.  

Uma característica que também foi visada pelo projeto foi a de           

buscar o funcionamento do sistema como um dispositivo móvel, onde todos           

os componentes estariam integrados em um modelo próprio e com sua           

 



 

própria fonte de alimentação, podendo assim, ser facilmente manuseado         

para diversos ambientes diferentes. 

As adaptações e desenvolvimentos realizados durante todo o período         

do trabalho permitiram uma melhor adequação da pesquisa e da parte           

prática para que o projeto proposto pudesse realizar suas funções atingindo           

os resultados desejados tanto no progresso do trabalho em si quanto na            

obtenção de conhecimento e experiência por parte de cada membro da           

equipe. Destaca-se também a opção de futuramente otimizar ainda mais o           

trabalho realizado de forma que o projeto deixa como contribuições          

adicionais propostas para desenvolvimentos futuros nesta área de pesquisa. 

 

 



 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  

X Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 

PRECIPITAÇÃO QUÍMICA DE ESTRUVITA NA RECUPERAÇÃO DE NITROGÊNIO E 
FÓSFORO A PARTIR DE EFLUENTES LÍQUIDOS UTILIZANDO REAGENTES 
ALTERNATIVOS 

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

PEDRO BARREIROS SILVA DE SOUZA FAGUNDES (BOLSISTA);  
CAROLINA DE OLIVEIRA RESENDE (BOLSISTA) 
SAMUEL RODRIGUES CASTRO (ORIENTADOR);  
EDGARD HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS (COORIENTADOR) 

 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 

Precipitação química de estruvita (MgNH4PO4.6H2O) é uma técnica promissora na 
recuperação de nitrogênio e fósforo a partir de efluentes líquidos, evitando a eutrofização de 
corpos hídricos e conservando fontes naturais de nutrientes. Além disso, cristais formados 
apresentam potencial aplicação como fertilizantes pelo considerável teor de macronutrientes. 
Um modo de promover um scale up do processo de precipitação e torná-lo viável é promover 
a redução de custos, principalmente referente aos gastos com reagentes químicos, por meio da 
utilização de fonte alternativa de magnésio. O presente trabalho, desenvolvido em parceria 
com a UFMG, realizou um planejamento fatorial como procedimento multivariado de 
otimização experimental para avaliar e identificar as melhores condições reacionais de 
obtenção de estruvita. Para isso, foram executadas e analisadas 27 diferentes condições 
experimentais. Utilizando suspensão de MgO hidratado como fonte alternativa e de baixo 
custo de magnésio, apenas a razão estequiométrica PO4:NH4 mostrou-se significativa à 
precipitação. A melhor condição reacional foi atingida em pH 9,0, razão Mg:NH4:PO4: igual 
a 1,0:1,0:1,5, com remoção de 50,0% de N-NH4 a partir de uma solução sintética. Nesta 
mesma condição, a técnica utilizada permitiu a remoção de 47,0% de N-NH4 a partir de um 
lixiviado real de aterro sanitário com concentração inicial de N-NH4 de, aproximadamente, 
2000 mg.L-1. Adicionalmente, ensaios preliminares indicaram que tal técnica de precipitação 
química combinada a processos oxidativos avançados (fenton) é uma estratégia viável no 
tratamento de efluentes complexos, como lixiviado de aterro, fato que merece estudos 
complementares. 
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RESUMO: IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA MIGRAÇÃO DE 

UM CONSUMIDOR DADOS OS AMBIENTES DE CONTRATAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

 

O trabalho analisou o mercado de energia e seus agentes, tendo como fundamento o 

estudo da atual cadeia produtiva do setor elétrico no Brasil, margeada pelos sistemas de 

geração até o alcance de seu consumidor final. É fato que o mercado de energia mundial 

vem apresentando constantes mudanças ao longo das últimas décadas, influenciado 

pelos distintos regimes políticos e adversas condições territoriais. Neste contexto, os 

sistemas de geração, distribuição e comercialização de energia passaram a ser cada vez 

mais complexos e diversificados. Para aprofundar neste enfoque, fez-se necessário 

abordar os diversos modelos de mercado de energia no mundo, confrontando-os com o 

modelo brasileiro operante, após a reforma preludiada nos anos 1990. Também, 

resgatou o contexto histórico do setor elétrico brasileiro, abrangendo os agentes 

institucionais e econômicos envolvidos. Retratou o Brasil, no que tange o mercado 

energético sobre o controle estatal, desde seu fundamento no século XX, perpassado por 

diversas reformas motivadas pelas ondas de descentralizações e privatizações ocorridas 

no mundo. Neste cenário, o modelo institucional, que se tornou vigente no País, passou 

a considerar as etapas de geração, transmissão e comercialização da energia, operantes 

em dois ambientes distintos: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e Ambiente 

de Contratação Livre (ACL). Analisando-se no âmbito global, uma grande parte dos 

sistemas elétricos mundiais era operado por meio de monopólios nacionais até o período 

de liberação, iniciado nos anos 1990. Com esta fase de desregulamentação do setor de 

energia, os mercados competitivos de eletricidade passaram a obter diferentes 

configurações, tais como os modelos de Aprovisionamento Competitivo, Atacadista e 

Varejista. O mercado de energia pode ser caracterizado como a forma de se permitir a 

transação de energia entre os geradores, distribuidores e consumidores, podendo haver 

demais intermediários responsáveis pelo sistema de comercialização. Assim, este estudo 

tem o objetivo de proporcionar às empresas, subsídios teóricos para tomada de decisões, 

no que se refere à identificação das vantagens e desvantagens da migração de um cliente 

do Mercado Cativo de energia para o Mercado Livre de Energia, além de suportes 

necessários para que sejam capazes de reavaliar e definir o seu melhor rendimento, com 

base no menor custo energético. Com este enfoque, foram realizadas análises referentes 

ao contexto dos Mercados Livre e Cativo e seus respectivos tipos de consumidores, 

expondo em suas faturas energéticas os impactos aferidos após uma etapa de migração.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O projeto “Diagnóstico da qualidade da água e medição da vazão do ribeirão das Rosas em Juiz 
de Fora – MG’’teve com objetivo analisar a qualidade e a quantidade de água no ribeirão das 
Rosas durante um ano. O ribeirão das Rosas, classificado como de classe 1 pela COPAM 
016/1996, é afluente de margem esquerda do rio Paraibuna que é um dos principais afluentes do 
rio Paraíba do Sul .O ribeirão nasce em uma área rural atravessa o bairro granjas Bethânia onde 
recebe efluentes in natura e entra no Campo de Instrução e Centro de Educação Ambiental e 
Cultura (CI/CEAC) do Exército Brasileiro, uma área preservada com existência de mata ciliar e 
onde não há lançamento de efluentes. Foram realizadas 4 campanhas durante 1 ano em 3 pontos 
escolhidos para monitoramento localizados na área do CI/CEAC. O primeiro ponto está 
localizado na divisa entre o bairro Granjas Betânia e o CI/CEAC, o segundo ponto no centro do 
campo próximo à antiga sede da fazenda ribeirão das Rosas e o terceiro no fim do perímetro do 
campo de instruções próximo a sua foz no rio Paraibuna. Para a análise da qualidade da água 
foram analisados 15 parâmetros físico-químicos e os resultados comparados com Resolução 
CONAMA 357/COPAM 2008. A vazão foi calculada com o método área x velocidade. Para 
determinação da velocidade de escoamento do ribeirão foi utilizado o método do flutuador e para 
determinação da área o método de batimetria. Notou-se uma relação entre o aumento de vazão, 
devido a precipitação e, a melhora nos parâmetros de qualidade de água embora parâmetros como 
oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo, E.coli, turbidez, 
nitrogênio amoniacal e ferro ainda não estejam em conformidade com a legislação. Observa-se 
que mesmo assim, ocorre uma melhora nos resultados obtidos quando se compara os pontos 1 e 3, 
evidenciando uma influência positiva da área florestal preservada do CI/CEAC. Conclui-se que a 
preservação da mata ciliar contribui com a preservação da qualidade da água mas, o tratamento 
dos esgotos dos bairros a montante contribuirão muito para a melhoria da qualidade da água do 
ribeirão das Rosas. 
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O trabalho consiste no estudo da articulação temporomandibular (ATM), 

responsável pelo movimento de abertura e fechamento do maxilar. O estudo 

torna-se necessário devido à grande complexidade da articulação e também 

à grande frequência de casos de disfunções envolvendo a mesma. 

O estudo foi feito utilizando métodos de modelagem computacional, e o 

maior foco do trabalho é apresentar métodos da criação e análise do modelo 

computacional, partindo da obtenção do modelo geométrico, passando pelo 

tratamento do mesmo e na transformação em sólido, e somente então a 

análise do movimento e as tensões causadas no mesmo. 

O processo de obtenção do modelo se divide em duas formas: por 

escaneamento e por meio de imagens médicas (DICOM). O escaneamento 

consiste no uso de um Scanner 3D, que irá processar um objeto escolhido e 

o transformará em uma nuvem de pontos. Embora não tenha sido utilizado 

neste projeto em si, é de grande utilidade para demais estudos nessa área. A 

outra maneira é por meio de imagens obtidas por equipamentos médicos, que 

podem ser convertidas em um sólido através de softwares específicos para 

este fim. 

O tratamento do modelo geométrico também é de grande importância para a 

análise, visto que por meio dela é possível otimizar o espaço de 

armazenamento, preencher possíveis buracos no modelo e, por fim, 

transformá-lo em um sólido. 

A última etapa é o estudo do movimento e das tensões na articulação por 

meio do método de elementos finitos. Neste projeto foi utilizado o programa 

Abaqus, que permite a simulação de movimentos e tensões no corpo. A partir 

dele, é possível extrair informações sobre as forças geradas pelo movimento, 

o que traz resultados preciosos para o mapeamento das condições que 

desencadeiam disfunções na articulação. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O concreto é um dos materiais mais empregados na construção civil. No entanto, por se tratar de um meio 
heterogêneo, em constantes evoluções físicas e químicas, a previsão do comportamento desse material é 
extremamente complexa, sobretudo quando exposto a condições extremas, como temperaturas elevadas. Sendo assim, 
faz-se necessário o uso de ferramentas computacionais para avaliar este comportamento, como a modelagem 
computacional. Neste trabalho é realizada uma análise de um elemento de concreto submetido a diferentes 
carregamentos térmicos, fazendo o uso de uma formulação termo-hídrica implementada no Cast3M, que é um código 
de cálculo gratuito baseado no Método dos Elementos Finitos. Essa análise resultou em alguns dados importantes 
acerca do comportamento do concreto sob estas condições, tais como saturação, campo de temperaturas, pressão de 
vapor e perda de massa do sistema. Foi realizada uma análise paramétrica para verificar a influência do carregamento 
utilizado, da permeabilidade e da saturação iniciais no material considerado. 
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Os dentes são constituídos por tecidos como: esmalte, cemento, dentina e polpa. A função 
mais comum dos dentes é a mastigação. São substituídos apenas uma vez na vida. Os dentes 
permanentes são submetidos a carregamentos repetitivos. O esmalte dentário é a parte da 
estrutura que mais recebe influência de tais carregamentos tornando-se necessário o estudo e 
compreensão acerca de suas propriedades físicas e mecânicas. 
 
O esmalte dentário é um tecido orgânico formado por dois materiais heterogêneos; 96% de 
material inorgânico, que possuem aparência semelhante a buracos de fechadurae 4% de 
material orgânico, situado em uma região Inter prismática. Tem como principais funções a 
proteção da dentina e suporte aos esforços mastigatórios. Apresenta pouca capacidade de 
suportar deformação plástica antes da sua fratura. 
 
O presente trabalho tem como objetivo: Utilização de técnicas de multiescala; geração dos 
modelos computacionais por meio do software de elementos finitos, Abaqus; Realização de 
análises computacionais, via Abaqus, a fim de se obter resultados para o módulo de 
elasticidade e para a rigidez do esmalte dentário; Representação por um meio homogêneo 
equivalente, do esmalte dentário.  
 
Os testes foram divididos em duas fases obtendo como resultados as tensões normais e de 
cisalhamento: aplica-se o deslocamento horizontal; aplica-se o deslocamento vertical. São 
calculados os módulos de elasticidade para o movimento considerado. É feita uma análise 
gráfica dos valores obtidos dos módulos a fim de se obter um valor aproximado para a geração 
de um modelo homogêneo. 
 
A partir dos resultados obtidos pode-se observar que apesar os módulos de elasticidade E12, 
E21 e E22 terem se estabilizado, o módulo para o E11 começa a sofrer inflexão apenas com 
900 células não podendo, ainda, garantir que o modelo tenha alcançado um módulo de 
elasticidade possível para a criação do modelo homogêneo. Para a pretende-se obter mais 
resultados com intuito de compará-los aos resultados encontrados na literatura. Para 
trabalhos futuros, é interessante o desenvolvimento de um script em Python para a geração de 
tais modelos geométricos. 
 
Sendo assim, apesar dos resultados preliminares, este trabalho emerge como uma abordagem 
promissora na predição de módulos de elasticidade de materiais heterogêneos. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A integração da tecnologia como forma de sustentabilidade do campus surge como uma 
nova maneira de superar a lacuna percebida entre ciência e sociedade. Mudanças e avanços 
são necessários, porém, requerem um importante compartilhamento de conhecimento para lidar 
com a complexidade e incerteza das inovações. A fim de auxiliar nessa nova era surgem 
propostas como a do campus inteligente (smart campus), derivada das áreas de cidade 
inteligentes (smart city) [3]. Diversas são as áreas de abrangência para uma cidade, ou campus, 
se tornar inteligente, desde a governança, passando pela redução de consumo energético, 
compartilhamento de recursos, até a organização e facilidade de uso pelos agentes envolvidos 
(e.g. usuários, alunos e funcionários) através de recursos computacionais. No último caso é que 
esse projeto se encaixa, provendo a integração entre o público que frequenta o campus da 
universidade e os recursos disponíveis.   

 Pensar na forma como um campus pode se tornar inteligente, é pensar em como a 
integração e gestão de recursos pode auxiliar no cotidiano dos seus usuários. Para exemplificar 
tem-se perguntas como: 

 "Como podemos criar um ambiente seguro?" 

 "Como podemos gerir em tempo real o controle de acesso?" 

 "Como podemos incrementar a eficiência de serviços sob demanda?" 

 "Como posso simplificar o processo de registro de um estudante? " 

Neste projeto são avaliadas duas frentes, tanto a análise em redes complexas quanto a 
inteligência computacional aplicada, neste caso aplicado à gestão de transporte. O conceito de 
sistemas inteligentes de transporte, do inglês Intelligent Transportation Systems – ITS [14] – se 
caracteriza por ser um conjunto de soluções tecnológicas de telecomunicações e informática 
que são aplicadas para melhorar a operação e aumentar a segurança nas vias de transporte, 
em geral, terrestre. Considera-se esta linha de pesquisa parte da Internet das Coisas e, 
consequentemente, de um ambiente de cidade ou campus inteligente. A passagem de veículos 
pela UFJF, transformando-a em uma via importante da cidade de Juiz de Fora, desperta o 
interesse da avaliação, tanto quantitativa quanto qualitativa. A partir da infraestrutura já existente 



no campus da UFJF com câmeras em seus pórticos norte e sul e outros, e a parceria já 
existente com setores como o CGCO, é possível realizar a análise comportamental completa do 
tráfego de veículos. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Desde  1937  está  disponível  uma  vacina  eficaz  contra  febre  amarela.  Ainda  assim,  questões
relativas a seu uso permanecem pouco entendidas,  como, por exemplo,  a dose ideal capaz de
conferir  imunidade  contra  a  doença.  Em  2017  foi  desenvolvido  um  modelo  matemático-
computacional  capaz de reproduzir o comportamento do sistema imune após a vacinação contra
febre  amarela  utilizando  para  isso  diversas  equações  e  parâmetros.  Para  entender  melhor  o
impacto  dos  diferentes  valores  que  os  parâmetros  impõem nos  resultados  do  modelo,  faz-se
necessário  realizar  uma  análise  de  sensibilidade  no  mesmo.  Porém,  devido  a  quantidade  de
parâmetros,  essa  tarefa  nem  sempre  é  simples.  Pensando  em  auxiliar  esse  processo,  foi
desenvolvida  uma ferramenta  para realizar  a  análise  de sensibilidade  de modo automático.  A
ferramenta permite ao usuário escolher um valor de referência para cada parâmetro, seus limites
inferiores e superiores e os seus intervalos de variação. Ao final de sua execução, a ferramenta
identifica os parâmetros mais sensíveis do modelo, ou seja, aqueles cuja alteração impactam de
forma mais significativa os resultados e que por esse motivo devem ter seus valores de referência
atribuídos de modo mais cuidadoso. Por exemplo, para um parâmetro A, define-se o valor inicial
50, a porcentagem de variação igual a 10\%, limite inferior igual a 10\% e limite superior igual a
20\%. Dessa forma, o modelo seria avaliado usando os valores 45, 50, 55 e 60 para o parâmetro
A. Além de realizar  a  análise  de sensibilidade,  a  ferramenta  pode também ser  utilizada  para
simular, de modo simples, diferentes cenários de administração da vacina (p.ex., diferentes doses,
dose reforço, etc.), bem como o seu impacto em diferentes indivíduos (com deficiência no sistema
inato, com níveis baixos de T CD8+, etc.), de modo a avaliar a resposta imune para cada um
deles. O software foi desenvolvido na linguagem de programação Python. Este trabalho descreve
a implementação computacional desta ferramenta, bem como apresenta resultados preliminares da
análise de sensibilidade realizada no modelo da resposta imune à vacina da febre amarela.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Cogeração, ou produção combinada de calor e eletricidade, basicamente é a produção de calor em 
que uma parte é diretamente aproveitada (para aquecimento, para vapor de processo) e outra parte 
serve para produzir eletricidade. 
A geração distribuída controlável e previsível, como o sistema de cogeração ou trigeração, trará 
mais estabilidade ao sistema elétrico de potência, podendo reduzir as perdas por efeito joule. A 
trigeração é um processo de produção de energia muito eficiente, possibilitando uma série de 
benefícios, entre eles a redução do consumo de combustíveis fósseis e consequentemente a 
redução na emissão de gases poluentes no ambiente. No Brasil, devido ao desequilíbrio do regime 
de chuvas, a geração hidrelétrica se reduziu. Com isso o uso das termelétricas cresceu muito, 
tornando a energia mais cara e mais suja, porém o sistema de trigeração apresenta-se como 
solução para o novo cenário energético do país. Esse sistema pode apresentar eficiência de até 
80%, muito superior à eficiência das térmicas tradicionais, que chegam no máximo a 35%. 
Comparando esses rendimentos, fica claro a vantagem de utilizar sistemas de trigeração, 
principalmente em locais onde a curva de demanda de energia térmica seja favorável para boa 
eficiência do sistema.  
A análise de investimento foi realizada supondo a implantação de um sistema de trigeração em 
um hospital hipotético, pertencente ao mercado cativo, subgrupo A4, conectado à rede da 
Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). O sistema foi otimizado para a operação mais 
econômica e garantindo o atendimento às demandas energéticas. Com base nos resultados da 
otimização, o dimensionamento ideal para o os três principais componentes do sistema de 
trigeração foi decidido. Por fim, foi realizada uma análise de investimentos considerando o custo 
de instalação dos equipamentos dimensionados e a economia gerada pelo sistema se comparado 
com um sistema tradicional, que é baseado somente em energia elétrica para o suprimento das 
cargas. A otimização da operação resultou em uma economia operacional se comparado ao 
sistema tradicional, sendo a economia operacional anual de US$ 664.010,00. O sistema de 
trigeração traria uma economia operacional anual considerável para o hospital. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

As redes bioquímicas são caracterizadas por um vasto grau de interações e, por isso, 
podem conter um comportamento temporal complexo que, na maioria das vezes, pode ser difícil 
de ser compreendido. Portanto, as simulações computacionais desses sistemas tornaram-se 
ferramentas essenciais para o entendimento dessas redes, principalmente com o advento das novas 
tecnologias de bilogia molecular de alto rendimento.  

Há duas importantes maneiras de realizar a simulação desses tipos de redes: determinística 
e estocástica. A primeira é realizada por meio de equações diferenciais ordinárias (EDO) e a 
segunda determina-se o número de moléculas das espécies ao longo do tempo. A simulação 
estocástica consegue superar duas limitações presentes na determinística: as flutuações aleatórias 
no processo de simulação e a suposição de que possuem valores contínuos, uma simplificação; 
dado que as espécies biológicas possuem natureza discreta. 

Os objetivos deste projeto é estudar e implementar os principais algoritmos de simulação 
estocástica (ASE) e os ASE com delay utilizando hash table para analisar o seu desempenho em 
comparação com aqueles já publicados na literatura. 

Durante o projeto, foram desenvolvidos um método para a leitura e análise da entrada da 
da rede e implemetados os seguintes ASE: Direct Method, First Reaction Method, Next Reaction 
Method, Simplified Next Reaction Method e o Rejection Method. Além disso, foi desenvolvido 
ainda uma estrutura de dados para o armazenamento, de forma compacta, dos dados geradas 
durante a simulação. Com isso, tem-se uma forma eficiente para economisar a memória usada no 
armazenamento do número de moléculas da rede geradas durante a simulação. 

Também, foi desenvolvido uma versão do Next Reaction Method, a qual foi denominada 
Compact Next Reaction Method (CNRM), podendo assim, tornar-se mais rápido e mais fácil de 
compreender que o algoritmo original. 

Como trabalhos futuros, podes-se desenvolver o ASE com delay utilizando outras formas 
de hash table juntamente com o CNRM. Além de efetuar outra bateria de testes para analisar o 
desempenho desses novos ASE. Pode-se, contudo, incorporar uma interface gráfica para auxilir o 
usuário a usar os algoritmos implementados durante este projeto. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Aplicações para transmissão de mídia contínua tem uma visível penetração na Internet. Dia a dia, observamos um 
crescente número de companhias e empresas que disponibilizam conteúdo de vídeo pela Internet, o que reflete em 
um crescente trafego relacionado a essas aplicações. Até 10 anos atrás essas aplicações eram associadas a baixa 
qualidade e executadas sobre protocolos específicos como RTP/UDP. Atualmente, transmissões de mídia contínua 
são tipicamente realizadas por HTTP, com protocolos que se adaptam às condições do acesso à Internet de seus 
usuários. Para manter o engajamento dos usuários, os provedores de conteúdo devem, antecipadamente, intervir 
na qualidade do vídeo que um cliente recebe. Por vezes, e melhor reduzir a qualidade do vídeo evitando 
interrupções indesejadas. Um primeiro passo para prever o comportamento dos usuários e suas condições de rede 
é a caracterização de suas características. Nesse sentido, nós caracterizamos o comportamento dos usuários de um 
sistema de video ao vivo durante grandes eventos na Internet: as copas do mundo de futebol da FIFA em 2014 e 
2018. Analisamos dados relativos as transmissões ao vivo realizada pelo principal provedor de conteúdo Internet do 
Brasil (a globo.com). Nós identificamos as principais características do comportamento de um cliente e propomos 
um modelo simples que captura seu comportamento típico. Nossos resultados são comparados ao estado da arte e 
indicam mudanças no comportamento dos clientes durante eventos de larga escala na Internet. Acreditamos que 
nossos resultados podem ser aplicados na geração de cargas sintéticas realistas e servir como substrato para o 
desenvolvimento e avaliação de novas arquiteturas de transmissão ao vivo na Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave:  
 
Internet  Live streaming 

 

    Caracterização 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  

X Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 
 
COMUNICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO POR LUZ VISÍVEL 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
LETÍCIA FLORENTINO PIRES (Bolsista) 
ALEX BORGES VIEIRA (ORIENTADOR) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Comunicação por luz visível (VLC) tem atraído a atenção da academia e da indústria. Mais 

especificamente, a comunicação LED-para-LED, em que um LED é usado como transmissor e 

receptor, é uma área emergente, com vantagens importantes como dispositivos de baixo preço e 

facilidade de implementação. Entretanto, vários fatores, como luminosidade ambiente, distância, 

podem influenciar esse tipo de comunicação. Neste sentido, este trabalho investiga o desempenho 

de VLC sob condições realistas. Foram conduzidas avaliações usando a plataforma aberta 

OpenVLC~1.0 para estudar o impacto na transmissão imposta por diferentes cores de LED e suas 

combinações. Em suma, os resultados apresentados evidenciam o impacto das cores de LEDs na 

comunicação e apontam configurações apropriadas para uma comunicação efetiva por VLC. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

 
A grande quantidade de pessoas e dispositivos conectados à Internet, juntamente com o grande avanço tecnológico, 
acarreta em um grande volume de dados gerados diariamente. Esse grande volume de dados, e seu tráfego na  rede, 
compete ---muitas vezes---  com tráfego de  aplicações cotidianas. Isso pode, em alguns casos, prejudicar o 
desempenho de aplicações que são sensíveis a qualidade. Aplicações distribuídas de alto desempenho como os 
serviços de Streaming multimídia, jogos online, serviços de saúde a distância, aplicações de voz sobre IP (VoIP), são 
exemplos de aplicações que demandam uma alta qualidade das redes onde trafegam seus dados. Esses tipos de 
aplicações exigem garantias de parâmetros de qualidade de serviço (QoS -- Quality of Service), para que tenham o 
seu desempenho assegurado e uma boa qualidade de experiência para o usuário. Com base no problema da grande 
massa de dados gerado atualmente, onde esse grande tráfego de dados disputa com o tráfego das aplicações 
distribuídas de alto desempenho, nosso trabalho foi propor uma solução para que esses dois tráfegos de rede 
pudessem compartilhar o mesmo meio de transmissão, sem que o desempenho das aplicações fossem afetados 
diretamente pela rede. Logo, propomos uma aplicação de garantia de qualidade de serviço de forma dinâmica, de tal 
modo que, uma aplicação que exija uma garantia de parâmetro de qualidade de serviço, fosse atendida do início ao 
fim, e com isso, ao término de uso desta aplicação, a rede voltasse ao seu tráfego normal. Essa proposta foi 
implementada ao longo do trabalho e ao final foi posta à prova, onde podemos perceber um ganho significativo de 
desempenho nas aplicações que exigem tais parâmetros de qualidade. Os resultados dos experimentos iniciais 
mostram uma redução de até 47% nos tempos totais de transferências de dados, isso comparando com uma 
arquitetura onde não é feito nenhum tratamento e diferenciação dos diversos tráfegos gerados e que passam pela 
rede. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O aluno investiu esforços em etapa anterior a proposta de desenvolvimento do protocolo para 
monitoramento contínuo de saúde em ambientes médicos e móveis. Nesse sentido, foi investigado 
padrões de mobilidade urbana, uma vez que tais padrões estão intrinsicamente ligados a questões 
de saúde, como por exemplo, o espalhamento de epidemias. Mais precisamente, mobilidade urbana 
tem se tornado uma importante área de estudo e investimento, uma vez que está ligada a diversas 
atividades urbanas. Existem diversas abordagens para contribuir com a melhoria da mobilidade 
urbana, dentre elas o compartilhamento de veículos. Tal sistema se baseia em veículos que podem 
ser reservados por usuários por um intervalo de tempo, sem se preocupar com as taxas e 
preocupações que surgem ao utilizar e manter um veículo próprio. O sistema de compartilhamento 
de veículos é subdividido em certos modelos de negócios: (i) serviços de uma via, que consistem em 
estações distribuídas em uma região, em que os usuários podem reservar ou devolver os veículos 
arbitrariamente; (ii) serviços de duas via, que o usuário deve reservar e retornar o veículo para a 
mesma estação; e (iii) carga livre, onde não há estações, assim o veículo pode iniciar e terminar uma 
reserva em qualquer lugar da área de abrangência do serviço. A nossa caracterização é sobre os 
padrões de uso e demanda do modelo de duas vias. Coletamos dados de um serviço vigente em 
Vancouver, Canadá, chamado Modo, realizando requisições a sua API pública. A cada requisição 
nós obtemos o próximo intervalo de disponibilidade de cada veículo da frota, bem como as suas 
identificações próprias e estações que pertencem. Assim, foi possível analisar diversas 
características do modelo de negócio, dentre a sua frota de 592 veículos e 471 estações. Para a 
caracterização utilizamos de diversas abordagens a fim de identificar características temporais, 
espaço-temporais e de comportamento dos usuários. Com isso conseguimos revelar importantes 
propriedades do sistema de compartilhamento de veículos, como duração da ocupação e ociosidade 
de veículos, picos de utilização durante o dia, como também identificar padrões de cancelamento. 
Além disso, podemos visualizar como a localização das bases está ligada com o uso de transportes 
públicos e de áreas comerciais e universitárias. Assim, acreditamos que tal trabalho pode auxiliar 
para um planejamento urbano inteligente. 
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RIOS DINAMICAMENTE SEMELHANTES UMA ABORDAGEM COM BASE NO ESTUDO DA RESISTÊNCIA 

HIDRÁULICA: VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA DE  ENGELUNG E HANSEN 

 
O Objetivo do projeto foi o de comparar a dinâmica do escoamento entre o rio Paraibuna e o rio Atibaia 

em Campinas (SP) com vistas a validar a aplicabilidade da metodologia de Engelung e Hansen para 

gerar informações a partir da obtenção da tensão tangencial normalizada inerente a resistência de 

superfície. Uma vez que a metodologia de Engelung e Hansen (1966) apud Paiva (2007) é amparada 

na estimativa da tensão tangencia normalizada inerente ao grão de sedimento que se constitui num 

parâmetro de fácil determinação é possível estender a metodologia a outros cursos d’ água 

possibilitando a fácil comparação entre curós d’ águas naturais, abrindo assim, margem para a 

geração de séries sintéticas de dados para cursos d’águas com poucos dados medidos. Além disso, 

serão definidos para um e outro curso d’água os seus respectivos regimes de escoamento o que 

possibilitará obter as informações que possibilitam averiguar qual tipo de configurações de fundo 

ambos apresentam. 
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Resumo:  
 
A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, ecossistema vivo e dinâmico, abrange importantes 
estados (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), acolhendo atualmente cerca de 5,5 milhões 
habitantes, em 184 municípios é estratégica para a economia do país, concentrando 12% do PIB 
nacional. Suas águas são responsáveis pelo abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas na 
região metropolitana do Rio de Janeiro, possibilitando outros múltiplos usos deste precioso 
recurso, dentre os quais podem-se destacar: a geração de energia hidroelétrica, aquicultura, uso 
industrial, recreação, pesca, lazer, navegação e diluição de efluentes, dentre outros. O uso de 
métodos de aprendizado de máquina para a previsão de vazão tem se expandido na última década 
e teve sua eficácia mostrada em diversas situações. Eles podem ser alimentados por extensos 
dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas e utilizados em diversas atividades 
relacionadas ao gerenciamento da água. Esse trabalho explora a utilização de redes LSTM (Long 
Short-Term Memory) para a previsão de vazão em rios da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, 
um modelo notável pela insensibilidade à distâncias temporais entre eventos. Ele é apresentado, 
analisado e comparado, com foco na facilidade de reaplicação, demonstração da eficácia e 
ilustração dos resultados. Para os casos analisados e considerando a vasta abrangência da Rede 
Hidrometeorológica Nacional, os modelos utilizados se mostraram poderosas ferramentas para a 
previsão de vazão e possuem vasta aplicabilidade no território nacional. A partir dos modelos e 
resultados aqui apresentados, podemos concluir que o uso de LSTM é adequado para variados 
casos considerando a precisão alcançada e a facilidade em sua utilização. Espera-se que este 
trabalho possa servir de subsídios para a previsão de vazões visando o planejamento e a tomada de 
decisões pelos gestores de recursos hídricos dessa importante bacia hidrográfica. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

As atividades de pesquisa mais recentes relacionadas com evolução tecnológica para comunicação 
sem fio têm sido denominada 5G e abrange diferentes áreas. Embora não se tenha ainda uma 
especificação para a tecnologia envolvida, o objetivo é bem conhecido: atender a demanda por 
maior capacidade de tráfego nas redes e por taxas de comunicação cada vez mais altas para os 
usuários. Entre as possibilidades consideradas está o uso da parte do espectro referente às ondas 
milimétricas.  

A propagação de ondas eletromagnéticas em frequências acima de 10 GHz, porém, sofre 
influências severas, especialmente as precipitações pluviométricas que consistem no principal fator 
de degradação dos sinais transmitidos nesta faixa de frequências. O efeito principal é a atenuação 
do sinal transmitido e esta atenuação é diretamente proporcional à intensidade das chuvas, o que 
torna especialmente desafiadora a utilização de sistemas de telecomunicações operando nesta 
região do espectro de radiofrequências em países tropicais e equatoriais como é o caso do Brasil. 

Diferentes modelos têm sido desenvolvidos para predição da atenuação causada pelas chuvas em 
enlaces de radiocomunicação. Alguns destes modelos são baseados em dados de intensidade das 
chuvas coletados em diferentes regiões. Outros modelos baseiam-se diretamente em dados 
experimentais de atenuação por chuvas para realizar a predição da atenuação. Grande parte destes 
modelos, entretanto, foi desenvolvida com base em dados coletados em regiões de clima 
temperado. No contexto das pesquisas realizadas pelo orientador deste projeto têm sido 
desenvolvidos estudos baseados em dados de enlaces terrestres localizados em região tropical que 
têm possibilitado o desenvolvimento de modelos alternativos para caracterização da atenuação. 

Nesta pesquisa foi estudado um modelo de predição de atenuação de curto prazo e foram 
desenvolvidas alterações com o objetivo de aprimoramento do modelo para diminuir o erro na 
predição. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Esse projeto visa desenvolver métodos para geração de malhas trivalentes com restrição da 
distância entre os vértices e dos ângulos diedrais. A entrada para os métodos será qualquer malha 
variedade-2 e com topologia arbitrária. É um problema de Geometria Computacional, sendo que 
soluções globais ótimas geralmente caem em problemas NP-Completo e NP-Difícil. A primeira etapa 
da pesquisa se concentrará em algoritmos aproximativos de remalhamento para transformar a 
malha de entrada em outra que atende as restrições geométricas. As aplicações são diversas, 
principalmente na física teórica e em métodos numéricos. A viabilidade da proposta pode ser 
conferida pelas resultados publicados desde 2009 pela equipe. Na segunda etapa, o principal 
objetivo é aplicar esses métodos no problema de modelagem de nanoestruras de carbono em 
especial, nos quais os vértices da malha representam átomos de carbono. É muito comum o uso de 
geradores específicos de nanoestruturas pelos físicos e químicos teóricos. Eles porém são 
especializados somente na modelagem de nanotubos de parede simples, nanotubos de paredes 
múltiplas, espirais, juntas, entre outros.  

Nossa proposta é obter um objeto nanométrico de qualquer malha triangular variedade-2. Ao 
atender as restrições geométricas de comprimento e ângulo diedral, a malha de saída será estável o 
suficiente para ser utilizada em simuladores de dinâmica molecular, facilitando o trabalho de físicos e 
químicos teóricos. Propõe-se também a criação de um serviço científico na internet voltado para a 
modelagem de nanoestruturas. Nesse serviço, o pesquisador interessado gera sua malha básica, 
aplica transformações e no final a otimiza utilizando os nossos métodos. Os pesquisadores poderão 
baixá-las para realizar simulação ou comparar seus resultados com os nossos. Tal serviço tem o 
potencial para se tornar referência na geração de nanoestruturas, induzindo colaborações, 
aumentando a citação de nossos trabalhos, e abrindo espaço para patentes. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

Desde a sua descoberta em 1991, os nano tubos de carbono têm atraído muita atenção devido às 
suas excepcionais propriedades mecânicas e elétricas. Nano tubos retilíneos de carbono consistem 
de dois grupos básicos: os de parede simples e os com múltiplas paredes. Os de parede simples 
são obtidos pelo enrolamento cilíndrico perfeito de uma camada de grafite de um átomo de 
espessura (grafeno). Nano tubos de parede simples são os mais resistentes materiais conhecidos 
atualmente. Um nano tubo de múltiplas paredes é feito de nano tubos de parede única dispostos 
concentricamente. Logo após a descoberta de nano tubos retilíneos foi demonstrado que eles 
podem ser combinados para formar nanoestruturas. Nanotubos metálicos e semicondutores podem 
ser conectados uns com os outros formando diodos de tamanho nanométrico. Porém, 
nanoestruturas podem ser arbitrariamente complexas. O que interessa em termos científicos é a 
avaliação das características mecânicas e elétricas de tais estruturas. O grande problema nesse 
contexto é a tecnologia necessária para confeccionar, manipular e analisar nanotubos e 
nanoestruturas. Uma opção viável é a utilização de modelos computacionais para realizar esses 
estudos.  É também crescente o uso de unidades de processamento gráfico em simulações de 
propósito geral (GPGPU). Isso porque sua arquitetura de processamento em fluxo permite alcançar 
centenas de gigaflops. Na versão distribuída mais complexa, uma única nanoestrutura poderá ser 
representada em várias máquinas, cada uma com uma ou mais GPUs. O problema a ser abordado 
é o da representação e geração computacional eficiente de nanoestruturas, estáveis do ponto de 
vista de modelos de simulação clássicos. Nesse contexto, são três as propostas científicas e 
tecnológicas deste projeto: 1) Pesquisar e desenvolver meios ótimos e meios de aproximação para 
se representar nanoestruturas de carbono: modelos arbitrários a partir de superfícies triangulares; 2) 
Desenvolver métodos, ambientes e ferramentas para modelagem de nanoestruturas arbitrariamente 
complexas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

Este projeto trata do problema de reconstrução e visualização em tempo real de campos 
escalares e tensoriais. Este problema está presente em vários campos de conhecimento como a 
geologia, física, medicina, entre outros. Envolve o estudo e o desenvolvimento de métodos nas 
áreas de geometria e visão computacional, processamento de sinais/imagens e computação 
gráfica. Como pode ser nas publicações do GCG (http://www.gcg.ufjf.br/publications), há um 
grande potencial para publicações, formação de mestrandos e doutorandos, e desenvolvimento 
de novas tecnologias. A reconstrução e a visualização de campos escalares e tensoriais 
volumétricos são tarefas complexas. Na reconstrução, são necessários diversos 
processamentos para corrigir erros de aquisição, realizar a correlação, detectar o objeto, extrair 
seu volume, e representá-lo de forma eficaz. Na visualização, temos de lidar com um dado 
massivo, composto por objetos com geometria e topologia arbitrárias, e cujos detalhes internos 
devem ser observados ao mesmo tempo. Em geral, especialistas estão interessados na 
detecção e visualização de estruturas colineares e coplanares, como fibras em um tecido 
neurológico, por exemplo. A proposta deste projeto é desenvolver e aplicar métodos para 
reconstruir estruturas colineares e coplanares em campos escalares e tensoriais para visualizá-
las em tempo real. Ela é justificada pelo seu potencial para desenvolvimentos científicos e 
tecnológicos e por fatores intrínsecos ao contexto de pesquisa: 1) impacto tecnológico e 
científico esperado nas áreas de computação gráfica e processamento de sinais na UFJF; 2) o 
tema terá, como sempre teve, consequências positivas na capacitação de alunos de iniciação 
científica, mestrado e doutorado; 3) há um grande potencial o desenvolvimento de sistemas e 
produtos. 
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GUSTAVO DA SILVA GHEDIM (BOLSISTA); ESTÊVÃO COELHO TEIXEIRA (ORIENTADOR) 
 
 
 
 
Resumo:  
 

O projeto de Circuitos Integrados (CIs) está associado ao uso de ferramentas EDA (Electronic 
Design Automation) para a confecção de layouts, bem como para simulação e verificações, 
indispensáveis para que o projeto seja enviado para fabricação sem erros. As plataformas 
comerciais, embora completas e de alto desempenho, possuem licenças de valor elevado e uma 
elevada complexidade de instalação e manutenção.  

Como alternativa para o desenvolvimento de atividades acadêmicas na disciplina Projeto de 
Circuitos Integrados, a ferramenta Electric VLSI Design System (ou simplesmente Electric) 
mostrou-se mais adequada, por diversos fatores, que incluem a incorporação das regras de 
projeto escaláveis (SCMOS), de acesso público e adaptáveis a diferentes processos de 
fabricação, e a possibilidade de exportar um projeto para formatos de arquivo padrão do 
mercado, significando que a ferramenta pode ser usada efetivamente para a fabricação de CIs, 
como já foi realizado na UFJF. Além disso, o Electric é uma ferramenta livre (de código aberto).  

Este projeto propôs o estudo do código do software e a expansão de suas funcionalidades, 
bem como a correção de bugs na versão atual. Em uma primeira etapa, foram estudadas as 
configurações iniciais necessárias para a edição do código-fonte. Nesta etapa, os programas 
utilizados para a edição do código do Electric, bem como o passo a passo da instalação e 
configuração dos mesmos, foram estudados. 

Em uma etapa seguinte, foram propostas duas alterações no código: primeiramente, a 
correção na verificação do erro de antena, a qual apresenta um falso positivo na versão atual 
disponível para download. Em seguida, o próprio método para reconhecimento do erro de 
antena foi revisto. O método utilizado na versão original não foi encontrado na literatura, e 
optou-se pela atualização de outro método, sendo este utilizado pelos fabricantes de 
componentes CMOS. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A evolução tecnológica tem gerado mudanças aos sistemas elétricos de potência, principalmente 

nas redes de distribuição, dos quais podemos destacar: o aumento do número de cargas não 

lineares (fontes de harmônicas) em decorrência do crescente uso de dispositivos com 

chaveamentos eletrônicos, o aparecimento de fluxo de potência bidirecional nas redes devido à 

conexão de geradores distribuídos (painéis fotovoltaicos, turbinas eólicas, etc.), e o advento de 

redes inteligentes (“smartgrids”) com avançados dispositivos de monitoração e controle. 

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta computacional 

capaz de simular, no domínio da frequência, o estado operativo da rede com representações 

matemáticas dos principais elementos do sistema (como por exemplo: geradores, cargas lineares, 

cargas com distorções harmônicas e linhas) e desta forma permitir uma análise fidedigna do 

sistema que contemple as mudanças elencadas acima. O algoritmo desta ferramenta foi 

desenvolvido na plataforma do Matlab e baseado no método de injeção de correntes harmônicas 

com solução iterativa via Newton Raphson. Para que o objetivo do presente projeto fosse obtido, a 

bolsista realizou uma vasta pesquisa bibliográfica, adquiriu conhecimento de programação em 

Matlab, e também melhorou as suas habilidades para a pesquisa e desenvolvimento na área de 

Engenharia Elétrica.    
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Segundo a OMS, cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardio-vasculares
a cada ano no mundo, o que corresponde a aproximadamente 0,55 mortes por segundo, número
duas  vezes  maior  que as mortes  decorrentes  de câncer  no mesmo período.  Apesar  da grande
quantidade  de  estudos  sobre  doenças  cardiovasculares,  alguns  de  seus  aspectos  permanecem
desconhecidos. Uma ferramenta que pode ajudar os cientistas a melhor compreender as causas das
doenças e possíveis estratégias para seus tratamentos é a modelagem computacional. Os modelos
matemático-computacionais podem ser criados para representar aspectos chave do funcionamento
do coração, do surgimento de uma determinada doença ou mesmo da ação de uma droga para o
seu tratamento. A partir destes modelos, simulações podem ser feitas para melhor compreender os
fenômenos modelados. No entanto, simulações podem demandar um grande poder computacional
para  sua  execução,  levando  horas,  dias  ou  mesmo  meses  para  gerar  resultados,  o  que  pode
inviabilizar seu uso. Neste cenário, o desenvolvimento de aplicações paralelas é essencial para
atender a demanda computacional destas aplicações, reduzindo seu tempo de execução e tornando
seu  uso  viável.  Tais  aplicações  paralelas  fazem  uso  simultâneo  de  várias  unidades  de
processamento para reduzir seu tempo de computação. Uma das estratégias empregadas para o
desenvolvimento  de  uma  aplicação  paralela  é  o  chamado  paralelismo  de  dados,  em que  um
mesmo conjunto de instruções deve ser executado para um grande conjunto de dados. Os dados
podem então ser divididos em conjuntos menores, que por sua vez são operados simultaneamente
por distintas unidades de processamento. Neste trabalho o paralelismo de dados é empregado para
reduzir o tempo de execução de um simulador da formação de edemas em um tecido cardíaco. A
versão paralela do simulador é implementada com o uso da biblioteca MPI, sendo executada em
um ambiente de memória distribuída. Os tempos de execução são então coletados e analisados.
Ganhos de até 14 vezes foram observados em relação ao tempo de execução sequencial.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 A máquina de chave é um dispositivo eletromecânico que permite que os trens sejam 
guiados entre vários trilhos de uma ferrovia. Existem várias possíveis falhas que podem ocorrer 
em máquinas de chave, as três principais são: falta de lubrificação, falta de ajuste e mau 
funcionamento de um componente. Objetivando classificar essas falhas, uma importante 
contribuição deste trabalho é abordar a redução por altura e propor uma versão modificada do 
sistema de inferência fuzzy singleton intervalado do tipo-2, também denominado sistema de 
inferência fuzzy do tipo-2 upper and lower, reduzindo assim a complexidade da fase de 
treinamento. As simulações computacionais são realizadas com dados reais fornecidos por uma 
empresa brasileira do setor ferroviário, MRS. Os resultados obtidos são comparados com outros 
modelos relatados na literatura (teoria de Bayes, rede neural perceptron multicamadas e sistema 
de inferência fuzzy tipo-1), demonstrando a eficácia dos classificadores propostos e revelando que 
o modelo é capaz de lidar adequadamente com incertezas associadas às medições e com os dados 
usados para ajustar os parâmetros do modelo. Além disso, a velocidade de convergência e a 
análise de desempenho mostram que o sistema proposto é atrativo para classificar falhas em 
máquinas de chave. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Softwares que utilizam imagens como entrada estão cada vez mais presentes na sociedade. 
Diversos deles compõem sistemas críticos, tais como os veículos autônomos inteligentes, que em 
uma falha são capazes de causar danos a objetos ou mesmo a pessoas que os cercam, podendo 
inclusive colocar em risco suas vidas. Há diversos casos de acidentes envolvendo veículos 
autônomos, recentemente ocorreu um acidente fatal com um veículo autônomo da Uber nos EUA. 

 
Tais veículos usualmente são testados nos chamados “testes de campo” em que os veículos 

são testados funcionalmente em ambientes controlados. O objetivo é avaliar a capacidade do veículo 
de exercer certas funções mediante condições controladas. 

 
No entanto, esse tipo de teste não é suficiente para atestar a qualidade do software 

controlador, já que defeitos seríssimos podem estar presentes em partes do código que não foram 
atingidas pelos testes. Para tanto, é necessário empregar a técnica estrutural do teste de software, 
variante que utiliza informações sobre o próprio código do software para guiar e avaliar os testes 
efetuados. 
 

O objetivo deste projeto é estender a ferramenta PATeCa, que auxilia o processo de teste 
estrutural desse tipo de software, gerando dados de entrada capazes de exercer uma maior parte do 
código. Deseja-se adicionar novas abordagens que possam ser mais eficazes que a atualmente 
empregada, que é baseada em algoritmos genéticos. 

 
Para isso, ao longo da condução do projeto, conduziu-se um mapeamento sistemático 

detalhado das abordagens utilizadas para a geração de imagens de teste com o objetivo de identificar 
lacunas de pesquisa. Tal mapeamento sistemático encontra-se em processo de conclusão e será 
submetido a periódicos da área. 

 
As informações obtidas a partir desse mapeamento estão sendo utilizadas para guiar o 

processo de desenvolvimento das novas funcionalidades da ferramenta. Optou-se por efetuar 
experimentos utilizando o conceito de Testes Metamórficos para efetuar a geração dos casos de 
teste, já que essa abordagem apresentou resultados válidos nos artigos analisados mas não se tem 
exemplos de seu funcionamento utilizando imagens de alta resolução. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 

Os sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil e no mundo, para operar de forma 
segura e confiável, necessitam de uma estrutura auxiliar que garanta critérios mínimos de segurança e 
confiabilidade. Esta estrutura auxiliar compreende os sistemas de proteção e as redundâncias do sistema. 
Para garantir níveis aceitáveis de confiabilidade, é comum o uso da filosofia de redundância de dispositivos 
e estratégias de manutenção preventiva e controle do número de atuações de forma a maximizar a vida útil 
do mesmo. Uma vez que a utilização de redundância acarreta em custos elevados, essa prática é utilizada 
apenas nas partes mais vitais do sistema. 

Entretanto, devido à complexidade desses sistemas, as partes do sistema que em uma primeira análise não 
foram consideradas vitais podem ocasionar um mau funcionamento ou até mesmo impedir o funcionamento 
do mesmo, caso haja falha de dispositivos. Desta forma, levando em consideração o cenário supracitado, é 
de suma importância que haja uma estrutura de proteção projetada e dimensionada de forma a garantir 
níveis aceitáveis de segurança e confiabilidade em sua operação. 

Para o propósito de se realizar o ajuste dos parâmetros e dimensionamento dos dispositivos de proteção a 
análise em regime permanente das grandezas elétricas na situação de falta no sistema é suficiente, sendo 
assim adequada a tema de estudos de um projeto de iniciação científica a ser desenvolvida por um aluno 
de graduação. Portanto um dos objetivos principais deste projeto de iniciação científica é o desenvolvimento 
de um programa para análise e simulação das condições do sistema quando da ocorrência de faltas em 
regime permanente para configuração e ajuste dos dispositivos de proteção do sistema. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
 
A indústria da construção está entre os setores de atividades que mais consomem recursos naturais. Os materiais 
de construção, quando aplicados nas obras, já chegam com uma quantidade de energia embutida (EE), assim como 
todos os produtos obtidos em processos industriais, relacionada às fases de seu ciclo de vida anteriores à aplicação 
– extração de matéria-prima, transporte e fabricação. Essa energia representa, também, emissão de CO2 na 
atmosfera. Conhecendo-se os valores de EE de cada material, obtidos em uma base de dados do setor, os 
projetistas podem comparar, para um edifício inteiro, soluções construtivas menos impactantes ao meio ambiente. 
O presente projeto desenvolveu uma planilha de cálculos com este objetivo, que usa dados de entrada fornecidos 
pelo usuário, como área construída, tipos de materiais usados e quantidades. A ferramenta permite comparar 
diferentes possibilidades para um mesmo edifício e, assim, tomar decisões em favor do meio ambiente ainda na 
fase de projeto das obras. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
 
Os materiais de construção aplicados nas obras possuem uma quantidade de energia embutida (EE) relacionada às 
fases de seu ciclo de vida anteriores à aplicação – extração de matéria-prima, transporte e fabricação. Essa energia 
representa, também, emissão de CO2 na atmosfera. Conhecendo-se os valores de EE de cada material, obtidos em 
uma base de dados do setor, os projetistas podem comparar, para um edifício inteiro, soluções construtivas menos 
impactantes ao meio ambiente. O presente projeto de pesquisa estudou o uso de uma ferramenta computacional 
francesa para cálculo de impactos ambientais dos edifícios, indicando sua adaptação ao cenário brasileiro e suas 
características específicas dos setores de produção de materiais, transporte e aplicação. A ferramenta também 
calcula impactos para a fase de uso dos edifícios. Através dela, podem-se comparar diferentes soluções construtivas 
com o objetivo de reduzir impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos edifícios, começando pelo projeto. 
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RESUMO 

Neste  projeto,  foi  o  estudado  o  algoritmo  MATE  (Multi-Area  Thevenin

Equivalents) aliado a técnicas de processamento paralelo de alto desempenho

via software Matlab.

Neste  algoritmo,  uma  rede  elétrica  é  subdivida  em  vários  subsistemas

conectados por  um número reduzido de ramos. A principal vantagem dessa

estratégia consiste em manter as soluções dos subsistemas independentes,

possibilitando o emprego de processamento paralelo. O resultado final é, por

sua vez, obtido pela soma de resultados parciais. Assim, reduzindo-se a ordem

dos problemas individuais favorece a aceleração do cálculo como um todo.

Adicionalmente,  são  empregadas  técnicas  de  esparsidade  proporcionam

ganhos computacionais significativos tanto do ponto de vista da memória como

do número de operações.

Neste trabalho, o MATE foi implementado em MATLAB através do comando

parfor, que  possibilita  que  threads processem  iterações  distintas  e

independentes de um mesmo for-loop,  concomitantemente.  Resultados foram

validados para o sistema WECC (EUA) com cerca de 15,000 barras.
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A tecnologia que utiliza uma fonte luminosa para a transmissão de dados e iluminação, na banda do espectro 
eletromagnético (400-700 nm) visível, é conhecida por VLC (do inglês, Visible Light Communication) e vem 
sendo desenvolvida e aplicada desde 1990 com o advento dos LEDs utilizados em iluminação (ARNON, 2015). 
A técnica VLC vem se mostrando como uma alternativa às comunicações por rádio frequência, uma vez que 
esta apresenta algumas desvantagens, como por exemplo a limitação da potência do sinal de transmissão, que 
acaba implicando no menor desempenho dos sistemas de comunicação, com consequente diminuição da taxa 
de transmissão. Essa limitação costuma estar associada a interações indesejadas com organismo vivos, já que 
pelo emprego de intensidades de sinal elevadas seria possível provocar lesões graves e propiciar diversas 
enfermidades. 
 
Já a tecnologia VLC não apresenta esse tipo de problema, e tem como vantagem a operação na banda de 
frequência que não necessita licença para a operação. Além disso, tem maior largura de banda do que um 
sistema de rádio frequência o que pode, de acordo com o teorema da capacidade de Shannon, viabilizar taxas 
de transmissão significativas (PROAKIS, 2005). Além disso, a transmissão de dados por meio de luz visível não 
provoca qualquer interferência com outros sistemas de rádio frequência já existentes. Pelo fato de os raios 
luminosos não atravessarem objetos opacos, o acesso ao sinal por indivíduos que não estejam confinados ao 
ambiente desejado não é possível. De certa forma, essa característica pode ser interpretada como uma 
vantagem sobre os sistemas de rádio frequência, tornando os sistemas VLC mais seguros para utilização em 
ambientes internos (indoor), devido à sua não interferência com outros equipamentos eletrônicos.  
 
Esse projeto pretende expandir as linhas de atuação do Núcleo de Iluminação Moderna (NIMO) da UFJF no 
cenário de intercessão entre os Sistemas Eletrônicos de Iluminação e os Sistemas de Comunicação de Dados 
sem Fio, por meio do estudo, concepção, simulação computacional e experimentação de sistemas VLC 
conectados à rede de energia elétrica para aplicação em ambientes fechados (iluminação de interiores). 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. No Brasil, 300 mil pessoas 
sofrem infartos todos os anos sendo que em 30% dos casos o ataque cardíaco é fatal. Por esse 
motivo, o estudo e o melhor entendimento das doenças cardíacas são de grande importância. Uma 
importante ferramenta que permite o estudo do funcionamento do coração é a modelagem 
matemática e computacional. Os estudos são realizados através de simulações computacionais.  
Infelizmente a complexidade dos fenômenos envolvidos acaba por demandar modelos 
matemáticos não-lineares, que envolvem múltiplas físicas, como a contração mecânica e a 
propagação elétrica no tecido cardíaco, e múltiplas escalas, como os processos que se 
desenvolvem dentro de uma célula cardíaca e aqueles que desenrolam no órgão como um todo. 
Neste projeto, desenvolvemos, implementamos e testamos dois modelos para a eletromecânica 
cardíaca em escalas distintas: a celular e subcelular; e a do tecido e órgão como um todo. Para a 
escala celular escolhemos modelos discretos baseados em sistemas massa-mola. Já para a escala 
do órgão a modelagem é baseada na mecânica do contínuo. Em ambos os modelos o acoplamento 
eletromecânico é caracterizado pela geração de força ativa pelas células cardíacas, a qual depende 
da geração e propagação do potencial de ação elétrico. Os resultados so mostraram bastante 
promissores e testes de validação foram iniciados. Como trabalhos futuros, desenvolveremos 
modelos que acoplem as duas escalas estudadas neste projeto e estudaremos como diferentes 
doenças cardíacas afetam a eletromecânica do coração. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 

O estudo inicial foi baseado em absorver o conhecimento necessário para trabalhar no simulador e com o 
framework ROS(Robot Operating System). O ambiente de simulação é o Gazebo simulator, utilizado na sua sétima 
versão, que funciona baseado na organização de mundos, com seus “atores”, chamados de modelos, que são 
dispostos e conectados mediante programação do arquivo mundo ou mediante interface do próprio gazebo. 
Visando o aprendizado do simulador, foi desenvolvido um mundo no qual era inserido um modelo do vant iris e de 
um modelo do robô p3dx, que se movia mediante atuação via interface e via teclado. 

Após a ambientação com o Gazebo, foi necessária a instalação dos arquivos de comunicação, o firmware 
px4, e o protocolo de comunicação Mavlink, para mexer no Software in the Loop. Com esses arquivos devidamente 
instalados, através de modificações no arquivo sitl_run.sh presente dentro da pasta do Firmware Px4 instalado, é 
possível iniciar o framework ROS, a GUI do Gazebo com o mundo selecionado e também o firmware. Dessa forma, 
foi possível comandar a aeronave via comandos na px4. 

Adicionando o pacote MAVROS, foi possível criar nós do framework que comunicassem com a aeronave, 
proporcionando, por exemplo, uma decolagem e pouso. Com o auxílio de uma aplicação de visão computacional, 
chamada de Ar Track Alvar, foi possível reconhecer, através da câmera no modelo Íris, um padrão de IDs num 
marcador posicionado no solo da simulação.  
Com o código fuzzy do tipo 1 previamente feito, o passo foi implementar o controlador fuzzy tipo 2, ou seja, todos 
os outros nós, que não fosse o controlador fuzzy, não precisariam ser modificados. A implementação foi feita e após 
alguns ajustes no código o VANT pousou sem problemas. Para critério de comparação, também foi feito um 
controlador PID para o VANT. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O aumento da participação na geração de energia a partir de fontes renováveis e o 
desenvolvimento 
de baterias capazes de armazenar energia a curto prazo tem levado à necessidade 
da representação de cargas em períodos mais curtos, mesmo no planejamento energético a 
médio 
prazo. No entanto, essa representação causa grande esforço computacional quando se deseja 
otimizar 
a operação de sistemas hidrotérmicos complexos. Uma abordagem alternativa para redução 
do esforço computacional, no âmbito da Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE), é a 
representação analítica da Função de Custo Imediato (FCI) de cada estágio em conjunto com a 
Função de Produção Hidrelétrica (FPH) para uma melhor representatividade das usinas 
hidrelétricas no sistema. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Sistemas críticos são sistemas de software no qual falhas podem levar a consequências 
catastróficas. Dessa forma, esses sistemas devem ser desenvolvidos em conformidade com 
padrões de certificação de segurança, como ISO 26262 para sistemas automotivos e SAE ARP 
4754A para aeroespaciais. Padrões de segurança demandam que as propriedades de segurança 
desses sistemas sejam verificadas em diferentes níveis de abstração. Assim, a produção de 
artefatos como Hazard Analysis and Risk Assessment (HARA), component fault analysis, Fault 
Tree Analysis (FTA) e a elaboração de um caso de segurança são requeridos para obter a 
certificação de sistemas críticos. Um Caso de Segurança (Assurance Case) consiste em um 
argumento claro, abrangente e defensável, apoiado em um conjunto de evidencias (e.g., artefatos 
como HARA e FTA), de que um sistema é aceito como seguro para operar em um contexto 
particular. Casos de segurança podem ser especificados utilizando notações gráficas como Goal 
Structuring Notation (GSN) e Claim-Argument-Evidence (CAE) que possuem conformidade com 
a especificação Structure Assurance Case Metamodel (SACM) versão 2.0, que define as 
abstrações que notações para a modelagem de casos de segurança devem atender. SACM 2.0 
contém abstrações adicionais para a especificação de argumentação sobre a proveniência de 
artefatos utilizados como evidências em caso de segurança que não são presentes em notações 
com GSN e CAE. Neste trabalho, foi realizada a implementação do metamodelo SACM 2.0 e  um 
protótipo de um editor gráfico para apoiar a especificação de casos de segurança na notação 
SACM 2.0 com base na plataforma Eclipse Modeling Framework (EMF). A ferramenta foi 
validada na especificação de um caso de segurança para um sistema automotivo de frenagem. A 
ferramenta está em estágio de evolução com a adição de transformações de modelos GSN para 
SACM 2.0 e vice-versa.   
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
 A despeito de existirem diversos protótipos de veículos elétricos e de estarem em plena fase de 
comercialização, ainda apresentam significativos desafios relacionados à sua implantação em termos de 
infraestrutura, viabilidade econômica e tecnologia. Em especial, os armazenadores de energia ainda requerem 
significativos avanços em termos de acúmulo e de velocidade de transferência de energia, monitoração, durabilidade 
e custo. 
 O protótipo em desenvolvimento no LABSOLAR é, principalmente, composto por chassi de KART, baterias de 
íons de lítio, módulos supercapacitores, motor elétrico. Neste projeto foram estudados o acionamento de um motor 
de indução trifásico e um sistema modular para equalização da tensão das células de acumuladores de energia 
(bateria eletroquímica e módulo supercapacitor). 
 No acionamento do motor de indução, foi sintetizado o controle escalar de velocidade no microcontrolador 
TM4C123GH6PM, da Texas Instruments. O ensaio foi realizado, com sucesso, para controle em malha aberta de um 
motor de 1 CV. 
 No sistema de equalização, foi realizado o estudo e desenvolvimento de um do submódulo bidirecional em 
corrente de um conversor modular multinível que realiza a conexão em série de supercapacitores. A estrutura 
possibilita aumentar a tensão sem prejudicar a transferência rápida de energia em um sistema de propulsão de um 
veículo elétrico. Os resultados experimentais do submódulo são promissores para a construção do conversor 
modular. 
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