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XI SIMMEC / II EMMCOMP

A Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na comemoração
de seu centenário de fundação, tem a satisfação de convidá-lo a participar do XI Simpósio de
Mecânica Computacional (SIMMEC) e do II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional
(EMMCOMP) a serem realizados em Juiz de Fora-MG entre 28 e 30 de Maio de 2014.

O SIMMEC é um evento técnico-científico de âmbito nacional e vem sendo realizado, em
instituições de ensino superior de Minas Gerais, desde 1991, sob os auspícios da ABMEC
(Associação Brasileira de Mecânica Computacional). Sua meta é o compartilhamento de
conhecimentos inovadores nas áreas de computação científica e de procedimentos computacionais
para a solução de problemas científicos e tecnológicos de diversos setores da indústria nacional.

A Faculdade de Engenharia da UFJF e a Comissão Organizadora do SIMMEC 2014 gostariam
de agradecer a sua participação nesse grande evento da engenharia e da ciência brasileiras.

Figura 1.1: Faculdade de Engenharia de Juiz de Fora no início do século XX
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Histórico

O primeiro SIMMEC foi organizado em 1991 na Escola de Engenharia da UFMG, pelo
Departamento de Engenharia de Estruturas, com o propósito de congregar pesquisadores e
profissionais de Minas Gerais trabalhando na área de Mecânica Computacional. Extrapolando
as expectativas iniciais, o simpósio teve dois dias de discussões de especialistas de todo o país,
sendo precedido de um workshop de Computação de Alto Desempenho e Adaptatividade. Foram
apresentados 64 trabalhos, contando também com ativa participação de empresas e centros de
pesquisa de Minas Gerais. A partir da experiência desse Simpósio, foi assumido o compromisso de
se organizar um novo SIMMEC nos anos seguintes. Neste sentido, foi realizado o II SIMMEC em
conjunto com XV Congresso Ibero Latino-Americano de Métodos em Engenharia (CILAMCE),
também na Escola de Engenharia de UFMG em 1994, contando com pesquisadores de todo o país
e com a apresentação de cerca de 190 trabalhos.

Em 1998, foi a vez da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) sediar a terceira edição
do SIMMEC, contando com a apresentação de 58 trabalhos. A partir deste ano, o evento ganhou
regularidade bienal. A quarta edição foi realizada na Universidade Federal de Uberlândia (UFU),
em 2000, tendo sido apresentados 80 trabalhos. Em 2002, realizou-se o V SIMMEC, promovido
pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), quando foram apresentados 50 trabalhos. A
sexta edição do simpósio foi promovida pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) no ano de
2004, tendo sido apresentados mais de 60 trabalhos.

Desde a sétima edição, realizada em Araxá e promovida pelo CEFET-MG, o evento assumiu
oficialmente proporção nacional, deixando de ser o Simpósio Mineiro de Mecânica Computacional
para se tornar o Simpósio de Mecânica Computacional. Tal mudança refletiu a evolução
deste evento que, ao longo de suas últimas edições, recebeu cada vez mais a participação de
colaboradores de todo o Brasil. O oitavo SIMMEC ocorreu na Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais (PUC-Minas) no ano de 2008, com a apresentação de 90 trabalhos. Em sua nona
edição, realizada pela UFSJ em 2010, foram apresentados mais de uma centena de artigos sobre
diversos temas da Mecânica Computacional. O ultimo SIMMEC, em sa décima edição, organizado
e promovido pela UFMG no ano de 2012, confirmou a abrangência nacional do evento, com a
participação de trabalhos desenvolvidos em diversas Instituições nacionais.

O Simpósio de Mecânica Computacional (SIMMEC) completará 23 anos em 2014, e a
Universidade Federal de Juiz de Fora, com o apoio da Associação Brasileira de Mecânica
Computacional (ABMEC), estará promovendo e organizando o XI SIMMEC. Participam
de sua organização professores do Departamento deMecânica Aplicada e Comptacional, do
Departamento de Ciência da Coputação, os quais participam também do Programa de Pós-
Graduação em Modelagem Computacional (PGMC).

O primeiro Encontro Mineiro de Modelagem Computacional - EMMCOMP foi realizado pelo
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional da UFJF, PGMC, em colaboração
com o Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional do CEFET-MG.
O evento contou com a apresentação de 27 trabalhos de pesquisadores de diversas universidades
do Estado de Minas Gerais (UFMG, UFV, UFOP, UFSJ, UFLA, CEFET-MG e IFSUDESTE ) e
cerca de 50 posters. Contou também com uma palestra de um pesquisador da Universidade de
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Graz, Áustria, e de um pesquisador do Ministério da Agricultura, um da Embrapa e um empresário
de uma empresa de base tecnológica.

Tabela 2.1: Histórico do SIMMEC

I SIMMEC 1991 UFMG Belo Horizonte

II SIMMEC 1994 UFMG Belo Horizonte

III SIMMEC 1998 UFOP Ouro Preto

IV SIMMEC 2000 UFU Uberlândia

V SIMMEC 2002 UFJF Juiz de Fora

VI SIMMEC 2004 UNIFEI Itajubá

VII SIMMEC 2006 CEFET Araxá

VIII SIMMEC 2008 PUC São João del Rei

IX SIMMEC 2010 UFSJ Itajubá

X SIMMEC 2012 UFMG Belo Horizonte

XI SIMMEC 2014 UFJF Juiz de Fora

Tabela 2.2: Histórico do EMMCOMP

I EMMCOMP 2011 UFJF Juiz de Fora

II EMMCOMP 2014 UFJF Juiz de Fora

4



Faculdade de Engenharia UFJF 1914-2014

Em primeiro de agosto de 1914, é deflagrada a 1a Guerra Mundial, a Europa desenvolvia armas
de destruição em massa. O Presidente da República do Brasil à época, Dr. Wenceslau Brás, em
função da guerra, fazia difundir o slogam: "Parcimônia nos gastos de quaisquer naturezas, quer
público ou privado", mas, mesmo assim, o Dr. Clorindo Burnier Pessoa de Mello, mais quatro
abnegados, Washington Marcondes Ferreira, Cristiano Degwuert, Odilon Pereira de Andrade e
Asdrubal Teixeira de Souza fundam, em 17 de agosto desse mesmo ano, a Escola de Engenharia de
Juiz de Fora. Seu ideador, o Dr. Clorindo, no ato de fundação dessa Escola, deu a ela um lema,
que é: "luminat, Sanat et Civitates inter se Jungit", ou seja, Iluminar, Sanear e Ligar Cidades
entre si. A Escola iniciou as suas atividades, formando Engenheiros de "Trabalhos Públicos",
com apenas 03 anos de duração. A partir de 1918, com duração de 04 anos, passou a formar
Engenheiros Civis e Eletrotécnicos. Só a partir de 1925, a formação civil e eletrotécnica passou a
ser de 05 anos. Em 23 de dezembro de 1960, é criada a Universidade Federal de Juiz de Fora, e
a Escola de Engenharia passa a integrar, juntamente com mais 04 Faculdades, a UFJF. Em 1963,
devida a fase desenvolvimentista por que passava o país, a Escola passa a formar Engenheiros
Civis e Engenheiros Eletricistas, ou melhor dizendo a Elétrica se emancipa da Engenharia Civil,
criando o seu próprio Curso. Com a grande reforma do Ensino Superior de 1969, são criados,
nas Universidades Federais, os Institutos e as Faculdades. Nesse ano, a Escola de Engenharia da
UFJF passa a se chamar Faculdade de Engenharia da UFJF. Em 1992, é implantado, por iniciativa
do Clube de Engenharia de Juiz de Fora, o Curso de Arquitetura e Urbanismo. Em 2000, é criado
o Curso de Engenharia de Produção. Em 2008, com a implantação do Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, pelo governo Federal, mais
conhecido como Reuni, ocorre a maior expansão da Faculdade de Engenharia de todos os tempos,
com a criação dos Cursos de Engenharia Computacional, em conjunto com o Instituto de Ciências
Exatas, o Curso de Engenharia Mecânica, o Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e a
redivisão da Engenharia Elétrica em 05 novas modalidades, as quais são: Robótica e Automação
Industrial, Telecomunicações, Energia, Sistemas de Potência e Sistemas Eletrônicos. Em 2008,
a Faculdade de Engenharia contava com 280 vagas e, hoje, conta com quase 700 vagas, 154
Professores, 48 TAE e mais de 4.200 alunos, além de 03 Cursos de Mestrado, 02 de Doutorado e
05 Cursos de Especialização "lato Sensu". Nestes 100 anos a antiga Escola de Engenharia evoluiu
muito e ultrapassou muito o seu lema de criação, que era Iluminar, Sanear e Ligar cidades entre si.
Partindo do pressuposto que estamos na era do conhecimento, a Faculdade adentrou para as outras
áreas do conhecimento da Engenharia, abrindo um leque de opções para a sociedade. A quase
100 anos estamos formando Engenheiros e mais recentemente Arquitetos, que já contribuíram e
vão continuar contribuindo para o desenvolvimento de nosso país. Nossa meta não é só formar
Profissionais de qualidade para um mundo em transformação tecnológica, mas também formar
cidadãos críticos da situação política, econômica, social e ambiental de nosso país.

Professor Hélio Antônio da Silva
Diretor da Faculdade de Engenharia
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Comissão Organizadora

Afonso Celso de Castro Lemonge MAC-UFJF
Bernardo Martins Rocha DCC-UFJF
Elson Magalhães Toledo MAC-UFJF
Heder Soares Bernardino DCC-UFJF
Helio José Corrêa Barbosa DCC-UFJF
Leonardo Goliatt da Fonseca MAC-UFJF
Luis Paulo Da Silva Barra MAC-UFJF
Patricia Habib Hallack MAC-UFJF
Rodrigo Weber dos Santos DCC-UFJF
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Comitê Científico

Afonso Lemonge UFJF
Alexandre Cury UFJF
Alexandre Faissal Brito UFVJM
Alex Borges UFJF
André da Motta Salles Barreto LNCC
Beatriz de Souza Leite Pires de Lima UFRJ
Bernardo Rocha UFJF
Breno Pinheiro Jacob UFRJ
Bruno Henrique Dias UFJF
Carlos Cristiano Hasenclever Borges UFJF
Cezar Welter UFVJM
Ciro de Barros Barbosa UFJF
Claudia Mazza UFRRJ
Cláudia Torres Codeço FIOCRUZ
Cristina Godoy UFMG
Daniel Thomes Fernandes UFES
Douglas Adriano Augusto LNCC
Edmundo Costa UFRJ/UC
Eduardo Coppoli CEFET/MG
Eduardo Lúcio Mendes Garcia LNCC
Elson Toledo LNCC
Estevam Barbosa de Las Casas UFMG
Felipe Campelo França Pinto UFMG
Felipe dos Santos Loureiro UFJF
Flávia Bastos UFJF
Flávio Barbosa UFJF
Gray Farias Moita CEFET/MG
Grigori Chapiro UFJF
Heder Bernardino UFJF
Helio Barbosa LNCC
Henrique Hippert UFJF
Isaac Santos UFES
Jamile Salim Fuina FUMEC
Jaqueline Maria da Silva UFVJM
Leonardo Goliatt UFJF
Luciana Conceição Dias Campos UFJF
Luciano Bernardes IFSP
Luis Paulo Barra UFJF
Marcelo Barros UFJF
Marcelo Lobosco UFJF
Marcio Antônio de Andrade Bortoloti UESB
Michèle Farage UFJF
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Particia Hallak UFJF
Patricia Drach UFRJ
Priscila Capriles UFJF
Priscila Capriles UFJF
Rafael Bonfim UFJF
Rafael Sachetto Oliveira UFSJ
Regina Celia Leal-Toledo UFF
Renato Nascimento Elias UFRRJ
Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi UFMG
Rodolfo Villaça UFES
Rodrigo Weber dos Santos UFJF
Ronaldo Gregório UFRRJ
Roque Pitangueira UFMG
Saulo Moraes Villela UFJF
Victor Stroele de Andrade Menezes UFJF
Wilhelm Passarela UFJF
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Mapas e Localização
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Trabalhos completos
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#19

Algoritmo de otimização com enxame de partículas auxiliado
por metamodelos
Allan F. Silva, Afonso C. C. Lemonge, Beatriz S. L. P. Lima

Resumo: Os algoritmos evolutivos tem seu uso expandido ao longo dos anos e um algoritmo,
em especial, tem demostrado bastante eficiência quando utilizado na resolução de problemas
complexos de otimização, o algoritmo de Enxame de Partículas. Conhecido como PSO (Particle
Swarm Optimization) este algoritmo tem fácil implementação computacional e é competitivo
se comparado aos demais algoritmos populacionais inspirados na natureza. Com o aumento da
complexidade dos problemas avaliados por métodos computacionais, mesmo o uso dos algoritmos
evolutivos pode se tornar inviável devido ao grande número de avaliações da função que representa
este problema, necessária ao processo evolutivo. Neste sentido, a utilização de metamodelos se
apresenta como alternativa interessante se acoplados a estes algoritmos. Um metamodelo é uma
representação reduzida de uma situação real com o objetivo de simular esta situação de forma
mais simples. Aplicados aos problemas complexos os metamodelos podem reduzir o número
de avaliações das funções que representam estes problemas. Este trabalho pretende avaliar a
viabilidade da utilização do algoritmo evolutivo PSO associado a um metamodelo chamado KNN
(K-nearest neighbours) como proposta viável para minimizar o custo computacional da resolução
de problemas complexos.
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#20

Analysis of thin acoustic acoustic barriers using the method of
fundamental solutions
Edmundo Guimarães Costa, Luís Manuel Godinho

Abstract: In this paper, the two dimensional sound field generated by a linear source in the
presence of thin barrier is here address by means of the Method of Fundamental Solutions (MFS).
A frequency domain formulation is developed making to use of Green?s functions, limiting the
number of discretized surfaces and consequently reducing the computational cost of the proposed
model. To validate the numerical implementation of the MFS, the results are compared with
solutions of the Dual-BEM formulation. Numerical simulations are performed using barriers of
varying sizes, evaluating the attenuation of the sound pressure level around them, and illustrating
the influence of the different sizes of these acoustic barriers.
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#22

Desenvolvimento de software para análise transiente de sistema
mola-amortecedor de um quarto de veículo tipo Baja
José Carlos Lopes Ribeiro, Rodrigo Kotinda Tanigava, Geice Paula Villibor

Resumo: O sistema de suspensão veicular é frequentemente constituído por um conjunto
mola-amortecedor, onde a mola armazena a energia de deformação devido a um impacto ou
irregularidade e o amortecedor dissipa essa energia, reduzindo as oscilações do veículo. O
dimensionamento adequado desses componentes define o comportamento e o conforto propiciados
pelo sistema de suspensão. O objetivo deste trabalho consistiu no desenvolvimento de um
programa computacional para análise transiente de modelos de 1?4 de veículo formados por um
sistema mola-amortecedor, com base na geometria do veículo Baja construído no Departamento
de Engenharia de Produção e Mecânica da UFV. O programa computacional desenvolvido permite
a simulação de modelos duplo-A e eixo oscilante, utilizados no protótipo do Baja, e do modelo
de 1?4 de veículo simplificado, em que as massas suspensa e não suspensa transladam apenas
no eixo vertical. O programa foi elaborado visando facilitar e agilizar a modelagem de sistemas
de suspensão, usando janelas de dados iterativas. A validação do programa ocorreu por meio
de comparação com resultados obtidos com o software MSC ADAMS, apresentando sempre
resultados muito bons. Foi ainda proposta uma validação experimental que, no entanto, não obteve
sucesso devido ao erro de viés, inerente aos acelerômetros.
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#23

Modelo não linear de um robô manipulador de dois graus de
liberdade
José Antonio Riul, Paulo Henrique de Miranda Montenegro, Virgílio Mendonça
da Costa e Silva

Resumo: O objetivo desse trabalho é a modelagem de dois elos de um robô manipulador de dois
graus de liberdade planar usando técnica não linear. O robô manipulador é composto pelo elo 1
rotacional e pelo elo 2 prismático. O elo 1 rotacional é um perfil U em alumínio acionado por um
motor-redutor de corrente contínua e o elo 2 prismático é um cilindro pneumático de dupla ação
e haste passante fixado no interior do perfil U e é acionado por uma válvula eletropneumática
proporcional. Modelos dinâmicos desses sistemas normalmente são obtidos usando-se as leis
da física, nos elos 1 e 2 do robô, e são não lineares. A escolha de modelos lineares ou não
lineares implica em um aumento considerado na complexidade de um modelo, porém existem
regimes dinâmicos que não podem ser representados por modelos lineares; nesses casos, o uso
de modelos não lineares é o mais recomendado. Neste trabalho, um modelo não linear NARX
é obtido, considerando o acoplamento dinâmico entre os elos do robô; e os parâmetros do robô
manipulador são identificados, através do algoritmo Least Mean Squares (LMS), com base nas
excitações e respostas dos elos do robô. Finalizando, são apresentados resultados obtidos através
do modelo gerado.
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#24

Determinação da probabilidade de falha de uma viga
hiperestática em concreto armado submetida à corrosão de
armaduras
Giovanni Pais Pellizzer, Edson Denner Leonel, Caio Gorla Nogueira, Alaa
Chateauneuf

Resumo: O presente estudo trata do problema da corrosão de armaduras em estruturas de concreto
armado submetidas à penetração de cloretos. É amplamente reconhecido nos meios técnico e
científico que, dentre os diversos processos causadores de patologias nas estruturas de concreto
armado, destacam-se aqueles que desencadeiam a corrosão das armaduras. O processo de corrosão
é iniciado quando a concentração de cloretos na interface armadura/concreto atinge um valor
limite, despassivando a camada química protetora ao redor da armadura. A utilização de uma
abordagem probabilística é capaz de tratar o problema de forma mais consistente, uma vez que
as variáveis envolvidas no fenômeno possuem um alto grau de aleatoriedade. Neste trabalho,
o método de simulação de Monte Carlo é utilizado para o cálculo da probabilidade de falha de
uma viga hiperestática em concreto armado, com dois vãos, submetida à corrosão das armaduras.
A viga hiperestática foi dimensionada segundo a metodologia proposta na NBR 6118/2003. O
mecanismo de difusão dos íons cloro nos poros de concreto foi representado utilizando-se a
segunda lei de Fick. É destacada a importância das definições das equações de estado limite
para a análise do problema, uma vez que após o início da corrosão das armaduras verifica-se que o
crescimento da probabilidade de falha da viga em questão aumenta de forma extremamente brusca
e em um curto intervalo de tempo.
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#25

Simulação de propagação de trincas em nova instalação de
antena na fuselagem de aeronave comercial
Paulo Roberto Pereira Manzoli, Viktor Pastoukhov, Igor Di Carlos Ramos Junior

Resumo: A certificação da instalação de antenas em fuselagens pressurizadas tem como requisitos
a análise de tolerância ao dano e a redefinição dos intervalos e métodos de inspeção na região
modificada, sendo a simulação computacional uma ferramenta essencial para esse fim. Na maioria
dos cenários, a trinca surge no revestimento primário da fuselagem e cresce lentamente no sentido
longitudinal, sendo a simulação efetuada até atingir o tamanho crítico da trinca. Considerando que
as funções geométricas dos fatores de intensidade de tensão, disponíveis no projeto original da
estrutura, serem muito conservativas, a abordagem aqui empregada está baseada no levantamento
de novas funções geométricas, através de cálculos auxiliares, que utilizam os dados de tensões
obtidos pelo método de elementos finitos. Os resultados da resolução numérica mostram que
os fatores de intensidade de tensão na área modificada são relativamente baixos, resultando
numa propagação de trinca mais lenta. Em seguida, novas funções geométricas são aplicadas
na integração numérica da equação cinética de propagação de trincas, permitindo a simulação do
progresso da trinca e a definição dos intervalos de inspeção. Uma típica instalação de antena é
analisada neste trabalho, sendo observado um ganho no intervalo entre inspeções em comparação
à utilização convencional dos fatores geométricos.
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#28

Problemas de biotransferência de calor: simulações numéricas
de queimaduras de pele
Letícia F. Toledo, Felipe S. Loureiro

Resumo: O objetivo do trabalho presente é o desenvolvimento de métodos computacionais
baseados em diferenças finitas para determinar a distribuição de temperatura ao longo do tempo,
em uma queimadura na pele humana, bem como preescrever as extensões dos ferimentos utilizando
o conceito de dano térmico. Utilizou-se o modelo de Biotransferência de calor de Pennes em uma
dimensão em um meio heterogênio. Para queimaduras severas a identificação da extensão do
ferimento é de extrema importância para um diagnóstico preciso, evitando que o paciente tenha
um tratamento errôneo. Ao longo do tempo o problema tem sido estudado através de simulações
numéricas que tem permitido uma melhor compreensão do processo de queimaduras.
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#31

Método dos elementos de contorno dual usando o operador
diferencial tangente e a incorporação de modelo de zona coesiva
para fraturas elastostáticas
Paulo C. Gonçalves, Leandro Palermo Junior, Sérgio P. B. Proença

Resumo: Problema plano da mecânica da fratura envolvendo modelo coesivo é investigado a partir
do Método dos Elementos de Contorno Dual, onde em cada face da fratura é utilizada uma equação
integral de contorno distinta. A equação integral de forças de superfície é escrita em termos
da técnica do operador diferencial tangente em conjunto com integração por parte, reduzindo
a ordem da singularidade forte presente no núcleo da integral. A estratégia da formulação
é desenvolvida utilizando a técnica de aproximação de descontinuidade de deslocamentos. A
análise de um espécime com fratura simples de canto emprega um modelo coesivo linear em
termos de dois parâmetros. Os resultados obtidos são comparados com a análise não linear.
Elementos de contorno lineares isoparamétricos foram usados com parâmetros nodais fixos em
suas extremidades. Os pontos de colocação foram posicionados no interior dos elementos na
equação integral de contorno de forças de superfície e interpolação conforme é empregada ao
longo das superfícies da fratura.
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#32

Crack propagation analysis in quasi-brittle materials using the
Boundary Element Method and sub-region technique
Sérgio Gustavo Ferreira Cordeiro, Edson Denner Leonel

Abstract: The present work deals the development of a numerical model for structural analysis of
nonhomogeneous solids considering cohesive discontinuities along its interfaces. The numerical
method adopted is the Boundary Element Method (BEM), through its singular and hyper?singular
integral equations. Due to the mesh dimensionality reduction provided by BEM, this method is
robust and accurate for analyzing the fracture process in solids, as all physical nonlinearities occurs
along body?s boundaries. Nonhomogeneous structures are modelled considering the sub-region
technique, in which both equilibrium of forces and compatibility of displacements are enforced
along interfaces. The crack propagation is represented by the fictitious crack model, in which the
residual resistance of the region ahead the crack tip is represented by cohesive tractions. It leads to
a nonlinear problem relating the tractions at cohesive cracks with its crack opening displacements.
The implemented formulation is applied to analysis of two examples. The numerical responses
achieved are compared against analytical solutions available in literature in order to shown the
robustness and accuracy of the formulation.
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#33

Análise de problemas de potencial por meio do método das
soluções fundamentais e do método dos elementos de contorno
com reciprocidade dual e elementos de alta ordem
Sérgio Gustavo Ferreira Cordeiro, Edson Denner Leonel

Resumo: No âmbito das Engenharias, diversos problemas podem ser representados pela teoria
de Potencial. Podem ser destacados, nesse campo, os problemas de condução térmica, torção,
difusão de fluidos em meios porosos, dentre outros, os quais são regidos pela equação de Poisson.
Considerando que é pequeno o número de problemas cuja representação analítica é possível, faz-
se necessária a aplicação de métodos numéricos para a obtenção de soluções aproximadas. Uma
das formas de classificar os métodos numéricos é distingui-los pela presença de uma malha de
elementos, como é o caso do Método dos Elementos de Contorno (MEC), ou por uma discretização
baseada apenas em pontos onde se situam os chamados métodos sem malha dentro do qual
se enquadra o Método das Soluções Fundamentais (MSF). No presente trabalho, o MEC será
utilizado na análise de problemas de potencial regidos pela equação de Poisson. Serão aplicados
elementos de contorno de alta ordem e a integral de domínio será tratada utilizando-se o método da
reciprocidade dual. Será também utilizado o MSF, onde a aproximação das grandezas é feita com
o uso de uma função que é a solução do problema no estado fundamental. Propõe-se um estudo
comparativo entre os métodos objetivando destacar suas potencialidades de aplicação.

20



#34

Um metamodelo evolucionário para problemas de otimização
estrutural não-linear geométrica
Michelli Marlane Silva Loureiro, Afonso Celso de Castro Lemonge, Helio José
Corrêa Barbosa

Resumo: Em análise estrutural é comum a consideração de um comportamento geométrico
não- linear para vários tipos de estruturas, sendo elas, galpões, cobertura de ginásios, cúpula de
igrejas,entre outras. Este tipo de análise apesar de ser mais complexa possibilita uma melhor
aproximação das grandezas calculadas, como por exemplo, deslocamento, tensão, etc. Os
Algoritmos Genéticos(AG?s), inspirados na Teria da Evolução de Darwin são ferramentas de
grande poder computacional e podem ser utilizadas em problemas de otimização em que a solução
não pode ser obtida de forma trivial. Apesar de ser uma excelente ferramenta o AG tem um alto
custo computacional devido ao elevado número de avaliações necessárias para a obtenção de uma
solução factível. Para contornar o problema de custo computacional usou?se metamodelos baseado
em similaridade para substituir avaliações mais dispendiosas da simulação. Esta metodologia será
aplicada à problemas de Otimização Estrutural para buscar soluções ótimas (minimizar custos
satisfazendo restrições adequadas de segurança) para estruturas com comportamento geométrico
linear e não-linear.
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Solução numérica paralela de um modelo de biotransferência
de calor tridimensional não linear
Ruy Freitas Reis, Felipe dos Santos Loureiro, Marcelo Lobosco

Resumo: Uma das técnicas atualmente utilizadas para o tratamento de câncer é a hipertermia.
Essa técnica basicamente consiste em superaquecer uma região específica onde se encontra o
tumor, de modo que quando as células ultrapassam um limiar de temperatura elas sofram necrose.
Dentre as técnicas conhecidas para se realizar esse tipo de tratamento pode-se destacar aquela que
utiliza nanopartículas magnéticas. Esse tratamento funciona basicamente através da submissão
das nanopartículas a um campo magnético alternado que por consequência geram calor. Essa
técnica pode ser estudada através da modelagem computacional. Para isto adotou-se um modelo
de biotransferência de calor proposto por Pennes em um domínio tridimensional. Neste modelo
adotou-se um parâmetro de perfusão sanguínea em função da temperatura do tecido, deixando este
modelo não linear. Para encontrar uma solução numérica neste modelo utilizou-se um esquema de
diferenças finitas explícito com diferença centrada no espaço e Euler no tempo. Devido a grande
demanda computacional para resolver este modelo em um domínio tridimensional optou-se por
fazer uma implementação utilizando a API OpenMP. Uma aceleração de aproximadamente 35 foi
obtida.
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Uma aplicação do método das diferenças finitas com funções de
base radial em problemas de biotransferência de calor
Kenedy Guedes Fernandes Júnior, Felipe dos Santos Loureiro, Ruy Freitas Reis

Resumo: Este estudo propõe a solução numérica de um modelo de biotransferência de calor em
tecido vivo baseado em meio poroso. Para obter a solução deste modelo foi utilizado o método
das diferenças finitas clássico (MDF) e o método das diferenças finitas com funções de base radial
(MDF-FBR). Além disto, foram feitas algumas simplificações na equação de biotransferência de
calor em meio poroso, para chegar no modelo que foi utilizado nas simulações. O método MDF-
FBR difere do MDF em apenas uma constante multiplicadora, mantendo a mesma ordem de custo
computacional. O domínio onde se executa a simulação considera a existência de um tumor que
possui propriedades diferentes de um tecido saudável, ou seja, a simulação é feita em um meio
heterogêneo. Baseando-se nos resultados obtidos, foram realizadas avaliações quantitativas, e
pode-se observar que existe um valor ótimo do parâmetro de forma do método numérico MDF-
FBR e que o mesmo produz resultados mais precisos que o MDF clássico.
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Simulação de um problema de difusão de oxigênio utilizando o
método de elementos finitos e FDA-NCP
Weslley S. Pereira, Sandro R. Mazorche, Grigori Chapiro, Angel E. Gutierrez

Resumo: O problema da difusão de oxigênio em tecidos é um problema parabólico que aparece em
diversas aplicações, como por exemplo, no tratamento de células cancerígenas. Podemos encontrar
alguns modelos para este problema na literatura. Dentre eles, encontram-se o modelo via equações
diferenciais parciais lineares, que conduz a um problema de fronteira móvel.Problemas de fronteira
móvel, tal como o que apresentamos neste artigo, possuem dificuldades analíticas e numéricas.
Na maioria das vezes, a obtenção de soluções analíticas torna-se inviável, sendo necessária a
utilização de simulações computacionais. Uma possível forma de evitar tais problemas é reescrever
as equações diferenciais na forma de um problema de complementaridade.Normalmente, o método
de Newton é utilizado para resolver problemas de complementaridade numericamente. Porém, este
método possui bacia de atração pequena, o que dificulta a convergência. A proposta deste trabalho
é utilizar o Algoritmo de Direções Admissíveis para Problemas de Complementaridade não
Lineares (FDA-NCP), um algoritmo de ponto interior que visa superar alguns dos pontos negativos
do método de Newton. Serão realizadas simulações numéricas para o problema unidimensional
de difusão de oxigênio em uma célula. Para a discretização espacial do modelo, será utilizado
o método de elementos finitos, via formulação de Galerkin. O principal objetivo deste artigo
é mostrar a viabilidade desta abordagem, visto que não conhecemos a aplicação de algoritmos
de ponto interior para a solução de problemas de evolução com fronteira móvel na forma de
problema de complementaridade utilizando métodos de elementos finitos. As soluções obtidas
serão comparadas com soluções de outros trabalhos.
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Caracterização de superfícies de energia potencial
Lucas W. S. Crispim, Maikel Yusat Ballester Furones, Felipe dos Santos Loureiro

Resumo: A superfície de energia potencial (SEP), dentro dos limites da aproximação de Born-
Oppenheimer, é uma função que descreve a interação entre os núcleos atômicos para qualquer
configuração do sistema molecular (Furones, 2008). A mesma é usada em cálculos de dinâmica e
espectroscopia molecular. Uma vez construída uma SEP é necessário fazer uma caracterização de
todos os seus pontos estacionários, geometrias dos sistemas moleculares, energias e frequências.
Para podermos executar a caracterização dos pontos estacionários de uma SEP utilizamos métodos
numéricos aliados a técnicas de computação de alto desempenho. Dentre os métodos numéricos
utilizados estão o método de Newton-Raphson multidimensional, além de técnicas de diferenças
finitas para aproximar as derivadas da função do potencial. Para se obter uma boa estimativa
inicial para o argumento da função utilizamos uma abordagem tipo busca exaustiva, juntamente
com técnicas de paralelização com a OpenMP API.
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Programação paralela aplicada a métodos sem malha
Eduardo H. R. Coppoli, Biharck M. Araújo, André B. C. Fabotti, Márcio M.
Afonso, Ursula C. Resende

Resumo: Métodos sem malha constituem técnicas numéricas utilizadas para resolver equações
diferenciais parciais. Nestes métodos, não há necessidade de se estabelecer explicitamente as
relações de conectividade entre os nós obtidos na discretização: não há malha, como acontece
no método de elementos finitos (FEM) ou outro tipo de conectividade como por exemplo a que é
presente nos métodos de diferenças finitas. Ao invés disso uma coleção de nós é distribuída sobre
o domínio do problema. Isto representa vantagem quando se faz necessário gerar uma nova malha
diversas vezes, como no caso de estruturas em movimento. No entanto, esta vantagem tem seu
preço, pois esta classe de métodos consome mais tempo de computação do que métodos como
o de elementos finitos. Assim, para problemas mais complexos e que exigem remesh, tais como
modelos de máquinas elétricas em movimento, os métodos sem malha podem ser muito úteis.Este
trabalho tem com o objetivo aplicar técnicas de programação paralela para acelerar a execução
de códigos computacionais que resolvem modelos matemáticos de eletromagnetismo baseados em
métodos sem malha. Foi utilizada programação com threads, no caso Open Multi-Processing para
paralelizar as partes que consumiam mais tempo do código de um modelo eletromagnético de uma
máquina de indução baseado no método sem malha Element-free Galerkin. Foi utilizado também
o solver PARDISO, que faz uso de paralelismo, sendo que no final foi observado uma significativa
redução do tempo de processamento correspondendo a um speedup de 2,4.
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Estudos de modelos dispersivos do mosquito Aedes Aegypti
William M. S. Yamashita, Lucy T. Takahashi, Grigori Chapiro

Resumo: Invasões Biológicas é uma área importante nas pesquisas em biomatemática e, mais
ainda, quando diz respeito as espécies que são disseminadoras de doenças que ameaçam a saúde
pública de grandes populações. A incidência global da dengue tem crescido muito nos últimos
tempos favorecida pelo aumento da mobilidade humana e da urbanização. O estudo da população
do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é de grande importância para a saúde pública em países
como o Brasil, onde as condições climáticas e ambientais são favoráveis para a propagação desta
doença. Um caminho possível para baixar seu impacto sobre a população humana é controlar a
proliferação e dispersão do mosquito. Assim, para desenvolver políticas públicas para prevenção
e estratégias de controle desta doença é indispensável obter um sólido e tratável conhecimento
sobre o comportamento e a dinâmica da população do Aedes aegypti, com o objetivo de encontrar
parâmetros apropriados para uma intervenção prática. Com este objetivo, este trabalho baseia-se
no estudo de modelos matemáticos que tratam do ciclo de vida do mosquito da dengue usando
equações diferencias parciais. Estudamos e provamos a existência de solução na forma de onda
viajante, usando um método semi-analítico combinando técnicas de Sistemas Dinâmicos, como
a seção de Poincaré e análise local com base no Teorema de Hartman-Grobman, e integração
numérica.
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Modelagem estocástica de propagação de trincas por fadiga
Adriano Francisco Siqueira, Viktor Pastoukhov, Carlos Antonio Reis Pereira
Baptista

Resumo: O presente trabalho é focado em desenvolvimento de novos métodos de simulação de
propagação de trincas, com capacidade de prever as variações estatísticas no processo, para maior
confiabilidade de estimativas de vida residual. A ideia principal é baseada na irregularidade de
avanços das trincas observada em dados experimentais com registro contínuo ou frequente de
comprimento de trinca versus número de ciclos de carregamento. A taxa instantânea de propagação
é tomada como diferença finita, baseada em valores para cada ponto e para posterior do mesmo. O
ajuste é realizado utilizando uma equação que inclui um termo principal, que representa a tendência
predominante no processo, e um termo adicional, que representa ?ruídos? de natureza aleatória.
No aperfeiçoamento desta metodologia estão sendo utilizados dados experimentais de propagação
de trinca em quinze amostras semelhantes de uma liga comercial de Titânio submetidas ao mesmo
regime de carregamento cíclico. As constantes de ajuste obtidas com base em uma parte das curvas
experimentais disponíveis, foram aplicadas para simulação estatística de processo, resultando em
reprodução satisfatória de espalhamento observado empiricamente. Esta metodologia contribui
para aumento de eficiência de caracterização experimental de resistência à propagação de trincas,
por meio de redução de número de ensaios repetitivos.
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Desempenho de cartas de controle não paramétricas para
medidas individuais baseadas em núcleo estimadores
Lupércio F. Bessegato, Alan P. Loures, Fernando Luiz P. Oliveira

Resumo: O conceito de carta de controle, estabelecido por Shewhart nos anos 20, é uma poderosa
ferramenta em controle estatístico de processo. Sua operação consiste na coleta periódica de itens
produzidos, analisando-os de acordo com alguma característica de interesse. Há situações práticas
que requerem o uso de cartas de controle para medidas individuais. Em geral, para avaliar o
desempenho estatístico desse tipo de carta, assume-se que a função de distribuição subjacente é
normal. Essa hipótese é sempre arriscada, especialmente no caso de medidas individuais. Nessas
situações, os métodos não paramétricos são extensamente utilizados. Dentre esses, destacam-se
os métodos de suavização por núcleos estimadores. Neste trabalho estudamos, por simulação, o
desempenho de cartas de controle não paramétricas baseadas em núcleos estimadores da função
de distribuição acumulada. O núcleo adotado é a função de distribuição acumulada da normal
padronizada. O comportamento dessas cartas de controle é verificado em vários cenários de
não normalidade da estrutura probabilística subjacente. Em cada uma dessas situações, seu
desempenho é comparado com aquele obtido pela metodologia paramétrica usual. Sabe-se
também que a eficiência dessa metodologia é bastante sensível ao valor adotado para o parâmetro
de suavização. Dessa maneira, é verificado o comportamento das cartas de controle baseadas
em núcleo estimador quanto ao método de escolha do parâmetro de suavidade utilizado. Os
procedimentos utilizados são: o método ?plug-in? multiestágio, e a janela de referência normal
robusta a outliers na amostra.
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Algoritmos genéticos aplicados na recapacitação de linhas de
transmissão
Lívia A. Moreira, Márcio M. Afonso, Marco Aurelio O. Schroeder, André L.
Paganotti, Tarcisio A. S. Oliveira

Abstract: This paper presents a magnetic field calculation methodology to overhead
multiconductor transmission lines based on impedance matrix calculation. This methodology
allows a precise computation of each conductor current and does not use approximation such
Geometric Mean Radius (GMR). In addition, this paper proposes the optimization of fields? levels
using Genetic Algorithm. These two steps are essential on implementation of the technique known
as High Surge Impedance Load (HSIL), which proposes the usage of asymmetric configuration of
line conductors. The optimization algorithm is used do find the best configuration that presents
minimum magnetic field level. The paper shows as result the CEMIG overhead transmission line
optimization.
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Aplicação do método dos elementos finitos espectral em
problemas de propagação de ondas em 2D
Gean Carlos De Souza Costa, Jonathan Esteban Arroyo Silva, Felipe dos Santos
Loureiro

Resumo: A habilidade para representar domínios com geometrias irregulares por um conjunto
de elementos finitos torna o método dos elementos finitos (MEF) uma valiosa ferramenta prática
para a solução de problemas decorrentes em vários campos da engenharia e áreas afins. Sendo
assim, este trabalho tem como propósito apresentar uma variação do MEF denominada método
dos elementos finitos espectral (MEFE). Tal formulação é aplicada na solução de problemas
bidimensionais governados pela equação escalar da onda em meio heterogêneo. O trabalho foi
desenvolvido com foco no esquema de marcha no tempo explícito baseado no método de Newmark
aplicado a dois exemplos numéricos. O fato da matriz massa gerada pelo MEFE ser inteiramente
diagonal apresenta uma grande vantagem, do ponto de vista computacional, quando comparado
a matriz massa utilizada no método dos elementos finitos tradicional. As malhas adotadas
para a análise dos problemas apresentam valores nodais próximos, mas com o método espectral
possuindo menor quantidade de elementos. A solução numérica obtida pelo MEFE mostrou-se
mais satisfatória em relação ao MEF, tanto na execução do código quanto na precisão.
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Influência do comportamento biomecânico da sutura palatina
mediana na expansão rápida da maxila
Larissa Carvalho Trojan Serpe, Estevam Barbosa de Las Casas, Ana Cláudia
Moreira Melo Toyofuku, Libardo Andrés González-Torres

Resumo: No presente trabalho propõe-se avaliar a influência do comportamento biomecânico da
sutura palatina mediana (SPM) na expansão rápida da maxila (ERM) pelo Método de Elementos
Finitos. Para cada análise, a unidade funcional da sutura foi considerada com diferentes
comportamentos mecânicos, sendo que ao todo foram quatro simulações: sem a SPM, SPM
com módulo de elasticidade (E) igual a 1 MPa, SPM com E igual a 0,01 MPa e SPM com
comportamento elástico bilinear. Os resultados das análises de tensões apontaram que, quando
não considerada a SPM do modelo, os picos de tensões foram reduzidos em magnitude e sua
distribuição ficou restrita a uma área menor em comparação com quando a SPM está presente (E
= 1 MPa). O aumento da rigidez da sutura também apresentou influência direta na quantidade de
afastamento previsto na SPM após 30 ativações do aparelho disjuntor. Com base nos resultados
obtidos, conclui-se que não considerar a SPM na simulação computacional pode ser mais adequado
para casos em que a mesma estiver rompida cirurgicamente. Além disto, a variação do valor da
tensão de transição (nível de tensão que a sutura suportar antes da ruptura) no modelo bilinear pode
ser uma justificativa para as divergências de resultados clínicos da ERM presentes na literatura.
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Aplicação de um modelo bidimensional na avaliação da
resistência à compressão de agregados leves
Aldemon L. Bonifácio, Fernanda M. Cunha, Julia C. Mendes, Michèle C. R.
Farage, Flávio S. Barbosa, Sophie Ortola

Resumo: No presente trabalho, o comportamento à compressão de amostras de concretos de
agregado leve (CAL) foi simulado através do Método dos Elementos Finitos. As amostras foram
modeladas de modo a reproduzir dados experimentais disponíveis na literatura. No modelo
computacional, o material foi considerado como bifásico, composto por argamassa ? para as quais
as propriedades mecânicas foram medidas experimentalmente - e argila expandida - analiticamente
caracterizada em um trabalho anterior. Os resultados numéricos se mostraram de acordo com os
dados experimentais, incentivando novas aplicações com um maior grau de complexidade relativa
a aspectos geométricos e mecânicos.
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Avaliação de modelo de bimodularidade em ensaios da
mecânica da fratura
Ozias Ferreira Chaves Filho, Avelino Manuel da Silva Dias

Resumo: O estudo da Mecânica da Fratura é voltado à análise da capacidade do material em
resistir a esforços mecânicos sem que ocorra falha. A presença de pequenas fissuras pode reduzir
a resistência estrutural do componente, possibilitando, em alguns casos, o colapso da estrutura
a tensões inferiores à tensão admissível de projeto. Atualmente, a utilização de metodologias
que abordam o problema da fratura em componentes estruturais para representar o regime
macroscópico da estrutura através do acoplamento de modelos numéricos vem se tornando cada
vez mais frequente. Nesta vertente, têm sido utilizados modelos discretos de elementos finitos
juntamente com os conceitos da mecânica da fratura e da mecânica dos meios contínuos através
da avaliação do dano de uma estrutura. Estas abordagens vêm sendo desenvolvidas, tanto para a
análise de falhas estruturais em materiais frágeis, quanto para materiais dúcteis. Contudo, a correta
incorporação de aspectos mecânicos e fenomenológicos inerentes aos mecanismos de falhas é um
fator chave para o sucesso e a eficácia de tais metodologias preditivas. Este trabalho tem como
proposta utilizar o Método dos Elementos Finitos (MEF), o qual é uma técnica numérica confiável
para análise de tensões, em conjunto com os conceitos da mecânica dos meios contínuos e da
mecânica da fratura linear elástica (MFLE) para reproduzir modelos numéricos dos ensaios de
fratura em diferentes tipos de materiais. Para incorporar aos modelos numéricos mecanismos
capazes de analisar processos de fratura foi utilizada uma relação constitutiva baseada em modelos
de bimodularidade ou de trinca difusa.

34



#59

Comparação entre modelos de advecção através da simulação
numérica de uma chaminé solar
Tauane Shaisly Fernandes, Janaína de Oliveira Castro Silva, Sérgio de Morais
Hanriot, Cristiana Brasil Maia

Resumo: Desde os anos 1980, a produção, processamento, transporte e utilização de energia
têm recebido grande atenção, uma vez que estão diretamente associados aos impactos ambientais.
Simultaneamente foram expressas preocupações sobre a natureza não sustentável das atividades
humanas, e grandes esforços passaram a ser dedicados à produção de energia a partir de fontes
renováveis. Dentre as fontes renováveis de energia destaca-se a energia solar. Um dispositivo
relativamente novo que utiliza energia solar é a chaminé solar. Este trabalho apresenta uma
análise numérica do escoamento turbulento no interior de uma chaminé solar, utilizando-se as
técnicas de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD), considerando-se as hipóteses de regime
permanente e temperaturas prescritas. A análise do escoamento de ar no interior da chaminé foi
realizada através de um modelo matemático envolvendo as equações de conservação da massa, da
quantidade de movimento e da energia, além das equações de transporte das grandezas turbulentas.
Foram avaliados dois modelos de advecção diferentes Upwind e High Resolution. Os resultados
foram comparados com dados experimentais. Observou-se que a utilização do modelo Upwind
não permitiu a caracterização adequada dos perfis de velocidade e temperatura do escoamento.
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Desempenho do esquema recursivo em problemas de
elasticidade modelados pelo método dos elementos de contorno
André B. Freitas, Carlos F. Loeffler

Abstract: This paper presents new computational tests concerning the use of the recursive scheme
of the boundary element method to elasticity problems. This scheme is based on the reuse of the
integral equation to calculate numerical values of the basic variable on new points on the boundary.
These new points do not coincide with the position of the original nodal points. The scheme has
presented interesting results in problems governed by the Laplace equation, especially when coarse
meshes are used. The numerical performance of the recursive scheme in elastic cases is evaluated
solving simple problems which have analytical solutions.
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Estudo numérico-experimental para determinação da
espessura de filmes de nitreto de titânio obtidos por
processamento a plasma
Maxwell Santana Libório, Diego Araújo Lemos, Avelino Manuel da Silva Dias

Resumo: Neste trabalho foi aplicada uma combinação da simulação numérica do ensaio de
dureza Vickers, através do método dos elementos finitos (MEF), com a análise experimental deste
ensaio. O objetivo foi de propor uma metodologia para a determinação das propriedades mecânicas
de um sistema composto por um filme de Nitreto de Titânio (TiN), obtido por processamento
a plasma, depositado em um substrato de Titânio (Ti). O ensaio de indentação Vickers foi
modelado aproveitando-se a simetria do problema, considerando o penetrador como rígido e a
amostra do sistema como um material deformável discretizada com elementos tridimensionais. As
propriedades mecânicas usadas na análise numérica como, por exemplo, o módulo de elasticidade,
o coeficiente de Poisson e o limite de escoamento foram obtidos experimentalmente e a partir de
daos encontrados na literatura especializada. Os resultados numéricos da dureza Vickers foram
comparados com os experimentais. Em seguida, propôs-se uma nova metodologia numérico-
experimental para a determinação da espessura do filme.
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A high order polynomial upwind scheme for numerical solution
of conservation laws and fluid dynamics problems
Rafael Alves Bonfim de Queiroz, Bernardo Martins Rocha

Abstract: A high order polynomial upwind scheme, namely TOPUS, for numerical solution of
conservation laws and fluid dynamics problems is revisited in this paper. The scheme is based on
TVD and CBC stability criteria. The performance of the scheme is investigated for solving the
scalar convection equation with discontinuous initial data and 1D Riemann problem for Burger
equation. The scheme is then applied in the simulation of 2D incompressible flow over a backward
facing step. The numerical results show good agreement with other numerical and experimental
data.
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Identificação de falhas de um manipulador robótico pela
aplicação de métodos de inteligência computacional
Aloísio Carlos de Pina, Armando Carlos de Pina Filho

Resumo: Um robô pode apresentar certas falhas ao executar tarefas de manipulação,
principalmente em sua movimentação. Se o sistema de controle detecta uma falha no
funcionamento, uma função de diagnóstico é utilizada para confirmar e caracterizar a falha, e então
um plano de recuperação pode ser implementado. Esse diagnóstico consiste em um processo de
decisão que requer um modelo sofisticado, de fabricação complexa, incluindo detalhes da tarefa,
do sistema e do ambiente. Até mesmo especialistas no domínio têm dificuldade em especificar
o mapeamento necessário entre os sensores disponíveis e as classificações de falhas. Sendo
assim, a aplicação de métodos de inteligência computacional pode representar uma solução para
identificação dessas falhas, visto que tais métodos têm sido utilizados com sucesso em diversos
problemas onde as relações entre suas variáveis não podem ser facilmente definidas pelo ser
humano. Logo, o objetivo deste trabalho é programar métodos de inteligência computacional
e aplicá-los no diagnóstico de falhas na movimentação de um manipulador robótico, dadas as
forças e torques medidos após a detecção das falhas. Para isso, foi usado um conjunto de dados
fornecido por Luis S. Lopes e Luis M. Camarinha-Matos, da Universidade Nova de Lisboa, em
Portugal. Esse conjunto de dados foi pré-processado para identificar e eliminar as variáveis menos
relevantes para o processo de aprendizado, o que reduziu o número de variáveis em mais de 50%.
Os algoritmos de inteligência computacional foram então selecionados e implementados usando
a linguagem de programação Python. Em seguida, foram realizados os experimentos usando o
método da validação cruzada, a fim de dar suporte estatístico para avaliação correta dos resultados,
permitindo assim a determinação do modelo mais adequado para aplicação proposta. proposta.
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Aplicação do algoritmo KNN para otimização do projeto de
linhas de ancoragem
Aloísio Carlos de Pina, Armando Carlos de Pina Filho, Jéssica Wanderley
Amorim, Breno Pinheiro Jacob

Resumo: Devido ao avanço da exploração e produção de petróleo em águas profundas, torna-
se cada vez mais frequente o uso de sistemas flutuantes. Esses sistemas são mais susceptíveis
às ações dinâmicas, originadas das ações ambientais, do que as plataformas fixas. Considerando
que as forças ambientais são não-determinísticas, um número muito grande de análises deve ser
realizado para garantir bons resultados no projeto de linhas de ancoragem, exigindo elevado
tempo computacional. Para otimizar esse projeto, algoritmos de aprendizado de máquinas
podem ser aplicados, em especial aqueles baseados em instâncias. Tais algoritmos podem ser
atualizados automaticamente com novos dados, sendo de fácil implementação, bem adaptados
a domínios numéricos e frequentemente alcançando bons resultados. Sendo assim, o objetivo
deste trabalho é a implementação e aplicação de um algoritmo de aprendizado baseado em
instâncias, para substituir parte da análise dinâmica com elementos finitos, otimizando o projeto
de linhas de ancoragem. Um conjunto inicial de dados foi analisado, sendo obtido através do
programa SITUA/PROSIM, desenvolvido no LAMCSO (Laboratório de Métodos Computacionais
e Sistemas Offshore), do PEC/COPPE/UFRJ, tendo como dados de entrada determinados
carregamentos ambientais. Em seguida, foi implementado o algoritmo KNN (algoritmo de
aprendizado baseado em instâncias mais famoso e amplamente utilizado) usando-se a linguagem
de programação Python. Foi realizada então uma extensa avaliação experimental, que incluiu uma
análise paramétrica completa, a fim de maximizar a performance do algoritmo. Os resultados
obtidos foram comparados com os disponíveis na literatura, realizando-se testes estatísticos
para avaliar sua precisão e significância. Com isso, procurou-se demonstrar a possibilidade de
substituição de análises dinâmicas com elementos finitos, na busca por configurações ótimas de
linhas de ancoragem, com resultados comparáveis e em um tempo consideravelmente menor.
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Cálculo do campo magnético produzido por linhas aéreas de
transmissão
Vitor Soares, Marcio Matias, Eduardo Copolli, Marco Schroeder, Tarcisio
Oliveira, Rafael Alipio, André Paganotti

Resumo: O cálculo do campo magnético produzido por linhas aéreas de transmissão de energia
é um dos elementos importantes para a análise e melhor aproveitamento da linha. O melhor
aproveitamento das linhas existentes apresenta relevante importância devido à dificuldade em
se obter novos corredores para construção de novas linhas para transmissão de energia. Além
disso, fatores como a desapropriação de terras particulares e as questões ambientais, tornam
necessário maximizar o aproveitamento das linhas existentes de modo a aumentar a sua capacidade
de transmissão de energia. Para a frequência de 50/60 Hz os efeitos de propagação de onda são
insignificantes, pois o elemento da linha em estudo e muito menor que o comprimento de onda ?.
Além disso, a magnetostática passa a ser uma boa aproximação quando as correntes não variam
rapidamente. Baseado nestas considerações, desenvolveu-se, neste trabalho, uma metodologia que
permite a avaliação de todas as corretes nos subcondutores da linha, bem como o campo magnético
produzido pelas mesmas. A validação da formulação é feita por meio da comparação da solução
obtida neste trabalho com a solução encontrada nas referências.
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Método de diferenças finitas para a equação de onda acústica
utilizando passos de tempo ajustados localmente
Alexandre J. M. Antunes, Regina C. P. Leal-Toledo, Otton T. da Silveira Filho,
Elson M. Toledo

Resumo: A modelagem de propagação de ondas acústicas é uma das áreas de maior importância
em geofísica. Metodologias para aquisição, processamento e interpretação de dados sísmicos
gerados pela modelagem numérica da propagação dessas ondas devem ser amplamente testados
antes de serem utilizados em aplicações reais. Nessas aplicações os meios são heterogêneos, com
fortes descontinuidades em suas propriedades físicas. O método de diferenças finitas explícita
tem sido amplamente utilizado para solução numérica desses problemas e, devido à considerações
de estabilidade, a discretização temporal é determinada pela subregião com maior velocidade de
propagação da onda, que determina a menor discretização temporal. Neste trabalho apresenta-
se um algoritmo para a adaptação local da discretização temporal, chamado Região Triangular
Transição (RTT), que permite que as diferentes discretizações temporais sejam relacionadas por
qualquer valor inteiro e permite que estas discretizações operem no limite de estabilidade do
método de diferenças finitas utilizado. Resultados numéricos obtidos mostram que a utilização
de adaptação temporal pode diminuir o erro devido à discretização temporal, quando comparado à
solução obtida pelo método de diferenças finitas em sua forma convencional, com discretizações
espacial e temporal constantes. Além disso apresentam-se resultados preliminares sobre a redução
do custo computacional envolvido na solução do problema, para uma determinada discretização
espacial.
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Um método de penalização adaptativa (APM) para problemas
de otimização com restrições aplicado a problemas de
engenharia

Érica C. R. Carvalho, Afonso C. C. Lemonge, Heder S. Bernardino, Patrícia H.
Hallak

Resumo: Os Algoritmos Evolutivos (AE´s) foram projetados para a solução de problemas de
otimização sem restrições. No entanto, a maioria signi?cativa dos problemas, em especial aqueles
oriundos do mundo real, apresentam restrições. Dentre os AE?s destaca-se a Otimização por
Enxame de Partículas (Particle Swarm Optimization - PSO). O PSO é baseado na metáfora de
como algumas espécies compartilham informações e, em seguida, usam essas informações para
mover-se até os locais onde os alimentos estão localizados. O PSO é um algoritmo populacional
onde os indivíduos são denominados de partículas, que representam possíveis soluções dentro
de um espaço de busca multidimensional. Neste trabalho, são analisados problemas clássicos
de otimização com restrições onde um algoritmo PSO os trata como sendo sem restrições
através da introdução de um método de penalização adaptativa (Adaptive Penalty Method -
APM). Experimentos computacionais são realizados visando avaliar o desempenho do algoritmo
considerando problemas clássicos de engenharia encontrados na literatura.
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Algoritmo para a reconstrução de árvores individuais a partir
de dados de varredura tridimensional a laser
Pedro Henrique Teixeira, Leonardo Goliatt Fonseca, Filipe O. Chaves

Resumo: Neste trabalho foi desenvolvido um algoritmo computacional para coleta de dados de
uma árvore individual utilizando como referência a nuvem de pontos proveniente de varredura
tridimensional a laser. O método de clusterização DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of
Applications with Noise) é utilizado em distintas camadas para identificar os conglomerados de
pontos, são então associadas elipses a estes conjuntos de pontos formando a estrutura da árvore.
Um modelo esquemático simplificado da árvore de estudo é montado para visualizar os dados e
avanço na obtenção das elipses. A metodologia se mostrou produtiva até o presente momento e o
procedimento assiste na determinação automática de parâmetros ambientais.
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Modelagem computacional com lógica fuzzy da movimentação
de pessoas: determinação e relevância de aspectos ergonômicos
cinemáticos
Henrique C. Braga, Gray F. Moita

Resumo: Um dos principais parâmetros relacionados com a movimentação humana são os
aspectos cinemáticos, biomecânicos e antropométricos das pessoas. Este trabalho tem como
objetivo geral contribuir no conhecimento de alguns destes aspectos, especificamente na relação
entre a velocidade de deslocamento, distância entre pessoas e respectiva densidade populacional.
Inicialmente, é realizada uma breve descrição do programa computacional FUGA, que utiliza
a lógica Fuzzy para emulação do processo de tomada de decisão humana, para simulação do
abandono de ambientes. Com este programa, são realizadas simulações computacionais do
abandono de um ambiente em forma de um corredor reto de 5 m de largura por 100 m de
comprimento para populações de 200 e 400 pessoas com o objetivo de melhor se visualizar o
reflexo dos fenômenos ergonômicos cinemáticos sobre o perfil do escape. É, então, realizado um
estudo empírico e numérico de dados já estabelecidos na literatura sobre a evolução da velocidade
normal de deslocamento em função da distância entre pessoas, resultando na obtenção de novas
equações gerais. Essas equações são tratadas de forma a também se obter uma equação que
relacione a velocidade normal de deslocamento com a densidade populacional. É apresentado
um gráfico onde se pode verificar, para uma dada condição de velocidade de deslocamento e de
densidade populacional, se a movimentação acontece em situação de segurança, de normalidade ou
em situação acelerada. Estas novas informações obtidas poderão ser úteis no auxílio à concepção
de projetos arquitetônicos de ambientes construídos mais seguros.
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Classificação de padrões utilizando descritores de textura
Weiner Esmerio Batista de Oliveira, Alisson Fernandes do Prado, Sandro
Roberto Fernandes, Silvana Terezinha Faceroli, Joaquim Teixeira de Assis

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo a classificação de padrões em imagens utilizando
descritores de textura. É possível descrever uma imagem através da extração de suas características
estatísticas, analisando sua textura. É utilizado seis descritores de textura para a classificação de
padrões: segundo momento angular, entropia, contraste, variância, correlação e homogeneidade.
Foram criados dois conjuntos de imagens para a extração de descritores de textura. O primeiro
conjunto mostra um padrão geométrico e o segundo conjunto simboliza o crescimento de uma
área semelhante a um desmatamento. Os resultados mostram que a classificação das imagens por
descritores de textura á uma ferramenta poderosa que independe de análise visual, que pode sofrer
subjetividades. Este processo pode ser utilizado em outras análises, tais como classificações de
calcificações em mamografias, localizações de desmatamentos em aerofotografias e determinação
de padrões em plantações.
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Análise e classificação de redes de colaboração utilizando a
plataforma Lattes e redes neurais artificiais
Edyene Oliveira, Gray Moita

Resumo: Redes neurais artificiais têm sido usadas com êxito na resolução de diversos tipos
de problemas. Este trabalho utiliza redes neurais artificiais para classificação e previsão de
colaboração e formação de grupos de pesquisadores do CEFET-MG - Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais. Foi desenvolvida uma ferramenta que incorpora mineração de
dados e redes neurais artificiais. Assim, a partir da Plataforma Lattes, dados dos pesquisadores
foram minerados e armazenados em base de dados local. A rede neural artificial recebe uma
palavra-chave proveniente dos artigos publicados pelos pesquisadores e classifica-os quanto às
suas habilidades e expertises. Além disso, a rede neural artificial faz a previsão de novos grupos
de pesquisadores com base nas palavras-chaves utilizadas por eles em suas respectivas produções
bibliográficas. Os resultados mostraram que o modelo do classificador é factível, tendo em vista a
acurácia da classificação e da previsão realizadas pela rede neural artificial na aplicação.
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Análise do desempenho de algoritmos baseados em evolução
diferencial acoplados a uma técnica de penalização adaptativa
em problemas de otimização estrutural multiobjetivo com
restrições
Dênis E. C. Vargas, Afonso C. C. Lemonge, Helio J. C. Barbosa, Heder S.
Bernardino

Resumo: A Evolução Diferencial (ED) tem se destacado na resolução de problemas de Otimização
Multiobjetivo (OM) aplicados a diversas áreas. Entretanto, existe a necessidade de uma análise
mais detalhada da aplicação da ED em alguns problemas, como é o caso da Otimização Estrutural
(OE). Problemas de OE normalmente possuem restrições das suas variáveis de projeto. Entre as
diversas técnicas existentes para o tratamento dessas restrições destaca-se a Técnica de Penalização
Adaptativa APM (Adaptive Penalty Method), por ter demonstrado robustez em OE monobjetivo.
Esse artigo apresenta uma análise do desempenho de quatro algoritmos evolucionários para OM
bem conhecidos na literatura em problemas de OE multiobjetivo. A técnica APM foi acoplada a
dois deles para ser comparada com as técnicas de tratamento das restrições originalmente propostas
nos demais. Os resultados obtidos pelos experimentos (cinco problemas de OE e três métricas de
avaliação de desempenho) mostram a e?ciência não só da ED como também da técnica APM.
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Aplicação do método de calibração de parâmetros CALIBRA
na otimização estrutural de treliças utilizando algoritmos
evolutivos híbridos
Aline de Sousa Pereira Bitencourt, Gray Farias Moita

Resumo: Alcançar o máximo desempenho ao utilizar algoritmos de otimização só é possível
através da definição adequada de seus parâmetros. Essa tarefa, na maioria dos casos, requer
bastante esforço e tempo dos desenvolvedores e usuários. Uma importante alternativa é
automatizar esse demorado processo por meio da utilização das técnicas de ajuste de parâmetros.
O presente artigo consiste em encontrar valores adequados de parâmetros de um Algoritmo
Evolutivo Híbrido, para solução do problema de otimização estrutural de treliças planas. O
algoritmo evolutivo tratado nesse estudo combina estratégias heurísticas baseadas nos mecanismos
de Algoritmos Genéticos com a utilização dos métodos de refinamento Descida Randômica e VNS
(Variable Neighborhood Search), e é utilizado para otimizar estruturas treliçadas de 10 e 18 barras,
sendo que o algoritmo deve obter as dimensões mínimas suficientes para a área da seção transversal
e para o comprimento de cada barra (obtido por meio das coordenadas dos nós da estrutura). Sendo
assim, em alguns casos, é possível que a dimensão dos elementos estruturais e a forma da treliça
possam ser modificadas durante o processo de otimização. Foi aplicado o método CALIBRA com
a finalidade de encontrar, de maneira automatizada, valores para as taxa de mutação e crossover
que resultassem no bom desempenho do algoritmo, de tal maneira a diminuir o peso e também
otimizar a forma das estruturas treliçadas tratadas.
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Ferramenta gráfica de pré processamento de modelagem de
elementos finitos em problemas de interação fluido estrutura
Marcelo M. Collares, Leandro C. Gazoni, Carlos E. da Silva, Bruno F. Correa,
José L. D. Alves, Renato N. Elias, Marcos Paulo Riccioni de Melos

Resumo: A utilização de uma interface grá?ca para execução de experimentos cientí?cos
sem dúvida oferece benefícios como o aumento da produtividade e da qualidade do software,
proporcionando a engenheiros e ou especialistas um ambiente mais amigável, intuitívo, e livre
dos softwares legados para execução das etapas de seus experimentos. Dentro deste contexto,
desenvolveu-se um sistema computacional de pré processamento grá?co de modelagem em
elementos ?nitos para interação ?uido estrutura (FSI - Fluid Structure Interaction). O sistema
foi concebido em módulos formados por conjuntos de classes seguindo o paradigma da orientação
a objetos em C++, fazendo uso das funcionalidades oferecidas pelas seguintes bibliotecas: QT e
VTK. Foram implementados dois módulos, um de input/output que contém leitores e escritores
de malhas e condições de contorno; e um módulo de pré processamento que visualiza e manipula
malhas, aplica propriedades de materiais, condições iniciais e condições de contorno de uma dada
modelagem computacional.
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Projeto de estator de máquina de indução trifásica usando o
algoritmo de evolução diferencial
Juliana A. Malagoli, Fran S. Lobato, José R. Camacho, Mauricio V. Ferreira da
Luz

Resumo: Nos dias atuais, o projeto de sistemas de engenharia configura-se como uma linha de
pesquisa de grande interesse devido às inúmeras aplicações que podem ser encontradas em áreas
distintas da ciência e engenharia. Neste cenário, o projeto de estator, componente que faz parte
do motor e cuja função base é conduzir o fluxo magnético, configura-se como um interessante
tema de pesquisa, já que está diretamente relacionado aos custos de fabricação de motores. Neste
contexto, o presente trabalho tem por objetivo o projeto de um estator de motor de indução trifásico
utilizando o Algoritmo de Evolução Diferencial. Para essa finalidade considera-se a minimização
do volume do estator através da determinação do vetor de variáveis geométricas que caracterizam o
modelo matemático apresentado. Os resultados preliminares indicam que a metodologia proposta
configura-se como uma interessante alternativa para a finalidade acima descrita.
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Estado da arte: análise dinâmica de estruturas metálicas
suportes de máquinas rotativas
Rafael Marin Ferro, Walnório Graça Ferreira, Adenilcia Fernanda Grobério
Calenzani

Resumo: Uma análise dinâmica adequada é necessária para verificação de estruturas suportes
de equipamentos mecânicos visando assegurar não somente o conforto humano dos usuários
como também boas condições para o funcionamento dos equipamentos da estrutura. Em recentes
estudos de Dinâmica Estrutural e Dinâmica de Equipamentos, verificamos a dificuldade de realizar
modelos reais de Estruturas suportes de Máquinas Rotativas. Considerando que as duas áreas têm
o estudo comum na Análise das Vibrações produzidas pelas Cargas Dinâmicas, este artigo faz
um levantamento geral de estudos que envolvem as duas áreas, considerados os carregamentos
dinâmicos provocados pelas máquinas rotativas na verificação das Estruturas Metálicas Suportes.
Assim o presente artigo contempla o embasamento conceitual no seu estado da arte indicando
as referências bibliográficas para utilização em trabalhos envolvendo Dinâmica Estrutural e
Dinâmica de Equipamentos. E baseado no referencial teórico, o artigo mostra uma forma prática
de aplicação dos carregamentos dinâmicos provocados por equipamentos sobre suas estruturas
suportes, utilizando modelos computacionais realizados com o software STRAP 2012, no Módulo
de Dinâmica. Serão realizados modelos de Estruturas Metálicas Suportes com ligações totalmente
rígidas, totalmente flexíveis(rotuladas) e parcialmente rígidas (semirrígidas), inserindo as cargas
das máquinas rotativas e assim visualizando qual base suporte tem o melhor desempenho ou maior
confiabilidade na relação estrutura versus vibração.
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Análise linear elástica de pórticos espaciais
Iara Souza Ribeiro, Hisashi Inoue, Kátia Inácio da Silva, Paulo Anderson
Santana Rocha

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo realizar a análise linear elástica de pórticos
espaciais a partir de uma formulação matricial baseada no Método dos Deslocamentos, de modo
a determinar os deslocamentos nodais, as reações de apoio e os esforços seccionais da estrutura.
Para tal, se desenvolveu uma base computacional, implementada em linguagem FORTRAN, e
denominada PORT3D (Programa de Análise de Pórticos Espaciais), a qual, em sua versão atual,
possibilita a modelagem de pórticos constituídos por elementos estruturais com inércia constante,
submetidos a cargas nodais e com ligações rígidas entre as vigas e as colunas. Para validar a
estratégia proposta, os resultados obtidos com o programa PORT3D (2014) são comparados com
as respostas encontradas na literatura ou a partir do software SAP2000.
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Comparação de métodos de agrupamento para classificação de
dados petrográficos
Camila M. Saporetti, Leonardo Goliatt, Juliana T. Cevolani, Leonardo C.
Oliveira, E. Pereira

Resumo: Este trabalho tem como objetivo a comparação entre métodos de agrupamento para
auxiliar a análise de dados petrográ?cos. Para isso, desenvolveu-se um método computacional
capaz de identi?car petrofácies e separá-las de acordo com suas características comuns. Os
dados analisados são lâminas petrográ?cas retiradas de poços de exploração do membro Tibagi,
Devoniano da Bacia Sedimentar do Paraná. A metodologia tornou possível obter um resultado
mais preciso através da comparação entre distintas técnicas. Ademais possibilitou a visualização
dos dados de forma mais clara, e facilitou a interpretação da classi?cação obtida pelos métodos de
agrupamentos utilizados. Assim empregando-se o método computacional o geólogo/especialista
tem mais alternativas para assistir na individualização das petrofácies pode chegar em resultados
similares à aqueles obtidos pelo método convencional de individualização.
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Estudo numérico do escoamento ao redor de um cilindro
circular em um túnel de vento para baixas velocidades para
diferentes rotações
Guilherme Loyola França de Vasconcellos, André Barrouin Melo, Paulo
Henrique Andrade Freitas, Sérgio de Morais Hanriot, Cristiana Brasil Maia

Abstract: Uma análise numérica computacional foi realizada no presente trabalho, com o intuito
de se avaliar o comportamento fluidodinâmico do ar ao redor de um cilindro inserido na seção
de testes de um túnel de vento para baixas velocidades. Foram avaliadas duas rotações diferentes
para o rotor, 1800 rpm e 2500 rpm. O cilindro foi posicionado no centro da seção de testes de
um túnel operando em circuito aberto, favorecendo assim o estudo da esteira gerada atrás do
mesmo, consequência de uma pressão adversa em escoamentos de fluidos viscosos ao redor de
corpos rombudos. O estudo numérico envolveu a solução das equações de conservação da massa,
quantidade de movimento e das equações de transporte das grandezas turbulentas. O modelo
de turbulência utilizado foi SST, que trabalha com a energia cinética turbulenta, e a frequência
de dissipação da energia cinética turbulenta. O software utilizado na simulação numérica
foi o ANSYS CFX 14.5. O comportamento do escoamento ao redor do cilindro apresentou
conformidade com os dados apresentados pela literatura, onde há separação do escoamento em
diferentes pontos. Pôde-se avaliar a influência da rotação do soprador velocidade do escoamento
sobre a separação do escoamento.
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Stabilized and multiscale finite element methods for ocean wave
interaction with floating offshore production units
J. L. D. Alves, C. E. Silva, B. C. Ferreia, L. G. A. Alvaro, R. N. Elias, M. A.
Gonalves Jr., A. M. A. Cortes, D. F. C. Silva

Abstract: This work presents a progress report on the development and verification of EdgeCFD-
ALE, a finite element system for complex fuid-structure interactions designed for offshore hydro-
dynamics. Sloshing of liquids in tanks, wave breaking in ships, offshore platforms motions and
green water on decks are important examples of this class of problems. The developed code uses
edge-based parallel stabilized finite element for both the Navier-Stokes equations and the Volume-
of-Fluid method for the free-surface. Turbulence in is treated by a Smagorinsky model. Mesh
movement is treated by the Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) formulation. Mesh updating
is accomplished by a parallel edge-based solution of a scalar diffusion problem in each spatial
coordinate. Problem statement for mesh updating process includes a spatially varying diffusion
coefficient, dependent on a geometric quality index. Boundary conditions involve the motion of
the immersed body’s surface, i.e., the fluid-structure interface, taken as the Lagrangian portion of
the domain in the overall problem. Implementation capabilities are shown in a three dimensional
simulation of ship interaction with regular incident waves.
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Caracterização do escoamento e medição de arrasto em
condutores de linhas de transmissão elétrica usando CFD
Murilo Brandão, Rudolf Huebner, Janaina M. R. da Cunha, Lucas Lanza,
Gustavo Fonseca

Resumo: O Brasil conta com um sistema de transmissão de energia de longa distância, devido ao
fato de o parque gerador ser constituído, predominantemente, de centrais hidrelétricas de grande
e médio porte, instaladas em diversas localidades do território nacional. Os cabos de alumínio
nu com alma de aço (ACSR - Aluminium Conductor Steel Reinforced) [1] são os condutores
mais utilizados nas linhas de transmissão. A caracterização do campo de escoamento sobre
esses condutores elétricos é de suma importância para se conhecer distribuição de temperatura
e de corrente elétrica sobre os fios que compõem os condutores. Esses parâmetros contribuem
para o estudo da Ampacidade que é a propriedade que se refere à capacidade de transmissão de
energia (corrente) dos condutores, limitada pelo aumento da temperatura, a qual é influenciada
principalmente pela corrente e pelas condições climáticas. Outra importância no estudo do
escoamento sobre o condutor é auxiliar no dimensionamento estrutural das torres das linhas de
transmissão devido ao arrasto gerado que será o foco do estudo desse artigo.
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Análise fisicamente não linear usando um modelo de
microplanos e diferentes medidas de deformação equivalente
Anderson Renato Vobornik Wolenski, Anelize Borges Monteiro, Samuel Silva
Penna, Roque Luiz da Silva Pitangueira

Resumo: A análise fisicamente não linear do concreto é tema recorrente de inúmeras pesquisas
que buscam, por intermédio da formulação de novos modelos constitutivos ou do melhoramento
daqueles já existentes, representar o meio material de maneira mais próxima ao seu comportamento
real. O uso do Método dos Elementos Finitos (MEF) juntamente com a escolha adequada de um
modelo constitutivo permite a solução de problemas não lineares. Neste contexto, um Modelo de
Microplanos foi incorporado ao Ambiente Unificado para Modelos Constitutivos implementado
no sistema INSANE (INteractive Structural ANalysis Environment). Tal ambiente é capaz de
representar várias descrições do comportamento do material em uma única estrutura teórica
e computacional e, preservando seu caráter genérico, o Modelo de Microplanos proposto por
Leukart e Ramm (2006) foi nele incorporado. Simulações numéricas foram realizadas nesta
plataforma com o objetivo de ajustar os parâmetros do material para um concreto, considerando-se
distintas medidas de deformação equivalente e uma lei de evolução de dano exponencial. Usando
a caracterização deste concreto, outras simulações são realizadas e os resultados obtidos são
comparados com os de um ensaio experimental disponível na literatura. Estes resultados permitem
avaliar a estabilidade numérica do Modelo Constitutivo de Microplanos frente ao uso de diferentes
medidas de deformação equivalente.
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Simulação numérica do comportamento térmico e
aerodinâmico de um condutor elétrico envolto com fio
turbulador
Janaina M. R. da Cunha, Lucas Lanza Bernardes, Murilo Brandão, Rudolf
Huebner, Gustavo Fonseca

Resumo: Aumentar a ampacidade das linhas de transmissão aéreas é um objetivo almejado por
todas as concessionárias de energia elétrica. No entanto, o aumento da corrente elétrica acarreta
aumento na geração de energia térmica. Vários procedimentos podem ser adotados visando o
aumento do resfriamento externo do condutor como pintura do cabo com tintas especiais, tubo
envoltório para promover o efeito chaminé, geradores de turbulência ou turbuladores, mudança
na geometria do condutor, entre outros. Este estudo é apresentado a fim de usar a técnica de
volumes finitos para avaliar numericamente os efeitos térmicos e aerodinâmicos decorrentes do
uso de um fio metálico envolto em um cabo ACSR. A modelagem do cabo convencional, sem e
com turbulador, é feita a partir do software Solid Works R©. Simulações numéricas de ambos os
casos, foram feitas por meio de um software em CFD (computational fluid dynamics). Simularam-
se cinco condições de velocidade de vento em escoamento cruzado sobre a geometria de cada caso.
Os resultados numéricos foram comparados com os resultados analíticos. No presente estudo
foi possível mostrar os benefícios do uso do turbulador, que para todos os casos permitiu um
regime de operação com menores temperaturas dos cabos condutores, possibilitando um aumento
da ampacidade dos mesmos.
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Análise fisicamente não linear de pórticos de concreto armado
Leandro Mota Peres, Samuel Silva Penna, Roque Luiz da Silva Pitangueira

Resumo: O projeto de sistemas estruturais em concreto armado, em especial aqueles com
grandes vãos, requer uma análise cuidadosa de seus deslocamentos, visto que o surgimento
de flechas excessivas pode inviabilizar sua utilização. Os programas computacionais atuais
dispõem de inúmeros recursos para análise estrutural não linear. Dentre esses programas, destaca-
se o INSANE (INteractive Structural ANalysis Environment), um programa desenvolvido no
Departamento de Engenharia de Estruturas da Universidade Federal de Minas Gerais. O INSANE
é destinado à análise de estruturas por meio de modelos discretos, dentre estes os do Método
dos Elementos Finitos (MEF). Este artigo explora os recursos disponíveis no INSANE para
realizar simulações numéricas, baseadas no MEF, de um pórtico de concreto armado. Nestas
simulações, considera-se o comportamento fisicamente não linear do concreto armado para avaliar
os deslocamentos da estrutura. São empregados elementos finitos de pórtico plano, baseados na
Teoria de Bernoulli- Euler. As simulações são realizadas em duas etapas. Na primeira etapa,
estados elementares de solicitação, são simulados de modo a obter relações momento-curvatura,
representativas das diversas seções transversais que compõem o pórtico em estudo. Nesta fase, as
seções transversais das barras são divididas em subdomínios, visando considerar o posicionamento
espacial dos materiais, bem como a evolução de sua degradação. Para cada um desses subdomínios,
adota-se um modelo constitutivo apropriado: o concreto é representado por leis exponenciais,
lineares ou polinomiais para descrever a evolução do dano, tanto em tração como em compressão;
para o aço, adota-se uma lei elastoplástica e aderência perfeita. A segunda etapa consiste em
usar as relações momento-curvatura, assim obtidas, na análise não linear do modelo de pórtico
propriamente dito, com ganho de desempenho. Os resultados das simulações realizadas são
comparados com resultados experimentais disponíveis na literatura.
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Numerical simulation of steel catenary riser
Marcus V. S. Casagrande, Carlos E. Silva, José L. D. Alves

Abstract: The design of a steel catenary riser (SCR) is a challenging problem. The current design
practice finds to overestimate forces on the riser due to limitations inherent to the simple soil
usually employed. The principal objective of this investigation is to develop a model to simulate
the behavior of a SCR riser. A 2D nonlinear beam element was implemented to represent the SCR
riser.

61



#116

Hybrid FEM-DEM approach applied to bedload transport
José L. D. Alves, Carlos E. Silva, Marcus V. S. Casagrande, Pietro G. Cosentino,
Fábio T. Alves, Leandro C. Gazoni, Alvaro L. G. A. Coutinho, José Camata,
Renato Elias, Paulo Paraizo

Resumo: Among the many geological processes of interest to oil industry, understanding turbidity
currents (typically a gravity or density current) can help explain where and how organic matter was
deposited and perhaps transformed by other processes of geological scale into hydrocarbons. In
this work we describe a contribution to the study of turbidity transport in scales smaller than TFM
(two-fluid models). The intent of the work, part of a large scale simulation project, is to assess
local, small scale parameters and their upscaling. The hybrid model is based on a Lagrangian-
Eulerian approach under a class of the named Unresolved Discrete Particle Method (UDPM). In
this approach, a Lagrangian description is used for the particle system employing the Discrete
Element Method (DEM) while a fixed Eulerian mesh is used for the fluid phase modeled by finite
element method (FEM). Fluid motion is governed by Navier-Stokes equations which are solved by
an appropriate FEM implementation. Closure equations are used to compute drag and lift forces
over the particles in the DEM framework. Volume averaged momentum sink terms are included in
the fluid equations. The resulting coupled DEM-FEM model is integrated in time with a subcycling
scheme. The aforementioned scheme was applied in the simulation of a seabed current to analyze
which mechanisms leads to the emergence of bedload transport and sediment suspension, and also
quantify the effective viscosity of the seabed in comparison with the ideal no-slip wall condition.
To compare the behavior of the particles falling in a fluid medium, a simulation of a salt plume
in free fall was performed, and the main characteristics of the system are discussed in comparison
with a qualitative experiment.
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Estudo numérico do escoamento em um soprador de um túnel
de vento para baixas velocidades
Luiz Fernando Ribeiro Ledo, Sérgio de Morais Hanriot, Cristiana Brasil Maia

Resumo: Um modelo numérico foi desenvolvido para analisar as principais características do
comportamento do escoamento de ar no interior de um conjunto soprador-difusor de um túnel de
vento para baixas velocidades. Foi utilizado o código comercial Ansys - CFX 14.0 para simular
o escoamento turbulento em regime permanente do ar no interior do dispositivo. O estudo foi
feito considerando-se uma dada rotação do soprador, sendo o domínio de solução compreendido
desde o soprador até os difusores do conjunto do túnel de vento. O túnel de vento modelado
corresponde ao equipamento existente na PUC Minas, que consiste de um túnel para baixas
velocidades, em circuito aberto, com pequenas dimensões e uma seção de testes projetada para
velocidades de até 12 m/s. A seção de testes é quadrada, com 200 mm de aresta e 940 mm de
comprimento. O soprador consiste de um ventilador radial com 12 pás para trás. As condições
de contorno utilizadas são provenientes de dados experimentais. Como resultado, foi analisado o
comportamento do escoamento no rotor, juntamente com a junção da saída da envolvente com a
entrada túnel/difusores.
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Esquemas de diferenças finitas em malhas não estruturadas
aplicados a escoamentos em águas rasas
Luciana S. da S. Martino, Elson M. Toledo, Regina C. P. Leal-Toledo

Resumo: Observando as limitações impostas pelo uso de malhas cartesianas no que se refere
à modelagem de escoamentos com domínio irregular ou que apresentem regiões com elevado
gradiente do campo de velocidades descrevemos um modelo baseado no método de volumes
finitos, onde a equação de conservação de massa é discretizada por um esquema semi-implícito
aplicado à uma malha não estruturada ortogonal staggered. A determinação da componente
tangencial da velocidade e de suas componentes nas direções dos eixos do sistema de coordenadas
cartesianas, no conjunto completo de equações de águas rasas é dada através do método da
profundidade integrada. As aplicações incluem, para as malhas cartesianas, a modelagem de um
escoamento geofísico aplicado a um trecho do rio Amazonas, e para as malhas não estruturadas,
problemas com condição inicial descontínua, do tipo dam break.
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Caracterização e análise de redes de palavras-chave em
repositórios de publicações científicas
Thiago M. R. Dias, Gray F. Moita

Resumo: A produção e publicação de trabalhos científicos têm aumentado significativamente nos
últimos anos, sendo a internet o principal fator de acesso e distribuição destes trabalhos. Diante
disto, existe um crescente interesse no entendimento de como as pesquisas científicas têm evoluído,
objetivando explorar este conhecimento para impulsionar grupos de pesquisa a se tornarem mais
produtivos. Logo, o objetivo deste trabalho é explorar repositórios contendo dados de publicações
científicas e caracterizar redes de palavras-chave destas publicações, com o intuito de identificar
as palavras-chave mais relevantes, e ainda destacar aquelas que têm o maior impacto na rede.
Para isto, cada artigo do repositório em estudo tem as suas palavras-chave extraídas e inseridas
como uma clique no grafo de palavras chave por justaposição, após a modelagem da rede, diversas
métricas de análise de redes sociais são aplicadas para a identificação das palavras em destaque.
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Genealogia científica: uma análise hierárquica de
pesquisadores orientadores
Tales H. J. Moreira, Thiago M. R. Dias, Leandro R. F. Santos, Gray F. Moita

Resumo: Os currículos da Plataforma Lattes têm sido objeto de estudo de diversos trabalhos. Estes
currículos possuem informações relevantes para análises tanto quantitativas como qualitativas dos
pesquisadores brasileiros. Este trabalho tem como objetivo analisar a genealogia científica de
pesquisadores ou grupo de pesquisadores com currículos cadastrados na plataforma. Para isto,
com base em dados de orientações e supervisões identificadas nos currículos é possível construir
árvores de pesquisadores que caracterizam de forma hierárquica a genealogia de seu histórico de
orientações bem como a de seus orientados.
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Implementação de uma heurística para ajuste de parâmetros de
um modelo de mecânica computacional usando um sistema
deworkflow científico distribuído
Aldemon L. Bonifácio, Rafaela O. Amaral, Felipe Rooke, Ciro B. Barbosa,
Michèle C. R. Farage

Resumo: Esse trabalho apresenta os resultados alcançados na automação de uma heurística para
ajuste de parâmetros do Modelo de Dano Mecânico de Mazars (Mazars, 1984), aplicado na
modelagem termo-hidro-mecânica de estruturas de concreto (Amaral, 2014). A aplicação dessa
heurística foi automatizada utilizado um Sistema de Workflow Científico (SWC) (Deelman et al.,
2009; Gannon et al., 2007) em ambiente computacional distribuído, desenvolvido pelos autores.
A heurística é uma estratégia operacional para tratar o universo combinatorial de parâmetros
ajustáveis do modelo, minimizando o número de simulações necessárias na busca de resultados de
simulação mais próximos dos dados experimentais. O SWC proporciona facilidade, na construção
e processamento da heurística, e eficiência, pelo uso de um sistema de computação distribuída. A
partir dos resultados obtidos, fica demonstrado que o uso da heurística automatizada diminuiu o
erro do modelo em relação aos resultados das simulações iniciais feitas manualmente.
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Estudo da cinética de remoção de resíduos na etapa de enxágue
de sistema de limpeza CIP
Fran Sérgio Lobato, Ricardo Malagoni, Rubens Gedraite, Leo Kunigk

Resumo: O contato dos alimentos com superfícies mal higienizadas pode aumentar a incidência de
microrganismos prejudicando sua qualidade. A presença de resíduos também ocasiona problemas
operacionais nos equipamentos, tais como queda dos rendimentos nas trocas térmicas e aumento
de perda de carga do sistema. Considerando a energia gasta no processo de limpeza CIP verifica-
se que a identificação da dinâmica do processo pode contribuir para a melhoria da sua eficiência,
racionalizando o uso tanto de água como da energia usada nas operações de enxágue. Atualmente,
a grande maioria dos processos de limpeza CIP é conduzida com base em procedimentos
padronizados que leva em consideração a experiência dos operadores de processo no que tange
ao tempo de funcionamento do ciclo. Este trabalho aborda o levantamento experimental do
comportamento do sistema em resposta a estímulos na vazão e/ou temperatura de operação do
sistema CIP, usando um trocador de calor existente em planta piloto. A cinética da remoção
foi avaliada experimentalmente com base na variação do valor do pH medido. Com base nas
respostas obtidas, foi identificada a dinâmica da planta e também ajustados modelos matemáticos
simplificados que permitem predizer o comportamento dinâmico do sistema. Os resultados obtidos
com os modelos foram validados por comparação com os dados experimentais. Eles mostram que
o atraso de transporte e o atraso de transferência variam com o valor das vazões e temperaturas
usadas nos testes, com uma maior contribuição para valores mais elevados de vazão. Com base
nos modelos obtidos e também no modelo matemático do trocador, foi avaliada a influência da
eliminação do atraso de transporte na eficiência do processo de limpeza CIP. Os resultados obtidos
sugerem boa aderência com o comportamento experimental e possibilidade de emprego como
sensor inferencial do volume de água consumido na operação.
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Análise elástica linear de elementos planos enrijecidos com
fibras através de um acoplamento MEC-MEF
Luiz Antonio dos Reis, Leandro Palermo Júnior

Resumo: A análise elástica linear de elementos planos (Estado Plano de Tensão Generalizado)
enrijecidos com elementos lineares (barras) é estudada neste trabalho fazendo-se um acoplamento
entre elementos modelados com o Método dos Elementos de Contorno (MEC) e com o Método
dos Elementos Finitos (MEF). As fibras são modeladas pelo MEF com elementos lineares de
três graus de liberdade por nó. Os elementos planos são modelados pelo MEC com elementos
isoparamétricos lineares no perímetro. É permitido o uso de sub-regiões com objetivo de
generalizar o tratamento do meio elástico. Tendo em conta estes aspectos da formulação
desenvolvida, alguns exemplos são apresentados para avaliação de seu desempenho nos problemas
de engenharia.
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Otimização paramétrica de estruturas treliçadas com objetivo
baseado no comportamento pós crítico via algoritmos genéticos
Thiago Martins, Marcelo Greco, Afonso Lemonge

Resumo: Apresenta-se neste trabalho a otimização paramétrica de estruturas treliçadas com
acentuada não linearidade geométrica, em comportamento pós-crítico, com a utilização de
Algoritmos Genéticos. Esta técnica de otimização, baseada no processo de seleção natural das
espécies, tem sido largamente estudada e utilizada em aplicações práticas ao longo dos últimos
anos, visto que tem-se mostrado eficiente na solução deste tipo de problema. A análise não linear
geométrica será realizada através de uma formulação baseada no Método dos Elementos Finitos
(MEF), fundamentada no conceito de coordenadas absolutas, onde utiliza-se posições nodais ao
invés de deslocamentos nodais para descrever o problema. São analisadas duas estruturas treliçadas
espaciais, sendo uma delas uma viga treliçada com bifurcação de resposta. A função objetivo
utilizada na otimização via Algoritmos Genéticos é baseada na maximização relação carga crítica
por peso da estrutura. Os resultados apontam para a viabilidade de aplicação da técnica para
estruturas de maior porte.
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Uma análise de critérios de desempenho acústico para sistemas
de piso em edificações
Juliana B. de Rezende, Francisco C. Rodrigues, Marco Antônio M. Vecci

Resumo: Em geral, o ruído de impacto em pisos gera incômodo em usuários de edifícios
verticais, principalmente em ambientes residenciais. Sob esta ótica, vários países estão atentos ao
problema, inclusive o Brasil. Nesta pesquisa, foi realizado um levantamento das normas e critérios
usados para classificar as condições de adequação acústica de edificações, o que fundamentou a
comparação entre os estabelecidos na norma ABNT NBR 15575-3:2013 e os recomendados para
outros países, através dos resultados de ensaios experimentais efetuados em pisos de edificações
residenciais de múltiplos pavimentos. Constatou-se que os limites adotados pela ABNT NBR
15575-3:2013 estão superiores aos praticados nos demais países.
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Proposta de metodologia: predição de vibração ferroviária
Frederico Horta, Francisco Rodrigues, Marco Vecci

Resumo: Neste trabalho é proposta uma metodologia para predizer vibração ambiental de
passagens de composições ferroviárias de carga. Para a realização desse objetivo, foi necessária
uma etapa experimental com o propósito de caracterizar níveis de vibração de passagens de
composições ferroviárias que tipicamente circulam na malha ferroviária brasileira. Assim, com
base nos dados experimentais, o chamado ?Método Suéco de Predição de Vibração? foi adaptado
para ser utilizado na predição de vibração ambiental de passagens de composição ferroviárias de
carga brasileiras.
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Proposta de metodologia: simulação computacional de ruído
ferroviário
Frederico Horta, Francisco Carlos Rodrigues, Marco Antônio M. Vecci

Resumo: Neste trabalho é proposta uma metodologia para simulação computacional de ruído
ambiental de passagens de composições ferroviárias para o Brasil. Tal estudo foi motivado pelo
fato do Brasil não possuir banco de dados e metodologia para simulação de ruído ferroviário,
diferentemente de outros países que já possuem trabalhos desenvolvidos especificamente para suas
malhas ferroviárias. Para a realização desse objetivo, foi necessária uma etapa experimental com o
propósito de caracterizar níveis de ruído de passagens de composições ferroviárias que tipicamente
circulam na malha ferroviária brasileira. Com isto, foram comparados os resultados experimentais
com os resultados das simulações realizadas utilizando a metodologia proposta de forma a validá-
la.
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Simulação da secagem em terreiros por meio da técnica de
funções de base radial
Rafael Pinheiro Amantéa, Sheila Santos Fernandes, Gisele Tessari Santos,
Juliana Capanema Mendonça

Resumo: Embora tecnologias de alto nível para o projeto de secadores estejam disponíveis na
literatura, nos países localizados em regiões tropicais e subtropicais ainda é comum a prática da
secagem em terreiros. O baixo custo e o uso do sol como uma fonte de energia gratuita são
fatores ainda decisivos para a escolha por este tipo de secagem. Especificamente para o café,
as faixas de temperatura alcançadas na secagem em terreiro são outro atrativo do processo de
secagem natural. O uso de modelos matemáticos permite avaliar os perfis espaciais e temporais de
umidade e temperatura do produto, além de incorporar dados meteorológicos reais. Para a solução
do modelo proposto, o método de funções de base radial (FBR) mostrou-se como uma nova opção
frente aos métodos tradicionais. Adicionalmente, fez-se um estudo paramétrico de sensitividade
variando a espessura da camada de grãos e os teores de umidade inicial do produto. A partir dos
resultados numéricos obtidos pôde-se analisar os perfis temporais e espaciais das temperaturas e
teor de água da massa de grãos obtendo-se, assim, uma visão geral do fenômeno de secagem. O
efeito da variação da espessura do leito mostrou-se expressivo, justificando a prática de varrer o
produto para uniformizar a temperatura e umidade da camada de grãos. Como era de se esperar os
tempos de secagem estão diretamente correlacionados ao teor de umidade inicial do produto.
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Formulação do problema de Helmholtz com o método dos
elementos de contorno usando a técnica de interpolação direta
com funções de base radial
Carlos Friedrich Loeffler, Pedro Vinicius Moreira Pereira, Hercules de Melo
Barcelos

Resumo: Modernamente, com o desenvolvimento ostensivo de novas técnicas de aproximação
envolvendo multivariáveis, novas classes de funções de base radial foram testadas e aplicadas com
êxito em problemas de interpolação, ajuste de curvas e solução de equações diferenciais parciais,
particularmente com as formulações sem malha do Método dos Elementos Finitos. Este mesmo
esforço tem sido aplicado no aprimoramento do Método dos Elementos de Contorno, visando uma
melhor solução de problemas matematicamente não homogêneos, como no caso das Equações
de Poisson, da acústica e da condução de calor transiente. Neste trabalho o objetivo é resolver
o termo integral referente ao termo de inércia da Equação de Helmholtz, evitando as técnicas
padrão de integração de domínio como as células. O procedimento já foi empregado com êxito nos
problemas de Poisson e consiste de um procedimento de interpolação com funções de base radial,
numa abordagem semelhante ao procedimento da Dupla Reciprocidade. No entanto, a metodologia
proposta é mais geral e robusta, permitindo o uso de funções de base radial de qualquer classe, sem
problemas de convergência ou monotonicidade.
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Estudo comparativo de técnicas de penalização no algoritmo
colônia de abelhas artificiais aplicado a problemas de
otimização em engenharia
Grasiele R. Duarte, Jonata J. Andrade, Afonso C. C. Lemonge, Leonardo G. da
Fonseca

Resumo: Este trabalho avalia o desempenho da Meta-Heurística Algoritmo Colônia de Abelhas
Artificiais (ABC), inspirada no comportamento social durante o forrageamento de colônias de
abelhas, quando aplicada na resolução de problemas de otimização com restrições. Propõe-se
neste trabalho resolução de alguns problemas da Engenharia Mecânica tratados na literatura.
Para tratamento de violações às restrições dos problemas, combina-se ao ABC os métodos de
penalização aditiva, multiplicativa e dinâmica, aplicados com variados parâmetros de penalização.
Realiza-se também um estudo comparativo entre os métodos de penalização aplicados, objetivando
avaliação da influência de cada um na convergência do algoritmo.
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Análise do espalhamento eletromagnético em objetos com
geometrias irregulares
Giovanni Valvassoura, Marcio M. Afonso, Marco Aurelio O. Schroeder, Ursula.
C. Resende, Eduardo H. R. Coppoli, Alfred G. M. Pinto, Elson J. Silva

Resumo: O fenômeno de espalhamento eletromagnético ocorre quando uma onda eletromagnética
encontra com um objeto que a intercepta. Neste momento, os campos elétricos e magnéticos
incidentes induzem corrente no objeto atingido. As correntes induzidas no objeto circulam na
sua superfície e/ou no seu volume, fazendo-o exercer papel de uma antena que irradia campos
eletromagnéticos espalhados. Os campos espalhados superpõem-se aos campos incidentes,
alterando a configuração dos campos totais. Para a maioria dos problemas práticos envolvendo
espalhamento a solução analítica torna-se extremamente trabalhosa, dessa forma devem-se
empregar métodos numéricos para obter a solução. O Método dos Elementos Finitos (FEM) é
utilizado neste artigo. Para limitar o domínio é utilizado a Condição de Contorno Absorvente
(ABC) de primeira ordem. A técnica FEM-ABC é aplicada na solução de problemas
de espalhamento para objetos de geometrias diversas em 2D. É analisada a influência das
singularidades geométricas do espalhador no valor do campo espalhado, bem como a sensibilidade
deste em relação a posição da fronteira absorvente. Os resultados obtidos mostram a boa
capacidade do método proposto em tratar problemas com geometrias diversas.
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Cálculo de campos elétricos e magnéticos em linhas de
transmissão pelo método de elementos finitos
Arthur A. M. Farah, Márcio M. Afonso, Marco A. O. Schroeder, Eduardo H. R.
Coppoli, André L. Paganotti, Rafael S. Alípio, Tarcísio A. S. Oliveira

Resumo: Este artigo apresenta uma ferramenta para o cômputo de distribuições de campos
elétricos e magnéticos ao redor de linhas de transmissão através da simulação computacional pelo
Método dos Elementos Finitos. Tal ferramenta pode ser útil ao estudo de linhas de transmissão com
arranjos de feixes de condutores não convencionais, as quais visam à possibilidade de aumento
da capacidade de transmissão de energia, bem como à adequação dos níveis de campo elétrico
e magnético na área de passagem. Nestes casos, a aplicação de métodos analíticos é limitada,
pois necessitam da simplificação de geometrias, enfrentando dificuldades para lidar com estruturas
mais complexas. O método desenvolvido é validado pela comparação de resultados obtidos por
outras metodologias em uma linha tradicional, demonstrando facilidade e eficácia para lidar com
configurações de linha de maior complexidade geométrica.
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Aprimorar base de testes com princípios de lógica nebulosa
André Rabelo, Gray Moita

Resumo: Atividade importante e crucial no desenvolvimento de software, o teste consegue
evitar gastos desnecessários se sua prática for realizada com eficiência. Este artigo descreve a
utilização de ferramentas de teste para apoiar o desempenho de testes em sistemas de informação
através da sugestão de casos de testes já utilizados anteriormente. O sistema estudado tem
como características dados persistentes que podem gerar um número complexo de casos de teste.
Abordagens tradicionais para o desenvolvimento de casos de testes podem ser divididos em caixa
preta (funcional) e teste de caixa branca (estrutural). Neste documento será abordado o teste de
caixa preta, também chamado de teste funcional. O foco será voltado para técnicas de equivalência
em particionamento, gráfico de causa/efeito e análise de valor limite. Propõe-se a utilização de
lógica nebulosa, muito conhecida também como lógica fuzzy, como uma ferramenta para sugerir
a melhora do caso de testes possível para a demanda. Além do funcionamento geral das práticas
fuzzy, este documento foi idealizado também para apresentar o tratamento de inferência da lógica
nebulosa aplicada ao sistema de testes. Exemplos de aplicação de testes serão apresentados para
ilustrar as vantagens da utilização de lógica fuzzy neste processo tão importante para a engenharia
de software.
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Comparative modeling of E1Ca-ATP-Mg state of SERCA2a
from human cardiac muscle
Vinicius Carius de Souza, Carlos Roberto Ladeira, Vinicius Schmitz Pereira
Nunes, Rodrigo Weber Dos Santos, Carlos Cristiano Hasenclever Borges,
Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt

Abstract: (phosphomethylphosphonic acid-adenylate ester ? ACP, Ca+2 and Mg+2). The local
alignment between these two sequences presents 84% of identity and 92% of similarity. The
protein model was added into the POPC membrane model, through the creation of a pore in
the membrane. After that, two solvation box with ions were added to simulate the E1-Ca+2-
ATP-Mg+2 state (during cardiac muscle contraction): (i) cytoplasmic environment, with 10?M
CaCl2; (ii) lumen environment, with 1mM CaCl2. Due to periodic boundary conditions, a second
membrane was added at the top of the system to promote the restriction of the ions in the z-axis
of solvation boxes. The total system (693,533 atoms), was submitted to a pre-molecular dynamics
simulation, using the CHARMM force field and the NPT ensemble at 1atm. The minimization
step was subdivided into: (i) restrained minimization of ions and protein (0.5ns); (ii) all-atom
minimization (0.5ns). After minimizations, we were able to observe the energy stabilization of the
system, although this has not yet reached 1atm pressure. The next step is heating the system from
292K (crystallographic temperature) to 310K (usual human heart temperature), and then, we going
to submit the system to the equilibration procedure followed by the production step of molecular
dynamics simulation. We expect to observe structural movements, mainly in ECD domain, that
could help in the analysis of the E1-P state of SERCA2a.
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Obtenção de características aerodinâmicas de perfil retangular
via decomposição em funções próprias
Ronaro L. Picoli, Patricia H. Hallak, Paulo A. B. de Sampaio

Resumo: Atualmente estudos sobre características aerodinâmicas de estruturas tais como pontes e
prédios, é de grande importância para se evitar danos estruturais e possíveis colapsos. Com auxílio
da fluidodinâmica computacional, foi realizada uma simulação do escoamento bidimensional ao
redor de um retângulo com razão largura/altura igual 2, em repouso, para obtenção da distribuição
de pressão na parede da estrutura. Essa configuração apresenta um comportamento aerodinâmico
complexo devido a possibilidade de recolamento do escoamento e, portanto, ao desprendimento
cadenciado de vórtices com diferentes modos de flexão. A decomposição em funções próprias
aplicada à distribuição de pressão é usada para a obtenção de coeficientes globais como o número
de Strouhal, a média e o RMS da força de arrasto, da força de sustentação e do momento de torção.
Devido ao elevado número de Reynolds o modelo numérico acoplou o modelo de turbulência
conhecido como simulação das grandes escalas, onde as grandes escalas são resolvidas pela
discretização fixa enquanto as pequenas são modeladas por meio de um procedimento adaptativo
no tempo e no espaço. É realizada uma comparação entre os coeficientes aerodinâmicos obtidos
pela simulação numérica e pela decomposição em funções próprias e também uma avaliação
da relação entre as funções próprias e suas contribuições para as componentes dos coeficientes
aerodinâmicos. É feita ainda uma análise no domínio da frequência para auxiliar a compreensão
do comportamento aerodinâmico da estrutura. Os resultados obtidos são comparados com os
presentes na literatura.
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Determinação de tensões em pórtico metálico treliçado
Cristiano Galo, Nilton Maia

Resumo: Este trabalho de pesquisa visa determinar tensões em função do peso próprio e de
carregamento em pórtico metálico treliçado. Para isso foi realizado a modelagem tridimensional
de pórtico treliçado para uso como guindaste, sua simulação por elementos finitos, sua fabricação
em modelo reduzido na escala de 1:10 e é proposto sua instrumentação para teste experimental.
O modelo de pórtico treliçado adotado para essa pesquisa foi o guindaste torre mais conhecido
na construção civil como grua. As tensões obtidas na simulação por elementos finitos serão
associadas e comparadas às medições de instrumentação laboratorial. Dessa associação de dados
surgirá a análise de efeitos do carregamento aplicado sobre o pórtico, e também da ação do peso
próprio. Posteriormente a esse trabalho o modelo computacional e o modelo físico em escala
reduzida poderão servir de base para estudos futuros envolvendo outros tipos de ações resistidas
por guindastes treliçados. Os elementos construtivos estão constantemente suportando solicitações
causadas por diferentes fontes. As fontes de carregamentos em edificações são variáveis e podem
promover variações de tensões no decorrer do tempo e do uso. O peso próprio e sua distribuição, o
transito de veículos e pessoas, o funcionamento de máquinas e equipamentos, as ações de aplicação
de carregamentos bem como a variação de temperatura constituem as fontes mais comuns de
solicitação estrutural. Toda edificação está sujeita a ação do peso próprio e de carregamentos.
A intensidade dessa ação está condicionada a vários parâmetros, dentre eles o tipo de estrutura e
seu uso. Este trabalho apresenta a pesquisa em realização da dissertação do curso de Mestrado em
Engenharia Civil do CEFET-MG.
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CFD aplicada à análise de parâmetros que influenciam na
eficácia da irrigação endodôntica
Gabriel Cordeiro, Patrícia Habib Hallak, Paulo Augusto Berquó de Sampaio

Resumo: A irrigação de canais radiculares, por meio de seringas e agulhas com soluções
antibactericidas, é considerada uma parte essencial da preparação química e mecânica do
tratamento endodôntico. A instrumentação e a irrigação do sistema de canais radiculares têm
como objetivos remover o conteúdo séptico-tóxico de seu interior e preparar o canal radicular para
a obturação, de modo a colaborar para o sucesso do tratamento. A eficácia de limpeza da irrigação
dos canais radiculares pode ser influenciada por diversos fatores, como os diferentes diâmetros
disponíveis de agulhas irrigadoras, a geometria da sua ponta, a profundidade de penetração,
o diâmetro final do preparo, o grau de curvatura do canal, além do volume, do tipo e das
propriedades da solução irrigadora utilizada. Alguns profissionais relatam que o fator limitante
do procedimento de irrigação é a dificuldade de acessar algumas regiões do canal, principalmente
o extremo apical, com um abundante volume de líquido sem que ocorra extrusão, ou seja, a saída
do fluido por este extremo e consequente contaminação do paciente. Nesse processo, a dinâmica
da irrigação deve ser levada em consideração na avaliação dos efeitos do medicamento. Nesse
sentido, a dinâmica dos fluidos computacional, conhecida pela sigla CFD devido à nomenclatura
inglesa de Computational Fluid Dynamic, é uma ferramenta capaz de fornecer subsídios sobre
o comportamento do fluido para essas situações específicas. Em linhas gerais, pesquisas em
CFD têm por objetivo o desenvolvimento de modelos numéricos para simulação da dinâmica dos
fluidos e tornam-se cada vez mais intensas devido aos avanços da tecnologia, a computação de
alto desempenho e das técnicas de tratamentos numéricos. O principal objetivo desta pesquisa
é a aplicação da fluidodinâmica computacional para a simulação de escoamentos turbulentos
com intuito de analisar alguns parâmetros que influenciam na eficácia da irrigação endodôntica
tais como a influência do tipo de agulha utilizada no tratamento e a influência da dilatação do
canal radicular. Os efeitos de turbulência são introduzidos através da metodologia conhecida
como simulação das grandes escalas (Large Eddy Simulation - LES), onde as grandes escalas
são resolvidas pela própria discretização espacial e temporal. Já as pequenas escalas devem ser
modeladas por meio de técnicas adaptativas no espaço e no tempo de acordo com a necessidade
de acompanhar a variação das escalas das variáveis e pressão e velocidade. Além disso, a
consideração de problemas em que ocorre a vibração do corpo devido a sua interação dinâmica
com as forças do fluido é feita mediante a introdução nas equações de Navier-Stokes de um
referencial misto Lagrangiano, que descreve o movimento da estrutura, e Euleriano, relativo ao
movimento do fluido. Como resultado espera-se o desenvolvimento de uma metodologia eficaz
para a compreensão dos parâmetros que influenciam no sucesso da irrigação endodôntica.
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Uso de algoritmos genéticos no planejamento econômico de
controle on-line por atributo, com sistema de classificação
imperfeito
Lupercio Bessegato, Augusto Dos Reis Pereira, Fernando Luiz Pereira de
Oliveira

Resumo: O modelo de Taguchi para controle on-line por atributo com amostra unitária consiste
em amostrar um único item a cada m itens produzidos. Em cada inspeção, decide-se sobre
os estado do processo de produção. Caso o item inspecionado seja declarado não conforme,
supõe-se que o processo esteja fora de controle, ajustando-o imediatamente para reconduzi-lo
a sua condição inicial. Para planejar esse modelo é utilizada uma estratégica econômica, cujo
objetivo é determinar o intervalo ótimo de inspeção que minimize o custo esperado por item em
um ciclo de produção. Este trabalho apresenta uma extensão a esse modelo, em que a decisão
sobre o processo baseia-se em amostras compostas por vários itens, considerando-se que entre
a coleta de dois elementos amostrais sucessivos são produzidos itens que não farão parte da
amostra. O sistema de classificação é imperfeito, ou seja, as inspeções estão sujeitas a erros
de classificação. A modelagem probabilística do sistema de controle utiliza as propriedades
de cadeia de Markov ergódica, obtendo-se a expressão do custo médio do sistema por item
produzido. Esse custo pode ser minimizado por três parâmetros: o intervalo entre inspeções,
m, o tamanho da amostra, n, e o número mínimo de classificações conformes para se declarar
o processo de produção sob controle. A busca desses parâmetros ótimos é computacionalmente
intensa se utilizado os métodos convencionais de busca. Uma alternativa existente é a utilização de
meta-heurísticas como ferramentas de otimização. Neste trabalho é utilizada uma abordagem por
algoritmo genético para encontrar os valores ótimos dos parâmetros de planejamento do sistema de
controle. O procedimento é ilustrado por um exemplo numérico e é realizada uma ampla análise
de sensibilidade para estudar a influência de parâmetros probabilísticos e de custo no desempenho
do modelo.
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Simulações da atividade elétrica cardiaca anisotrópica usando o
método de lattice Boltzmann
Joventino Oliveira Campos, Rodrigo Weber Dos Santos, Bernardo Martins Rocha

Resumo: Esse trabalho apresenta o método de lattice Boltzmann (MLB) para simulações
computacionais da atividade elétrica cardíaca usando os modelos do Bidomínio e Monodomínio.
Para considerar a anisotropia do tecido cardíaco ao invés de se utilizar o tradicional operador de
colisão BGK do MLB, usa-se um modelo com vários parâmetros de relaxação conhecido como
MRT (Multiple Relaxation Time). O modelo proposto é testado em domínios tridimensionais
regulares, e ainda devido ao alto nível de paralelismo presente no MLB, resultados relacionados
ao uso de GPUs para a sua simulação computacional serão apresentados.
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Previsão do módulo de resiliência de misturas asfálticas densas
utilizando redes neurais
Geraldo Luciano de Oliveira Marques, Leonardo Goliatt Da Fonseca, Michele
Cristina Resende Farage, Flávio de Souza Barbosa, Gabriela de Castro Polisseni,
Ana Lívia Soares Silva de Almeida

Resumo: O Módulo de Resiliência de Misturas Asfálticas, que é uma das principais propriedades
mecânicas de misturas asfáltica, é análogo ao modulo de elasticidade do concreto de Cimento
Portland, sendo, porém, determinado através de um ensaio dinâmico. Alguns fatores tais como
granulometria, tipo de ligante, teor de ligante, tipo de compactação e temperatura têm influência
no valor módulo de resiliência de misturas asfálticas densas. Pretende-se neste trabalho deenvolver
um modelo de previsão desta propriedade através da tecnologia de Redes Neurais Artificiais.
Para tanto, será empregado um banco de dados experimental em que se consideram os principais
fatores de influência no Módulo de Resiliência, habitualmente obtidos dos ensaios tradicionais de
laboratório em misturas asfálticas. Os resultados preliminares aqui obtidos encorajam a aplicação
da técnica a conjuntos de dados de caráter mais geral, visando no futuro o desenvolvimento
de ferramentas que permitam estabelecer critérios de projeto na etapa de dosagem de misturas
asfáltica.
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Previsão da demanda de energia elétrica em curto prazo por
modelos de curva de carga: um estudo comparativo
Guilherme Guilhermino Neto, Samuel Belini Defilippo, Anna Claudia Da Silva
Mancini Carneiro, Henrique Steinherz Hippert

Resumo: A previsão de carga em curto prazo é atividade essencial à operação de sistemas
de energia elétrica. É necessário estimar o consumo com algumas horas de antecedência para
atividades como o planejamento de geração e transmissão, de modo que se evitem discrepâncias
entre produção e demanda. Ao longo dos anos, apresentaram-se diversas formas de modelar
o problema. Muitos autores argumentam em favor do uso de modelos univariados, em que as
cargas são escritas como função das demandas passadas devido ao comportamento auto-regressivo
do consumo, enquanto outras publicações sugerem considerar também a influência de fatores
exógenos, como os meteorológicos. Estas enfatizam a necessidade de mapear possíveis relações
não lineares entre carga e variáveis relacionadas ao clima. Já aqueles, argumentam em favor
da parcimônia e robustez dos previsores lineares aplicáveis a modelos de uma variável. Neste
trabalho, a modelagem por curva de carga, popular entre companhias de energia na década de 80, é
utilizada a fim de se comparar o desempenho de modelos univariados e multivariados previstos por
métodos diversos. A porção linear é calculada utilizando, além de previsores tradicionais como
médias móveis simples, o amortecimento exponencial HWT, uma extensão do método de Holt-
Winters para séries com até três sazonalidades. Para a parte não linear, treinam-se redes neurais
artificiais. O modelo é testado em dados da cidade do Rio de Janeiro e os resultados comparados
entre si e também com os de um previsor de uma rede neural.
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Montagem de genomas completos utilizando MAQ
Bruno Zonovelli Da Silva, Carlos Cristiano Hasenclever Borges, Wagner Antonio
Arbex

Resumo: O sequenciamento do DNA é um processo que determina a ordem dos nucleotídeos,
em uma dada sequência, a partir de uma amostra biológica.Atualmente, as tecnologias que
visam o sequenciamento do DNA sofreram grandes avanços e são capazes de gerar dados de
milhões de pares de bases em uma única corrida. As plataformas de sequênciamento de nova
geração (Next Generation Sequencing - NGSs) são fundamentadas no método de Sanger e estão
sendo amplamente empregadas por serem procedimentos menos custosos e mais velozes do que
os métodos clássicos de sequenciamento. A montagem do genoma a partir de sequências de
DNA é uma tarefa exclusivamente computacional. Tendo seu início com a leitura dos arquivos
originados das máquinas de sequenciamento, que após o tratamento correto, contêm as sequências
de nucleotídeos e podem conter ou não as informações relativas a qualidade de sequenciamento,
eles são conhecidos como FASTA, quando contém somente os nucleotídeos, e FASTQ quando
contêm também a informação de qualidade. O processo de montagem de um genoma é divido em:
montagem (validação e edição), scaffolding e o fechamento dos gaps ou espaços entre os contigs. A
montagem de fragmentos de DNA consiste em construir uma sequência de nucleotídeos continua,
construída a partir de um conjunto de fragmentos sobrepostos, essa sequência é conhecida como
contig. Se o número de fragmentos for muita grande, a resolução do problema será como
resolver um quebra-cabeça, que possui uma característica fundamental: a colocação das peças
nos locais corretos. Por isso, uma das tarefas mais difíceis num projeto consiste na montagem
dos fragmentos, principalmente quando se compara o tamanho dos mesmos com o do genoma
completo. O processo de remontagem visa obter a sequência completa do DNA do genoma de um
indivíduo, anteriormente sequenciado em plataformas de NGS ou não. Os arquivos contendo as
sequências são armazenados em repositórios, de forma que o processo se inicia com a obtenção
desses arquivos que são em geral do tipo FASTQ. O próximo passo é a definição da montagem
que será utilizada como referência, em seguida as sequências são alinhadas com o genoma de
referência escolhido, obtendo assim o genoma consenso, ou genoma alvo. Foram utilizados neste
artigo, as sequencias do genoma de duas espécies distintas, uma animal e outra vegetal. O genoma
principal é o de um animal da espécie bos taurus, raça Fleckvieh, que foi sequenciado utilizando
NGS. Também foi remontado o genoma da Arabidopsis thaliana, escolhido, devido ao grande
volume de informação disponível, e principalmente sequências de NGS. O software utilizado
para a remontagem dos genoma foi o MAQ, que é um software de montagem e alinhamento de
sequências, que utiliza a informação de qualidade para alinha-las, e trabalha principalmente com
dados gerados pela plataforma Solexa. Porém, possui funções para tratar dados sequenciados na
plataforma ABI SOLiD. O MAQ inicia o processo de montagem pelo alinhamento dos reads em
relação ao genoma de referência, gerando em seguida os consensos. Na etapa de mapeamento ele
executa o alinhamento, utilizando o algoritmo de Smith-Waterman, sem a presença de gap. Para
DNA de fita única o alinhamento aceita de 2 a 3 mismatches e de 1 a 2 para fita dupla. Entretanto,
esses valores podem ser alterados por meio de parâmetros definidos durante o mapeamento. Na
etapa de montagem cada consenso tem um valor estatístico calculado. Esse valor é utilizado para
maximizar a probabilidade posterior de cada posição do consenso. Além das funções principais o
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MAQ também informa valores de inserções e deleções conhecidos como Indels, dados de SNPs, e
um visualizador de alinhamentos.
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A SVD-based parameterization of a three-dimensional model of
human torso for the inverse problem of electrical impedance
tomography
Marcos Ribeiro, Luis Paulo Barra, Rodrigo Weber Dos Santos

Abstract: Cardiac Ejection Fraction (EF) is an important parameter to analyze the efficiency of
the heart as a pump, and it is clinically correlated to the functional status of the organ. Electrical
impedance tomography (EIT) can be applied to measure EF. In contrast with other non invasive
methods like Computer Tomography, Magnetic Resonance, among others, EIT technique main
advantage is the possibility of frequently monitoring Ejection Fraction. It also has the advantages
of presenting low cost and high portability, other features that justify the research for solutions
involving this technique to monitor EF. The goal of EIT is to reconstruct images of the conductivity
distribution of the interior of a conductor domain, which can be accomplished by applying electric
currents and measuring the electrical potential obtained on the boundary of the body. Such problem
can be mathematically classified as a non-linear inverse problem and can be addressed as an
optimization, as well as a classification/regression problem. This work addresses the problem from
the points of view of optimization and simulation, using a three-dimensional model. It is proposed
a methodology to build the geometrical aspects of such model, as well as an heuristic technique
for estimation of EF based on Levenberg-Marquardt Method (LMM), to solve the optimization
problem. The final objective of this work is not to recover images themselves from the inside of
the domain for diagnostic purposes, but to investigate aspects of a portable and relatively cheap
method to continuously monitor EF. Thus, to determine an initial approximation for the cavities
of a patient, our methodology assumes the existence of recent images of the heart with enough
spatial resolution. A 3-D model, focusing in some regions of interest for our study, is built from
the segmentation of these images and then is post-processed with the methodology proposed to
generate a mesh of elements to be used in the solution of the direct problem. The direct problem
associated with EIT consists in determining the electrical potentials across the domain, which is
done applying the Boundary Elements Method (BEM). This is the simulation point of view of the
work. The next step is the solution of an EIT inverse problem. An important aspect of the work
is the fact of that the geometries of the ventricles of the heart in the model are parameterized to
allow the reduction of the search space, reducing, therefore, the computational cost of the proposed
method. The parametrization is based on the determination of principal components of a matrix
representing the meshes of 12 different stages of a synthetic heart beat. The Principal Components
Analysis (PCA) is performed using a Singular Value Decomposition (SVD) applied on the above
mentioned matrix. The reduced matrix, considering only some of the Principal Components,
together with a few number of parameters, consist in a compact representation of the different
stages of a ventricle in a heart cycle, that can be used to generate yet other stages or variations
of the geometry of the ventricles. Experiments are performed on synthetically generated data for
electric potentials. The methodology to generate the 3-D geometry is described and preliminary
results are presented and discussed. Some directions to future research and sophistication of the
model are also discussed, as well other challenging aspects of the problem.
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Simulação computacional de um modelo eletrocinético
utilizando o método de elementos finitos em 3D
Juliana A. Malagoli, José R. Camacho, Mauricio V. Ferreira da Luz

Resumo: Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo matemático tridimensional
fundamentado nas Equações de Maxwell e nas leis de comportamento dos materiais através
da discretização dos campos para a análise do problema de eletrocinética. Neste cenário, a
metodologia proposta permite determinar os parâmetros em dispositivos eletromagnéticos ainda na
fase do projeto, de forma que, simulações computacionais contribuam para uma análise antecipada
do funcionamento do dispositivo antes da construção do protótipo. Para o desenvolvimento
deste trabalho optou-se por utilizar três ferramentas computacionais de uso público, a saber, i)
o Gmsh, gerador de malhas de elementos finitos em 3D, ii) o GetDP, ambiente para tratamento
de problemas discretos modelados através de equações diferenciais e iii) o ATP, rotina para a
análise de transitórios, simulações de controle, eletrônica de potência e circuitos elétricos. Nas
simulações apresentam-se as correntes e as diferenças de potenciais de um circuito elétrico de
resistores tridimensionais utilizando os métodos de elementos finitos. Resultados preliminares
demonstram que a metodologia proposta configura-se como uma interessante estratégia para a
finalidade a que se destina esse trabalho.
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Detecção de cliques de baleias cachalote através de dados
simbólicos
Edson B. Novais, Carlos C. H. Borges, Artur Andriolo, Fabrízzio C. Oliveira,
Thiago O. S. Amorim

Resumo: A preocupação com os efeitos da poluição sonora nos oceanos vêm ganhando grande
visibilidade, particularmente sobre os cetáceos, ao qual são conhecidos pela sua sensibilidade
sonora. A identificação de cetáceos normalmente é feita visualmente através de longas horas de
pesquisa visual. Apesar das observações visuais desempenharem um papel vital no processo de
identificação, cetáceos são difíceis de serem detectados na superfície do mar, especialmente em
condições metereológicas precárias e na escassez de luz. Devido a evolução computacional nas
ultimas décadas, a aplicação de sistemas computacionais para detecção e identificação automática
de cetáceos - também conhecido como Monitoramento Acústico Passivo - vêm ganhando destaque
sobre a identificação visual. Uma das maiores desvantagens do Monitoramento Acústico Passivo
é o grade volume de dados que precisam ser processados em tempo real por dispositivos com
baixo poder computacional. Devido a existência de limitações oriundas do ambiente aplicado,
dispositivos computacionais possuem certas restrições que devem ser consideradas em seu
desenvolvimento. Podemos citar, por exemplo, a limitação de processamento em alto mar devido
a escassez energética e a baixa capacidade de transferência de dados. Diversos métodos foram
propostos na literatura com o intuito de identificar em tempo real a presença de cetáceos, mas
poucos se adaptam as limitações apresentadas. Além disso, a maioria dos métodos necessitam
a transformação dos dados do domínio do tempo para o domínio da frequência, demandando
elevado poder computacional de processamento. Neste trabalho, é apresentado uma metodologia
capaz de detectar a presença de cetáceos no domínio do tempo através de seus cliques. Para
tal, são considerados ruídos ambiente em alto mar como processos estacionários. Através da
transformação de uma janela do sinal discreto para um tipo de dados modal multivalorado
utilizando uma função de histograma, é possível obter informações características referente a
forma da onda em determinado tempo t. Analisando as normas dos histogramas gerados, observa-
se que a presença de cliques modifica claramente a forma característica do histograma.
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Projeto de sistemas de engenharia usando o algoritmo de
evolução diferencial
Juliana Almansa Malagoli, Fran Sérgio Lobato, Ricardo Amâncio Malagoni

Resumo: O projeto de sistemas de engenharia envolve o tratamento de variáveis reais, binárias,
inteiras e discretas. Tradicionalmente, o tratamento destas variáveis ?mistas? tem sido feito de
diferentes formas tais como pelo simples arredondamento, por mecanismos de truncamento e/ou
pela inserção de novas restrições ao problema original. Entretanto, estas estratégias, além de
aumentar o número de restrições do problema original, não garantem que o ótimo global seja
localizado. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo propor uma modificação no
algoritmo de Evolução Diferencial para o tratamento direto de variáveis binárias, inteiras, discretas
e reais. A metodologia proposta consiste na simples modificação do espaço de busca, fazendo
com que o problema original misto seja transformado em um similar com apenas variáveis reais.
Os resultados obtidos com a aplicação em problemas matemáticos e de projeto de sistemas de
engenharia demonstram que a estratégia proposta se configura como uma interessante alternativa
para a finalidade acima descrita.
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Análise comparativa entre algoritmos para detecção de tumores
malignos em mamografias digitais utilizando redes neurais
artificiais
Silvana Terezinha Faceroli, Sandro Fernandes, Vinícius Martins

Resumo: De acordo com pesquisas realizadas no Instituto Nacional de Câncer, INCA, o câncer de
mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e é o mais comum entre as mulheres, respondendo
por 22% dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado é tratado oportunamente, o prognóstico é
relativamente bom. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas,
muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estádios avançados. Na população
mundial, a sobrevida média após cinco anos é de 61%.Estima-se que em 2014 serão 57.120
novos casos. O número de óbitos em 2011 foi de 13.345, sendo 120 homens e 13.225 mulheres.
Procedimentos de rastreamento são essenciais para a detecção precoce do câncer de mama. Uma
das técnicas de melhor custo/benefício para a detecção deste tipo de câncer nos casos não palpáveis
é a mamografia. Em um exame de mamografia convencional, tumores malignos muito pequenos
podem ser detectados. Entretanto, cerca de 10% a 15% desses tumores não podem ser vistos
por causa da densidade do tecido que circunda o tumor. Além disso, uma vez que a imagem
já está formada não é possível manipulá-la para aperfeiçoar a visualização. Com o surgimento
da mamografia digital foi possível obter resultados mais precisos e, principalmente, surgiu a
possibilidade de manipulação de seus dados. Nesta pesquisa foram desenvolvidos dois algoritmos
para detecção de tumores malignos a partir de sinais de imagens geradas por mamógrafos digitais.
No primeiro experimento,utilizou-se a imagem original em tons de cinza como entrada de uma
rede neural artificial. A resposta da rede foi positiva chegando a uma média de 80% de acerto.
No entanto, o processamento foi lento devido a quantidade de dados de entrada. No segundo
algoritmo, a entrada da rede passou a ser os descritores das mesmas imagens utilizadas no primeiro
teste. Com esta mudança, o processamento foi mais ágil devido a redução do vetor de entrada da
rede neural artificial. A resposta da rede também foi positiva chegando próxima aos resultados já
alcançados. Este trabalho traz a análise comparativa dessas duas técnicas na tentativa de nortear
trabalhos futuros buscando um resultado ótimo.
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Modelagem da interação solo-duto submarino em elementos
discretos
Pietro G. Cosentino, José Luis Alves, Carlos Eduardo Silva

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre as interações duto-solo em ambientes
submarinos de altas profundidades. O desenvolvimento das explorações de poços de petróleo
submarinos, demanda estudos das interações das linhas de transporte de óleo com o leito
submarino. Foi utilizado o método de elementos discretos a fim de simular o solo particulado
e o duto é constituído de uma malha de elementos finitos. Foi desenvolvida uma coleção
de experimentos numéricos, variando-se a coesão e ângulo de atrito do modelo de contato
micromecânico entre as partículas dos modelos. A seção transversal foi considerada rígida, ou
seja, neste primeiro estudo, desconsiderou-se ovalização do duto. Foi considerado um estado plano
de tensões e a velocidade do duto foi mantida constante a fim de que se compare com os trabalhos
experimentais de Pacheco(2006) que além de um modelo físico, lança mão de uma modelagem do
MEF para o solo.
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Evolução gramatical massivamente paralela
Igor L. S. Russo, Heder S. Bernardino, Helio J. C. Barbosa

Resumo: Meta-heurísticas são métodos computacionais de busca que iterativamente aprimoram
soluções candidatas segundo uma medida de qualidade. Uma característica das meta-heurísticas
é a necessidade de pouco conhecimento prévio sobre os problemas. Dentre suas vantagens
estão robustez, flexibilidade e aplicabilidade a diversos tipos de problemas. Meta-heurísticas
bioinspiradas são aquelas em que seu processo foi elaborado baseando-se em comportamentos
observados na natureza. Algumas técnicas dessa categoria são: algoritmos genéticos, sistemas
imunológicos artificiais, programação genética (PG) e evolução gramatical (EG). A EG é um
tipo de PG que evolui modelos em linguagem arbitrária, através de uma gramática formal.
Uma de suas aplicações é em descoberta de conhecimento científico, por exemplo na inferência
automática de modelos. Neste caso, o objetivo é encontrar uma expressão simbólica que
explique o comportamento de um fenômeno, a partir de um conjunto de observações. Apesar
de sua flexibilidade, as técnicas de PG requerem custo computacional elevado, pois muitas
soluções candidatas precisam ser avaliadas e o custo de cada avaliação pode ser alto. Podemos
identificar várias etapas do processo que podem ser computadas independentemente, possibilitando
a utilização de computação paralela. De forma a possibilitar sua aplicação a problemas de
grande porte, buscamos neste trabalho pesquisar e propor formas de paralelizar a EG em
arquiteturas computacionais com grande número de processadores. O GP-GPU (General-purpose
computing on graphics processing units) é um modelo de paralelismo SPMD (Single Program
Multiple Data) que utiliza placas gráficas para realizar computação de propósito geral, isto é,
operações convencionais não necessariamente dedicadas ao processamento gráfico. As GPUs
possuem centenas ou mesmo milhares de elementos de processamento, permitindo assim obter
um desempenho computacional elevado, desde que sejam utilizadas estratégias de paralelismo que
explorem corretamente sua arquitetura. Podemos encontrar na literatura trabalhos que propõem
estratégias de paralelismo da programação genética tradicional para a arquitetura GP-GPU. Tais
modelos utilizam paralelismo de dados, de programas, ou uma combinação das duas abordagens.
No primeiro caso, um indivíduo é avaliado por vez, sendo que várias amostras de treinamento
são avaliadas simultaneamente. A desvantagem desta abordagem é a necessidade de um conjunto
de treinamento grande, de forma a maximizar a utilização do processamento das GPUs. Uma
outra possibilidade é o paralelismo de programas, no qual vários indivíduos são avaliados
paralelamente, enquanto os registros de treinamento são avaliados de forma sequencial. Apesar
de proporcionar maior taxa de utilização do processamento, mesmo quando há poucas amostras,
esta abordagem tende a causar muitas divergências de instrução, levando a um baixo desempenho
computacional. O modelo adotado neste trabalho consiste em utilizar as duas abordagens
em conjunto: alguns indivíduos são avaliados em paralelo, sendo as amostras de treinamento
computadas concomitantemente. Os modelos serão avaliados utilizando um interpretador. A
implementação será realizada utilizando OpenCL (Open Computing Language), um framework
para criação de sistemas paralelos em ambientes heterogêneos, que podem ser compostos por
CPUs e GPUs, por exemplo. A implementação utilizando OpenCL tem a vantagem de ser
portável, permitindo a utilização de diferentes dispositivos, com pouca ou nenhuma alteração na
implementação. Para avaliar o desempenho da estratégia de paralelismo proposta serão utilizados
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problemas com grande número de registros de treinamento, demandando portanto alto custo
computacional. Neste estudo preliminar a medida de desempenho adotada será o tempo total
de execução.
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Three-dimensional model of CD39, the isoform 1 of human
ATP-diphosphohydrolase
Vinicius Schmitz Pereira Nunes, Priscila Faria-Pinto, Carlos Cristiano
Hasenclever Borges, Priscila Zabala Capriles

Abstract: The ATP-diphosphohydrolases (EC 3.6.1.5), also known as NTPDase (Nucleoside
Triphosphate Diphosphohydrolases) or apyrases, are enzymes that hydrolyze nucleotide di- and
triphosphates in the presence of calcium or magnesium ions. In mammals, eight isoforms
(NTPDase1-8) have been described and divided into three groups. The first group, called Ecto-
NTPDases, is formed by NTPDase1-3 and NTPDase8 that can be found on the outer surface of
the cell and anchored to the plasma membrane by two transmembrane domains. These Ecto-
NTPDases act in the regulation of extracellular concentrations of nucleotides. The nucleotides are
important chemical signals, stimulating P2-type purinergic receptors located on the cell surface.
The purinergic signaling is important in many physiological processes such as blood coagulation,
cell proliferation, inflammation, and immune response. The structure of Ecto-NTPDases is
characterized by: (i) extracellular domain (ECD - Extracellular Domain), where is located the
five conserved regions called ACR (Apyrase Conserved Regions) and the active site; (ii) two
transmembrane domains (TM) located near the N-terminal (N-ter) and C-terminal (C-ter). The
isoform 1 of human Ecto-NTPDase (NTPDase1 or CD39) is expressed in endothelial cells of veins
and arteries, and in some immune cells (e.g. dendritic and type B cells). Phylogenetic studies have
shown a higher relationship between CD39 and ATP-diphosphohydrolases of human parasites,
such as isoforms 1 of Plasmodium falciparum and Schistosoma mansoni. In the context to search
for new drug targets in the human parasitic species, these phylogenetic relationship could not
be interesting if none comparative analysis of three-dimensional (3D) structures were performed,
such as electrostatic environment, solvent accessibility, catalytic residues and volume of active site
and alternative pockets. In this work, we present the first 3D model of CD39 constructed using
comparative modeling and structural restriction techniques. We used BLAST tool from Protein
Data Bank to search for 3D templates. Due to the absence of templates for the TM regions, we
used the programs Phobius, TMHMM2 and TMPred to predict the TM domains, and the SignalP to
predict possible signal peptide (SP) domains. Additionally, we used secondary structure predictors
(JUFO, PSIPRED and Jpred) to verify concensus regions for TM and other no-template regions,
and the programs TMhit and TMhhcp to predict Ca-Ca contact between TM’s residues. The 3D
model of CD39 was generated by Modeller program version 9v12. The templates PDB3CJA
and PDB3ZX3 (both from Rattus norvegicus) were selected according to identity, coverage, the
presence of ligands (phosphoaminophosphonic acid-adenylate ester-ANP, calcium) and conserved
waters. In accordance with the 3D structure of related NTPDases, the final model of CD39 presents
the domains TM1, TM2 and ECD, which is formed by two subdomains (ECD-I and ECD-II),
that contains the active site located in the cleft between them and the five ACR regions. The
predictors did not detect any signal peptide region. The model assessment performed by Procheck,
Molprobity, Molpdf and Normalized DOPE (nDOPE) showed that the 3D structure presents a
high quality: (i) Ramachandran: 99% of residues in allowed region; (ii) nDOPE = -0.4. In further
works, we will use the three-dimensional model of CD39 in comparative studies with the structure
of the ATP-diphosphohydrolases of the S. mansoni. This work can help the investigations about
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the structure-based drug design studies for the treatment of human schistossomiasis, targeting the
ATP-diphosphohydrolases.
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Estudos em modelagem da dinâmica de corpo rígido
José L. D. Alves, Carlos Eduardo Silva, André Philippe Bessa Caffé, Helio
Bertolin Segundo, Luis Paulo Barra, Elson Magalhães Toledo

Resumo: Aplicações da mecânica sólidos, em que os corpos são idealizados como corpos
rígidos, tomam importâncias em alguns importantes ramos da engenharia. Em geral, quando as
deformações mecânicas são de ordem muito inferior aos deslocamentos de um dado componente
mecânico ou estrutura, torna-se oportuno considerar o corpo indeformável, ou seja, sob hipótese
de corpo rígido. Em engenharia automotiva, naval e aeroespacial são comuns os cenários aos
quais as hipóteses da dinâmica de corpo rígido são aplicáveis; em particular, para estudos da
dinâmica de embarcações - navios ou plataformas offshore - quando sujeitas à cargas de vento
ou hidrodinâmicas. Neste caso, é crucial considerar os efeitos da interação do fluido com a
embarcação sem levar em conta as deformações da embarcação; uma vez que um estudo alternativo
em elementos finitos, por exemplo, seria custoso computacionalmente e desnecessário neste
caso. É importante relatar que, a partir da solução da dinâmica de corpo rígido, um estudo
desconsiderando a hipótese de corpo rígido torna-se necessário para o cálculo estrutural do casco e
demais partes da embarcação. Em aplicações da engenharia naval a embarcação tem sua trajetória
descrita em seis graus de liberdade, como um corpo rígido em movimento arbitrário no espaço.
Nesse cenário, as equações da dinâmica de corpo rígido devem desconsiderar eixos fixos de
rotações. A modelagem desse problema passa por um cálculo das forças hidrodinâmicas, geradas
por ondas e correntezas, atuantes no casco da embarcação. O sistema de forças á avaliado a
cada instante e reduzido em um determinado ponto, centro de massa por exemplo. Dentro deste
contexto, este trabalho apresenta uma modelagem da dinâmica de corpos rígidos descrita de forma
arbitrária. As equações de conservação da quantidade de movimento de translação e rotação,
consideradas em sua forma diferencial, foram discretizadas no tempo em diferenças finitas. Por
fim, é apresentada uma validação numérica para alguns problemas e comparados com o código
Ansys.
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Técnicas de estratégia evolutiva com penalização adaptativa
para problemas de otimização com restrições
Guilherme Bernardo Dos Reis, Helio José Corrêa Barbosa, Heder Soares
Bernardino

Resumo: Problemas de otimização que envolvem restrições são cada vez mais comuns nas mais
diversas áreas do conhecimento. Portanto, o desenvolvimento de técnicas e meta-heurísticas
para encontrar boas soluções para o problema em questão se fazem cada vez mais necessárias.
As estratégias evolutivas (EEs) são algoritmos inspirados na Teoria da Evolução proposta por
Darwin, regida por três princípios básicos: reprodução com herança, onde existe uma população de
indivíduos que se reproduzem; variação, em que os filhos herdam características de seus pais, mas
estão sujeitos a pequenas modificações; e seleção natural, o ambiente oferece um tipo de pressão
seletiva, que privilegia os indivíduos mais bem-adaptados. É importante destacar que os indivíduos
mais bem-adaptados são privilegiados, porém os menos aptos não são impedidos de se reproduzir,
transferindo seu código genético. Quanto maior a pressão seletiva mais rápido o algoritmo
converge, podendo levá-lo a uma convergência prematura, ficando preso em mínimos locais. É
adotada aqui uma estratégia de substituição em que progenitores e seus descendentes competem
entre si para formar uma nova geração de soluções candidatas. Para gerar os descendentes, um
operador de mutação é aplicado aos progenitores como: uma quantidade aleatória, denominada
passo, é somada/subtraída de cada variável do vetor candidato. Esses valores aleatórios são
obtidos de uma distribuição normal com média igual a zero e desvio padrão (geralmente) pequeno;
é adotada aqui uma EE em que esse desvio padrão é adaptado durante a busca. A EE parte
de uma população de soluções candidatas que geralmente são geradas de forma aleatória. Em
seguida, o operador de mutação é aplicado à população corrente e, assim, gera-se uma nova
população (descendentes) que posteriormente competirá com seus progenitores; o resultado desse
processo de seleção é uma nova população de soluções candidatas. Este processo é repetido até
que uma condição de parada seja satisfeita. Para podermos comparar as soluções candidatas,
necessitamos definir um valor que expresse sua qualidade; tal valor é denominado aptidão.
As estratégias evolutivas têm se mostrado eficientes em diversos problemas de otimização mas
requerem técnicas adicionais para serem aplicados a problemas de otimização com restrições.
Técnicas de penalização são popularmente adotadas na otimização por meio de meta-heurísticas
evolutivas. Na solução proposta aqui, as aptidões das soluções candidatas são penalizadas de
acordo com as violações das restrições. Em um primeiro momento, fazemos o cálculo da
aptidão somando (minimização) ou subtraindo (maximização) à função objetivo um valor que
represente o quanto o indivíduo violou as restrições; esse valor é ponderado por um coeficiente
de penalização. Não é difícil perceber que o ajuste adequado do coeficiente de penalização é uma
tarefa complexa. Assim, o método de penalização adaptativo APM (Adaptative Penalty Method)
será utilizado aqui para obter coeficientes de penalização que sejam adaptados durante o processo
de busca. Experimentos computacionais preliminares são conduzidos e os resultados encontrados
são comparados a outros da literatura, mostrando que as técnicas proposta aqui são promissoras ao
resolver problemas de otimização com restrições.
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Modelo de múltiplos corpos do corpo humano controlado pelo
sensor Microsoft Kinect
Tiago Martins

Resumo: O trabalho tem como objetivo modelar o corpo humano utilizando o método de múltiplos
corpos, auxiliado pelo software MSC Adams. O Kinect utiliza um sistema de câmeras para obter
as coordenadas de um indivíduo físico, que são transmitidas para o Matlab/Simulink, que fará a
junção das informações com o sistema de controle que agirá sobre o modelo de múltiplos corpos.
Como objetivo final, o modelo deverá responder às entradas de movimento que o indivíduo passará
através do Kinect, e assim permitir que sejam feitas análises cinemáticas e cinéticas do corpo
humano.
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Análise de interação fluido estrutura sob hipótese de
escoamento potencial
José Luis Alves, Carlos Eduardo Da Silva, Vinicius Dimetre, Liad Paskin

Resumo: O presente trabalho refere-se ao desenvolvimento de uma ferramenta computacional
capaz de estudar o movimento de estruturas flutuantes submetidas a condições de mar modeladas
pela hipótese de escoamento potencial. O trabalho engloba conceitos multidisciplinares nas
áreas de hidrodinâmica, dinâmica de corpos rígidos, vibrações mecânicas, arquitetura naval,
programação e modelagem computacional em geral. Para estudo do fenômeno, um modelo
bidimensional da sessão mestra de um FPSO serviu como base para a realização de diversos
ensaios onde se estudou inicialmente o movimento de ROLL. Foi analisada a resposta da
embarcação quando submetida a excitação de ondas lineares de diferentes períodos e os resultados
comparados com modelos analíticos.
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Support vector machine e support vector regression para
seleção de SNPs em GWAS
Fabrízzio Condé de Oliveira, Fernanda Nascimento Almeida, Priscila V. S. Z.
Capriles, Wagner Arbex, Carlos Cristiano H. Borges

Resumo: Métodos comumente usados para estudos de associação em escala genômica ou genome-
wide association studies (GWAS) avaliam separadamente o impacto de cada marcador do tipo SNP
(single nucleotide polymophism) no fenótipo considerado. Essa avaliação pode ser feita por meio
de regressão linear simples para o caso de fenótipo contínuo, ou por meio de regressão logística
para fenótipo dicotômico mapeado por caso-controle. Um possível cenário é quando o fenótipo é
determinado pela influência de vários genes com pequenos efeitos aditivos sobre o mesmo. Outra
situação é quando dois ou mais SNPs pouco significativos isoladamente demonstram grande efeito
de interação, gerando padrões complexos na relação genótipo-fenótipo (epistasia). Atualmente, os
chips de alta densidade possuem aproximadamente 800.000 marcadores genéticos e o número
de indivíduos nas amostras consideradas em GWAS estão na ordem de centenas ou poucos
milhares, gerando uma limitação para aplicação de diversas técnicas multivariadas. Desta forma,
para possibilitar a seleção simultânea de vários SNPs, onde há o desequilíbrio entre o tamanho
da amostra e a quantidade de marcadores no conjunto de dados, pode-se usar as técnicas de
Máquina de Vetor Suporte (SVM - Support Vector Machine) para problemas de classificação e
para problemas de regressão (SVR - Support Vector Regression). O presente trabalho tem por
objetivo propor um método baseado em um modelo multiatributo, construído a partir de filtros
estatísticos tradicionais em GWAS juntamente com SVM ou SVR baseado nos kernels linear,
radial e Pearson Universal. O conjunto de dados real é composto de 240 touros da raça GIR cujo
genótipo possui 56.947 marcadores SNPs genotipados por chips da Illumina 50kv2. O fenótipo
é composto pelo PTA (Predicted Transmitting Ability) do leite de cada animal, sendo o mesmo
uma variável contínua. Para avaliar o SVM, discretizou-se o PTA do leite em duas classes: uma
abaixo ou igual a mediana (rótulo 0) e outra acima da mediana (rótulo 1). Os filtros de controle
de qualidade para os SNPs aplicados foram call rate >= 95%, minor allele frequency (MAF) >=
5% e equilíbrio de Hardy-Weinberg >= 0,05/56.947 (5% com correção de Bonferroni). Após
o filtro restaram 22.844 marcadores. O próximo passo foi usar o p-valor bruto do coeficiente
de correlação de Spearman entre o marcador e o PTA para ajustá-los por meio da correção de
Bonferroni. A partir do cálculo do p-valor ajustado, o mesmo foi usado para ordenar os SNPs
em 17 grupos os quais formaram uma sequência crescente de subconjuntos de SNPs. A medida
de acurácia para os modelos com SVM (classificação) foi a área abaixo da curva ROC (Receiver
Operating Characteristic), enquanto que para os modelos SVR (regressão), adotou-se o coeficiente
de correlação de Pearson. Foi realizada uma validação cruzada com 10 folds, o que permite obter
apenas uma medida de acurácia. Repetiu-se esse processo 10 vezes, no intuito de generalizar
os resultados pela média e avaliar a precisão através do desvio padrão objetivando a comparação
dos modelos. O método de seleção de marcadores SNPs com base no SVR demonstrou bom
desempenho em comparação com métodos comumente usados em GWAS. Isso ocorreu porque a
maior correlação média do SVR com kernel radial foi 0,80 para o grupo de marcadores que possui
409 marcadores com p-valor menor que 0,80, enquanto que para o grupo de p-valor menor que
10e-7, que contem somente 3 marcadores, a correlação média foi 0,57.
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Um estudo sobre algoritmos para a solução numérica de
problemas de escoamento incompressíveis
Maicon William Niebus Odone, Elson Toledo, Luis Paulo Barra, Carlos Eduardo
Da Silva

Resumo: Problemas envolvendo fenômenos de transporte são encontrados tanto na natureza
quanto em processos relacionados à indústria e à Engenharia. Tais fenômenos envolvem estudos
relacionados à transferência de movimento, energia e matéria. Exemplos envolvem problemas de
condução de calor, transporte e difusão de alguma substância em outra, escoamentos de fluidos,
e problemas de mudança de fase. Neste último exemplo pode-se observar simultaneamente
processos de condução de calor e transporte de matéria, e, até mesmo, outros fenômenos em
casos mais complexos. Formulações para modelos baseados nestes problemas não apresentam
soluções analíticas, exceto em casos muito simples, sendo necessário abordar tais problemas
numericamente. Neste trabalho apresenta-se o método dos volumes finitos para a discretização
das equações de transporte ? Equações de Navier-Stokes. Nestas equações problemas como
não-linearidade e acoplamento dos campos de pressão e velocidade são duas dificuldades
encontradas. Os problemas relacionados à não-linearidade e ao acoplamento pressão-velocidade
podem ser tratados por meio de algoritmos iterativos, como o SIMPLE (Semi-Implicit Method
for Pressure Linked Equations), um dos primeiros algoritmos com esta finalidade também um
dos mais empregados. Apresentamos e discutimos uma implementação utilizando a linguagem
de programação Python para o algoritmo SIMPLE e três de seus variantes: o SIMPLER
(SIMPLE Revisado), SIMPLEC (SIMPLE Consistente) e PISO (Pressure Implicit with Splitting
of Operator). Estes algoritmos serão descritos e seus desempenhos comparados quando aplicados
à solução de problemas de escoamento incompressíveis.
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#125

Aplicação de modelos logísticos de 2 e 3 parâmetros para dados
simulados - (aplicação da teoria de resposta ao item - TRI)
Livins Eller, Augusto Filho, Anna Braga, Petrina Santos, Lorrayne Rocha

Resumo: A Teoria de Resposta ao Item surgiu da necessidade de superar as limitações da
apresentação de resultados somente através de percentuais de acertos ou escores dos testes, e ainda
da dificuldade de comparar resultados de diferentes testes em diversas situações. Na teoria clássica
dos testes, os resultados dependem do particular conjunto de questões que compõem a prova e dos
indivíduos que a fizeram, ou seja, as análises e interpretações estão sempre associadas à prova
como um todo e ao grupo de indivíduos. Desta forma a comparação entre grupos de indivíduos
ou indivíduos somente é possível quando eles são submetidos às mesmas provas ou, pelo menos,
ao que se denomina de provas paralelas, quase sempre difíceis de serem construídas. Portanto,
fica muito difícil fazer comparações quando diferentes indivíduos fazem provas diferentes. Com o
intuito de solucionar este problema, a teoria de resposta ao item vem ganhando espaço nos últimos
anos. A Teoria de Resposta ao Item tem sido considerada hoje por muitos especialistas como um
marco para a Psicometria moderna. Também conhecida como Teoria da Curva Característica do
Item ou Teoria do Traço Latente, a TRI é um conjunto de modelos matemáticos que considera o
item como unidade básica de análise e procura representar a probabilidade de um indivíduo dar
uma certa resposta a um item como função dos parâmetros do item e do(s) traço(s) latente(s) do
indivíduo. A ideia básica da TRI consiste no emprego de modelos, geralmente paramétricos, nos
quais os parâmetros representem características importantes dos itens, sendo, assim, interpretáveis.
Este pôster tem como objetivo realizar simulações de banco de itens para aplicação dos modelos
logísticos de 2 e 3 parâmetros. Para muitos profissionais da área, um dos grandes obstáculos da TRI
são os cálculos matemáticos utilizados para a determinação dos parâmetros do modelo logístico,
além da grande dificuldade de obtenção de banco de itens que sejam considerados verdadeiramente
grandes para que a TRI possa ser aplicada. Irá apresentar também a aplicação detalhada das
técnicas estatísticas computacionais para a obtenção dos parâmetros dos modelos logísticos, além
da comparação dos resultados obtidos com banco de itens simulados de vários tamanhos, além da
comparação com o método clássico de correção dos itens.
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#130

Modelagem de estruturas laminares via elementos finitos
Adriano Armani da Silva, Fábio Teller Alves, Carlos Eduardo da Silva

Resumo: O principal objetivo do trabalho foi desenvolver uma ferramenta de análise numérica
com o intuito de estudar o Método de Elementos Finitos (MEF). Os elementos de placa e casca
foram escolhidos pela sua abrangência de aplicações e complexidade razoável frente aos outros
elementos estudados, além de sua crescente importância. Escolhidos os tipos de elementos, foi
colocado um foco em elementos triangulares de três nós de continuidade C1. A implementação
realizada buscou facilitar a expansão do programa, assim como facilitar o entendimento do
código. Os elementos se destinam à simulação de estruturas laminares sujeitos apenas a pequenos
deslocamentos e rotações, sem levar em consideração efeitos plásticos.
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#138

Análise numérica de controles ativos de vibração estrutural
induzidas pela ação do vento
Marcelo Ribeiro, Flávio De Souza Barbosa, Patrícia Habib Hallak

Resumo: A construção de edifícios, especialmente os mais esbeltos, requer uma análise apurada
do comportamento dinâmico da estrutura. Tais estruturas são sujeitas a movimentos induzidos
pelo vento, entre outras forças, o que pode causar efeitos indesejáveis tais como desconforto para
os usuários ou até mesmo causar o colapso estrutural. Neste cenário, os sistemas de controle
são utilizados a fim de atenuar a vibração excessiva. Dentre estes sistemas, aqueles que utilizam
respostas dinâmicas das estruturas para a determinação das forças de controle, de um modo geral,
quando adequadamente construídos, têm um desempenho satisfatório. Pode-se destacar o sistema
de controle com retroalimentação. No entanto, o uso desses controladores em edifícios requer uma
certa quantidade de testes e simulações, uma vez que os problemas em qualquer fase do processo
de controle pode transformar um controlador ativo em um excitador, o que obviamente não é
desejável. Neste trabalho faz-se uma análise numérica de diferentes controladores ativos para uma
estrutura do tipo torre sujeita a forças dinâmicas de vento. As forças de excitação são obtidas
por análise da fluidodinâmica computacional e as forças de controle foram obtidas aplicando
técnicas de controle ativo, sendo realizado uma comparação entre elas. Esta etapa constitui uma
das primeiras fases do projeto de um controle.

109



Índice de Autores

A. M. A. Cortes, 56
Adenilcia Fernanda Grobério Calenzani, 52
Adriano Armani da Silva, 108
Adriano Francisco Siqueira, 28
Afonso C. C. Lemonge, 11, 21, 43, 48, 70, 76
Alaa Chateauneuf, 15
Alan P. Loures, 29
Aldemon L. Bonifácio, 33, 67
Alexandre J. M. Antunes, 42
Alfred G. M. Pinto, 77
Aline de Sousa Pereira Bitencourt, 49
Alisson Fernandes do Prado, 46
Allan F. Silva, 11
Aloísio Carlos de Pina, 39, 40
Alvaro L. G. A. Coutinho, 56, 62
Ana Cláudia Moreira Melo Toyofuku, 32
Ana Lívia Soares Silva de Almeida, 87
Anderson Renato Vobornik Wolenski, 58
André B. C. Fabotti, 26
André B. Freitas, 36
André Barrouin Melo, 55
André L. Paganotti, 30, 78
André Paganotti, 41
André Philippe Bessa Caffé, 101
André Rabelo, 79
Anelize Borges Monteiro, 58
Angel E. Gutierrez, 24
Anna Braga, 107
Anna Claudia Da Silva Mancini Carneiro, 88
Armando Carlos de Pina Filho, 39, 40
Arthur A. M. Farah, 78
Artur Andriolo, 93
Augusto Dos Reis Pereira, 85
Augusto Filho, 107
Avelino Manuel da Silva Dias, 34, 37

B. C. Ferreia, 56
Beatriz S. L. P. Lima, 11
Bernardo Martins Rocha, 38, 86
Biharck M. Araújo, 26

110



Breno Pinheiro Jacob, 40
Bruno F. Correa, 50
Bruno Zonovelli Da Silva, 89

Caio Gorla Nogueira, 15
Camila M. Saporetti, 54
Carlos Antonio Reis Pereira Baptista, 28
Carlos Cristiano Hasenclever Borges, 81, 89, 93, 99, 105
Carlos Eduardo da Silva, 50, 56, 61, 62, 96, 101, 104, 106, 108
Carlos Friedrich Loeffler, 36, 75
Carlos Roberto Ladeira, 81
Ciro B. Barbosa, 67
Cristiana Brasil Maia, 35, 55, 63
Cristiano Galo, 83

D. F. C. Silva, 56
Dênis E. C. Vargas, 48
Diego Araújo Lemos, 37

E. Pereira, 54
Edmundo Guimarães Costa, 12
Edson B. Novais, 93
Edson Denner Leonel, 15, 19, 20
Eduardo Copolli, 41
Eduardo H. R. Coppoli, 26, 77, 78
Edyene Oliveira, 47
Elson J. Silva, 77
Elson M. Toledo, 42, 64, 101, 106
Erica C. R. Carvalho, 43
Estevam Barbosa de Las Casas, 32

Fábio Teller Alves, 62, 108
Fabrízzio C. Oliveira, 93, 105
Felipe dos Santos Loureiro, 22, 23, 25, 31
Felipe Rooke, 67
Felipe S. Loureiro, 17
Fernanda M. Cunha, 33
Fernanda Nascimento Almeida, 105
Fernando Luiz P. Oliveira, 29
Fernando Luiz Pereira de Oliveira, 85
Filipe O. Chaves, 44
Flávio de Souza Barbosa, 87, 109
Flávio S. Barbosa, 33
Fran Sérgio Lobato, 51, 68, 94
Francisco Carlos Rodrigues, 71, 73
Francisco Rodrigues, 72
Frederico Horta, 72, 73

111



Gabriel Cordeiro, 84
Gabriela de Castro Polisseni, 87
Gean Carlos De Souza Cost, 31
Geice Paula Villibor, 13
Geraldo Luciano de Oliveira Marques, 87
Giovanni Pais Pellizzer, 15
Giovanni Valvassoura, 77
Gisele Tessari Santos, 74
Grasiele R. Duarte, 76
Gray F. Moita, 45, 47, 49, 65, 66, 79
Grigori Chapiro, 24, 27
Guilherme Bernardo Dos Reis, 102
Guilherme Guilhermino Neto, 88
Guilherme Loyola França de Vasconcellos, 55
Gustavo Fonseca, 57, 59

Heder Soares Bernardino, 43, 48, 97, 102
Helio Bertolin Segundo, 101
Helio José Corrêa Barbosa, 21, 48, 97, 102
Henrique C. Braga, 45
Henrique Steinherz Hippert, 88
Hercules de Melo Barcelos, 75
Hisashi Inoue, 53

Iara Souza Ribeiro, 53
Igor Di Carlos Ramos Junior, 16
Igor L. S. Russo, 97

Jéssica Wanderley Amorim, 40
Janaína de Oliveira Castro Silva, 35
Janaina M. R. da Cunha, 57, 59
Joaquim Teixeira de Assis, 46
Jonata J. Andrade, 76
Jonathan Esteban Arroyo Silva, 31
José Antonio Riul, 14
José Camata, 62
José Carlos Lopes Ribeiro, 13
José L. D. Alves, 50, 56, 61, 62, 96, 101, 104
José R. Camacho, 51, 92
Joventino Oliveira Campos, 86
Julia C. Mendes, 33
Juliana A. Malagoli, 51, 92, 94
Juliana B. de Rezende, 71
Juliana Capanema Mendonça, 74
Juliana T. Cevolani, 54

Kátia Inácio da Silva, 53

112



Kenedy Guedes Fernandes Júnior, 23

L4́9via A. Moreira, 30
Larissa Carvalho Trojan Serpe, 32
Leandro C. Gazoni, 50, 62
Leandro Mota Peres, 60
Leandro Palermo Júnior, 69
Leandro Palermo Junior, 18
Leandro R. F. Santos, 66
Leo Kunigk, 68
Leonardo C. Oliveira, 54
Leonardo Goliatt da Fonseca, 44, 54, 76, 87
Let2́8cia F. Toledo, 17
Liad Paskin, 104
Libardo Andrés González-Torres, 32
Livins Eller, 107
Lorrayne Rocha, 107
Luís Manuel Godinho, 12
Lucas Lanza Bernardes, 57, 59
Lucas W. S. Crispim, 25
Luciana S. da S. Martino, 64
Lucy T. Takahashi, 27
Luis Paulo Barra, 91, 101, 106
Luiz Antonio dos Reis, 69
Luiz Fernando Ribeiro Ledo, 63
Lupércio F. Bessegato, 29
Lupercio Bessegato, 85

M. A. Gonalves Jr., 56
Márcio M. Afonso, 26, 30, 78
Maicon William Niebus Odone, 106
Maikel Yusat Ballester Furones, 25
Marcelo Greco, 70
Marcelo Lobosco, 22
Marcelo M. Collares, 50
Marcelo Ribeiro, 109
Marcio M. Afonso, 77
Marcio Matias, 41
Marco Antônio M. Vecci, 71–73
Marco Aurelio O. Schroeder, 30, 77, 78
Marco Schroeder, 41
Marcos Paulo Riccioni de Melos, 50
Marcos Ribeiro, 91
Marcus V. S. Casagrande, 61, 62
Mauricio V. Ferreira da Luz, 51, 92
Maxwell Santana Libório, 37

113



Michele C. R. Farage, 33, 67, 87
Michelli Marlane Silva Loureiro, 21
Murilo Brandão, 57, 59

Nilton Maia, 83

Otton T. da Silveira Filho, 42
Ozias Ferreira Chaves Filho, 34

Patrícia Habib Hallak, 43, 82, 84, 109
Paulo Anderson Santana Rocha, 53
Paulo Augusto Berquó de Sampaio, 82, 84
Paulo C. Gonçalves, 18
Paulo Henrique Andrade Freitas, 55
Paulo Henrique de Miranda Montenegro, 14
Paulo Paraizo, 62
Paulo Roberto Pereira Manzoli, 16
Pedro Henrique Teixeira, 44
Pedro Vinicius Moreira Pereira, 75
Petrina Santos, 107
Pietro G. Cosentino, 62, 96
Priscila Faria-Pinto, 99
Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt, 81, 99, 105

Rafael Alipio, 41
Rafael Alves Bonfim de Queiroz, 38
Rafael Marin Ferro, 52
Rafael Pinheiro Amantéa, 74
Rafael S. Alípio, 78
Rafaela O. Amaral, 67
Regina C. P. Leal-Toledo, 42, 64
Renato N. Elias, 50, 56, 62
Ricardo Amâncio Malagoni, 68, 94
Rodrigo Kotinda Tanigava, 13
Rodrigo Weber Dos Santos, 81, 86, 91
Ronaro L. Picoli, 82
Roque Luiz da Silva Pitangueira, 58, 60
Rubens Gedraite, 68
Rudolf Huebner, 57, 59
Ruy Freitas Reis, 22, 23

Sérgio de Morais Hanriot, 35, 55, 63
Sérgio Gustavo Ferreira Cordeiro, 19, 20
Sérgio P. B. Proença, 18
Samuel Belini Defilippo, 88
Samuel Silva Penna, 58, 60
Sandro R. Mazorche, 24

114



Sandro Roberto Fernandes, 46, 95
Sheila Santos Fernandes, 74
Silvana Terezinha Faceroli, 46, 95
Sophie Ortola, 33

Tales H. J. Moreira, 66
Tarcísio A. S. Oliveira, 78
Tarcisio A. S. Oliveira, 30
Tarcisio Oliveira, 41
Tauane Shaisly Fernandes, 35
Thiago M. R. Dias, 65, 66
Thiago Martins, 70
Thiago O. S. Amorim, 93
Tiago Martins, 103

Ursula C. Resende, 26
Ursula. C. Resende, 77

Viktor Pastoukhov, 16, 28
Vinícius Martins, 95
Vinicius Carius de Souza, 81
Vinicius Dimetre, 104
Vinicius Schmitz Pereira Nunes, 81, 99
Virgílio Mendonça da Costa e Silva, 14
Vitor Soares, 41

Wagner Antonio Arbex, 89, 105
Walnório Graça Ferreira, 52
Weiner Esmerio Batista de Oliveira, 46
Weslley S. Pereira, 24
William M. S. Yamashita, 27

115


	XI SIMMEC / II EMMCOMP
	Histórico
	Faculdade de Engenharia UFJF 1914-2014
	Comissão Organizadora
	Comitê Científico
	Mapas e Localização
	Trabalhos completos
	Posters
	Índice de Autores

