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AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA AMBIENTAL E SOCIAL DO GERENCIAMENTO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA/SP 

 
NOGUEIRA, Ana Caroline Costa1; PENTEADO, Carmenlucia Santos Giordano2 
1 Engenheira Ambiental. Mestre em Ciência e Engenharia Ambiental (UNIFAL-MG), Doutoranda em Tecnologia, 
Faculdade de Tecnologia, Unicamp, Limeira, SP, k_roolcosta@hotmail.com.  
2 Engenheira Química. Mestra em Engenharia Química (UFSCar) e Doutora em Ciências da Engenharia 
Ambiental (USP). Professora na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, Limeira, SP, carmenlucia@ft.unicamp.br.  

 

RESUMO  
No Brasil, a principal forma de destinação final dos RSU é a disposição em aterros sanitários, 

controlados ou mesmo lixões. Segundo estimativas, em 2016 foram aterradas cerca de 41,7 milhões 

de toneladas de RSU, sem segregação dos materiais recicláveis, e ainda, 7 milhões de toneladas 

sequer foram coletadas. Esta situação contradiz a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que 

estabelece desde 2010 a seguinte ordem de prioridade no gerenciamento: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos, e disposição final adequada dos rejeitos. 

Iniciativas de não geração e redução são praticamente inexistentes, e estima-se que 69,6% dos 

municípios brasileiros possuem alguma iniciativa de coleta seletiva, mas em apenas 21,8% há 

programas efetivos neste sentido. Desta forma, existe uma demanda por avaliar de forma 

sistematizada os sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, levando-se em conta os 

aspectos tecnológicos, ambientais, econômicos e sociais. Nesse contexto, esta pesquisa visa analisar 

os impactos ambientais e sociais no sistema de gerenciamento integrado de RSU no município de 

Limeira/SP, utilizando a metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) para o levantamento dos 

impactos ambientais (com base nas normas ISO 14.040 e ISO 14.044) e os impactos sociais (com base 

no Guia da UNEP/SETAC). Os resultados obtidos poderão contribuir na tomada de decisão em nível 

municipal, no município tomado como estudo de caso, ou em outros que tenham características 

similares àquele considerado no estudo. 

 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos; Avaliação do Ciclo de Cida; Gerenciamento. 
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 DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM 
AMOSTRAS DE FILTROS COM MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO (MP10)  

 
LERIA, Anderson Roberto1; POZZA, Simone Andréa2; MEDEIROS, Maria Aparecida Carvalho3.  
1 Bacharel em Química, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Limeira, SP, anderleria@hotmail.com.  
2 Profª. Drª. MS3.2, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Limeira, SP, simone.pozza@ft.unicamp.br.  
3 Profª. Drª. MTS, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Limeira, SP, mariaacm@ft.unicamp.br.  

 

RESUMO  
A existência de uma relação entre a exposição ao material particulado atmosférico e os efeitos sobre 

a saúde humana tem sido alvo de muita investigação. Nas áreas urbanas, a principal fonte de material 

particulado atmosférico é a queima incompleta do combustível nos motores dos veículos, e a fração 

inalável desse material está associada a uma grande diversidade de substâncias químicas, muitas das 

quais são tóxicas. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) foram identificados como sendo 

componentes importantes do material particulado atmosférico, uma vez que apresentam atividade 

cancerígena e/ou mutagênica. O presente estudo tem como objetivos identificar e quantificar os 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) prioritários presentes nas amostras de filtros 

contendo material particulado menor que 10 µm (MP10). As coletas estão sendo realizadas em filtros 

de fibra de vidro usando um Amostrador de Grande Volume para partículas de até 10 µm (AGV-

MP10), na estação de amostragem da Faculdade de Tecnologia (FT-UNICAMP), na cidade de Limeira 

(SP). Para as extrações de HPAs em matrizes sólidas (filtro) serão utilizados extratores do tipo Soxhlet 

e Ultrassom (US). Após esta etapa, os extratos orgânicos serão identificados e quantificados por 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM). Atualmente, estão sendo 

obtidos resultados preliminares deste método adaptado para as análises dos HPAs, injetando-se 

concentrações diluídas dos padrões de HPAs a partir de mix com concentração 10ng.L-1, foram 

preparadas cinco concentrações para a obtenção de uma curva analítica, sendo que até o momento 

foram identificados seis dos compostos HPAs prioritários.  

 
Palavras-chave: HPAs, fontes veiculares, material particulado (MP10), CG-EM. 
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 AVALIAÇÃO DO RISCO AMBIENTAL DOS CORANTES CI SOLVENTE YELLOW 34 E CI 
BASIC YELLOW 2  

 
AZEVEDO, Carina Cristina de Jesus1, KASAHARA, Marcia Kaori2, UMBUZEIRO, Gisela de Aragão1; RAIMUNDO, 
Cassiana Carolina Montagner2  
1 Faculdade de Tecnologia, UNICAMP, Limeira, São Paulo  
2 Instituto de Química, UNICAMP, Campinas, São Paulo.  

 

RESUMO  
Uma possível abordagem comumente utilizada na avaliação de risco de contaminantes ambientais é 

a estimativa do quociente de risco (RQ), calculado a partir da razão entre a ocorrência ambiental com 

uma concentração segura que não apresenta efeitos adversos aos organismos aquáticos (PNEC, 

predicted non-effect concentration), na qual, valores de RQ menores que 1 indicam que o composto 

não impõe risco ambiental. Corantes são considerados contaminantes emergentes e já foram 

detectados em águas superficiais de vários países, os corantes escolhidos neste trabalho (CI Solvente 

Yellow 34 e CI Basic Yellow 2) nunca foram investigados em compartimentos ambientais, entretanto, 

são produzidos e vendidos no Brasil para fins de tingimento de papéis e tecidos. O objetivo deste 

trabalho é fazer uma avaliação de risco ambiental destes corantes com base no quociente de risco. 

Para tal, foram realizados testes com organismos de diferentes níveis tróficos (algas, microcrustáceo 

e peixes) e concentrações consideradas seguras para os organismos aquáticos foram derivadas. Além 

disso, um método analítico utilizando HPLC/DAD foi desenvolvido e validado para quantificar as 

concentrações reais destes corantes nos testes de toxicidade e também em amostras de águas 

superficiais que serão coletadas pelo período de 1 ano em diferentes corpos d’água. PNECs 

preliminares de 1,2 e 7,86 μg L-1 foram derivados para CI Solvent Yellow 34 e CI Basic Yellow 2, 

respectivamente, todos os parâmetros necessários para verificar a eficiência do método foram 

validados, mostrando que o mesmo poderá ser utilizado na quantificação dos corantes, as coletas 

das amostras ambientais se iniciarão no próximo mês e um total de 4 campanhas serão realizadas.  

 

Palavras-chave: toxicidade; ocorrência; contaminantes emergentes. 
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AVALIAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DA CONTRIBUIÇÃO DO MP10 EM PIRACICABA 
USANDO ANÁLISES MULTIVARIADAS  

 
NOGAROTTO, Danilo Covaes1; POZZA, Simone Andrea2  
1 Doutorando em Tecnologia, Faculdade de Tecnologia (Unicamp), Limeira, São Paulo, 
nogarotto.danilo@gmail.com.  
2 Faculdade de Tecnologia (Unicamp), Limeira, São Paulo, simone.pozza@ft.unicamp.br.  

 

RESUMO  
O Material Particulado inalável (MP10) é um dos principais poluentes atmosféricos estudados na 

literatura. A concentração diária do MP10 em Piracicaba (SP), nos anos de 2014 e 2015 foi estudada 

usando a Análise de Regressão de Trajetória (ART) e a Análise de Cluster (AC). A ART foi utilizada para 

avaliar o perfil espacial, enquanto a AC avaliou o perfil temporal do MP10 em Piracicaba. Na ART, 

dois diferentes modelos foram abordados sendo eles: modelo Normal e Auto-Regressivo de Médias 

Móveis (ARMA), baseado na metodologia de Box-Jenkins. Medidas comparativas, como correlação 

de Pearson, raiz quadrada do erro quadrático médio, critério de informação de Akaike e log-

verossimilhança foram usadas para comparar cada um deles, além de uma análise dos resíduos. O 

modelo com processo AR de ordem 2, AR(2), mostrou melhor desempenho para a predição do MP10. 

Fontes de regiões locais contribuíram com aproximadamente 75% na composição da concentração 

do MP10. Na AC, os 730 dias do estudo foram divididos em 4 grupos, de acordo com dados obtidos 

da ART e dados de variáveis meteorológicas (umidade relativa, velocidade do vento e temperatura) 

do período do estudo. Regiões próximas ficaram agrupadas dentro de um mesmo grupo. A baixa 

umidade relativa no inverno, foi um dos fatores relacionados com altas concentrações de MP10 em 

Piracicaba.  

 

Palavras-chave: Trajetórias de massa de ar; HYSPLIT; Análise de regressão; Análise de cluster. 
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ALTERNATIVAS DE PRÉ-OXIDAÇÃO EM TRATAMENTO DE ÁGUA SUPERFICIAL PARA 
ABASTECIMENTO PÚBLICO CONJUGANDO ULTRASSOM COM ClO2 E H2O2: 

DETERMINAÇÃO DE SUBPRODUTOS VIA GC-MS 
 
RODRIGUES, Eric Augusto de Medeiros1; MEDEIROS, Maria Aparecida Carvalho de2  
1 Mestrando, FT-Unicamp, Limeira, SP, emedeirosrodrigues@outlook.com.  
2 Professora Doutora, Orientadora, FT-Unicamp, Limeira, SP, mariaacm@ft.unicamp.br.  

  

RESUMO  
A pré-oxidação é uma etapa do processo de tratamento da água para abastecimento público 

responsável pela remoção de matéria orgânica e de impurezas contidas na água bruta. O cloro é o 

oxidante químico mais utilizado atualmente para a realização desta etapa. Nos estudos sobre a 

aplicação de cloro em água superficial têm sido determinado a formação de subprodutos, como os 

trihalometanos (THMs), que são potencialmente cancerígenos. Tecnologias alternativas ao cloro têm 

sido um caminho para a minimização desses subprodutos. Adicionalmente, a conjugação do 

ultrassom (US) com o processo de oxidação tem mostrado ser uma alternativa eficiente para 

minimizá-los. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivos otimizar os processos de 

pré-oxidação, aplicando-se o US conjugado com os oxidantes alternativos ao cloro: dióxido de cloro 

(ClO2), peróxido de hidrogênio (H2O2) e hipoclorito de sódio (NaClO). O estudo foi realizado com água 

bruta do rio Atibaia. Após as etapas do tratamento em ciclo completo utilizando o ensaio de bancada 

Jar Test, foram analisados os principais THMs via Cromatografia Gasosa com detector de 

espectrometria de massas, utilizando metodologia de extração e pré-concentração headspace 

estático (HS-GC-MS). Para os ensaios com US/Água Bruta foram obtidos os seguintes resultados: 

US/NaClO (THMs= 55,27 μg L-1); US/ ClO2 (THMs=33,38 μg L-1); US/H2O2 (THMs < L.Q. (Limite de 

Quantificação)), evidenciando que os oxidantes alternativos ClO2 e H2O2 conjugados com US foram 

eficientes na minimização dos THMs. Estes estudos estão em andamento, buscando-se otimizar os 

processos estudos.  

 

Palavras-chave: Pré-oxidação; Ultrassom; Subprodutos; Trihalometanos. 
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AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO BIOLÓGICO DE PERCOLADO DE ATERRO SANITÁRIO 
COM ADIÇÃO DE ADITIVO BIOLÓGICO 

 
GODOY, Fabiane Karen1; REGANHAN-CONEGLIAN, Cassiana Maria2 
1 Doutoranda em Tecnologia Ambiental, Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas (FT 
– UNICAMP), Limeira – SP, godoy.fabiane@gmail.com.  
2 Docente da Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas (FT – UNICAMP), Limeira – SP, 
cassianac@ft.unicamp.br. 

 

RESUMO 
No Brasil, é crescente volume de percolado gerado nos aterros sanitários, conhecido como chorume. 

O chorume deve ser adequadamente tratado para posterior descarte no ambiente. Tradicionalmente, 

o tratamento vem sendo realizado por processos biológicos, principalmente por lagoas de 

estabilização, o que na maioria das vezes não atende aos padrões de emissão de efluentes. O estudo 

objetiva avaliar a eficiência do tratamento biológico aeróbio do chorume, combinado com esgoto 

bruto e adição de aditivo biológico. Desta forma, o tratamento aeróbio em batelada sequencial está 

sendo realizado em reatores de bancada, com capacidade de 6 litros, nas seguintes composições: 

reator 1, esgoto doméstico bruto e percolado (10%); no reator 2, esgoto doméstico bruto, percolado 

(10%) e aditivo biológico (1%). O enchimento é realizado a cada 48 h, com sedimentação de 2 h. Os 

resultados preliminares demonstraram que houve elevada remoção de amônia, alcalinidade e DQO, 

sendo no reator 1: 99,15, 85,02 e 75,14%, e no reator 2: 99,80, 91,46 e 69,72%, respectivamente. As 

primeiras análises expressaram que aditivo biológico pode favorecer a biodegradação da matéria 

orgânica presente. Os reatores serão mantidos até a estabilização do processo e garantia de 

eficiência do tratamento. 

 

Palavras-chave: reatores aeróbios, águas residuárias, chorume, aditivo biológico. 
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1 Bacharel em Engenharia Química, UNIFAE, São João da Boa Vista, São Paulo, prof.jose_paulo@yahoo.com.br.  
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RESUMO 
Processos oxidativos avançados é a realização da oxidação de um composto ou microrganismo 

utilizando agentes oxidantes como o ozônio, UV ou peróxidos para a desinfecção e/ou neutralização 

de efluentes, sendo considerado um tratamento secundário. O efluente é composto de diversos 

elementos químicos e biológicos, fazendo com que estes elementos sejam considerados 

interferentes, alterando o processo e tempo para a conclusão de desinfecção. A simulação para este 

processo torna-se importante por ser uma forma de previsão do tempo mínimo necessário para que 

ocorra a desinfecção completa, objetivo da pesquisa. Para este trabalho foram adotadas como 

amostras o esgoto do piloto da ETE situada na Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de 

Campinas, no campus de Limeira. O processo desenvolvido foi a desinfecção por uma combinação 

de UV/H2O2. Para quantificação dos coliformes totais e fecais foi utilizado o método de Colillert, e 

como agentes interferentes, foram utilizados o Carbonato de Cálcio e Nitrato de Chumbo. Para 

modelagem da equação foi utilizado os softwares MS Excel e Wolfram Mathematica. Os resultados 

da modelagem geraram uma equação com um referencial K, que incide diretamente na equação. 

Para modelagem foram utilizados dados empíricos enquanto como comparativo foi utilizado 

equacionamento teórico baseado em Chick (1908). O resultado esperado para o trabalho é que o 

coeficiente K obtido através das simulações por dados empíricos sejam semelhantes ao coeficiente 

K calculado através da equação descrita em Chick (1908).  

 

Palavras-chave: Simulação; Efluente; Ultravioleta; Peróxido. 
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RESUMO  
Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência de nanomateriais sobre a velocidade de 

separação de fases de emulsões do tipo óleo/água. Pois a presença de óleos em efluentes causa 

diversos problemas nos processos de tratamentos de água, se esses estiverem emulsificados. Daí a 

necessidade de pré-remoção deste composto. Planeja-se estudar a influência do óxido de grafeno 

(GO) e de fibrilas de nanoceulose (NCF) separadamente e dos compósitos gerados pela mistura dos 

dois nanomateriais variando-se as proporções entre eles. Através de testes de estabilidade analisou-

se a interferência destes materiais na desestabilização de emulsões. O trabalho foi iniciado pela 

síntese e caracterização do GO e depois da NCF cedida pela Suzano Papel e Celulose seguido pelos 

testes de estabilidade. As emulsões foram preparadas juntamente com os nanomateriais separados, 

cronometrando-se o tempo até a desestabilização. A emulsão-controle, sem GO ou NC, foi preparada 

utilizando-se a proporção 30/70 (óleo/água) sendo a fase oleosa composta por óleo de girassol 

comercial e a fase aquosa composta de Tween 20 e água ultrapura – esta permaneceu estável por 

até 3h24min após o seu preparo. O GO foi utilizado nas emulsões de acordo com as seguintes 

proporções mássicas: 0,002%, 0,004%, 0,005% e 0,01%. Destas, a que melhor provocou a separação 

de fases foi a de 0,005% - apenas 2h20min. Já para as emulsões com a NCF, utilizou-se as seguintes 

porcentagens mássicas: 0,07%, 0,1% e 0,2%. A NCF apresentou-se como excelente desestabilizador, 

causando a separação de fases em 9 minutos (0,07%). Ambos os nanomateriais demonstraram 

excelente capacidade desestabilizante.  

 

Palavras-chave: óxido de grafeno; nanocelulose; separação de fases, emulsões. 
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RESUMO  
O objetivo deste estudo é avaliar o perfil ambiental dos sistemas de gerenciamento de resíduos da 

construção civil (RCC) nos municípios representativos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (PCJ), localizados no Estado de São Paulo, por meio do uso da metodologia de 

avaliação do ciclo de vida (ACV). Os potenciais impactos ambientais foram avaliados por meio das 

metodologias CML baseline (v3.03) e Impact 2002+ (v2.12), considerando a unidade funcional de 

10.000 toneladas de RCC gerenciados pelo poder público municipal, de acordo com dados primários 

coletados em campo e dados secundários obtidos na base de dados Ecoinvent v3.1. Os resultados 

obtidos por meio das duas metodologias ressaltaram a importância da reciclagem, principalmente 

dos metais ferrosos, vidro e plásticos, para os impactos evitados. De acordo com a metodologia CML 

baseline, a categoria de impacto “Toxicidade Humana” é a mais representativa, principalmente 

devido aos impactos evitados da reciclagem dos metais ferrosos e dos impactos gerados das etapas 

de transporte. Por outro lado, a metodologia Impact 2002+ ressaltou as categorias de impacto 

“Efeitos Respiratórios Inorgânicos” e “Aquecimento Global”, ambas relacionadas aos impactos 

evitados da reciclagem dos metais ferrosos, aos impactos gerados das etapas de transporte e da 

disposição final dos rejeitos em aterro. A avaliação dos cenários alternativos para o gerenciamento 

da fração mineral, a qual compreende 87% em massa dos RCC, mostrou que o aumento das taxas de 

reciclagem apresenta benefícios relevantes apenas para as categorias “Acidificação” (CML baseline) 

e “Efeitos Respiratórios Inorgânicos” (Impact 2002+).  

 

Palavras-chave: resíduos da construção civil; avaliação do ciclo de vida; sistemas de gerenciamento; 

reciclagem. 
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RESUMO  
Corantes são contaminantes bastante tóxicos e de difícil remoção através dos tratamentos 

convencionais de água. Neste contexto, há a necessidade do desenvolvimento de materiais 

inovadores que sejam capazes de tratar de maneira eficaz a água residual, como os nanoadsorventes 

baseados em óxido de grafeno (GO) e nanocelulose (NC). Neste trabalho planeja-se a preparação de 

NC-poliestireno (NC-PE) e sua caracterização e utilização na geração de compósitos com GO. Os 

compósitos serão gerados variando-se as proporções entre os nanomateriais e serão aplicados na 

remoção de poluentes em água. A síntese de NC-PE vem sendo desenvolvida e paralelamente, para 

efeito comparativo, NC e GO foram avaliados com os materiais adsorventes de sete corantes (sendo 

cinco catiônicos e três aniônicos). Foram verificadas elevadas porcentagens de remoção dos corantes, 

indicando que os nanomateriais isolados são capazes de remover os poluentes. Como exemplo, o 

corante catiônico Basic Blue 26 foi o mais removido, principalmente pela NC (92%), enquanto que o 

Azul de Metileno, Basic Green 4, Basic Brown 4 e Rodamina B foram mais removidos pelo GO (60-

85%). Já o Alaranjado de Metila e o Reactive Red 250 (aniônicos) não apresentaram remoção por 

nenhum dos materiais. Acredita-se que a remoção dos poluentes será mais efetiva pela adsorção em 

NC-PE/GO, uma vez que este novo material será mais hidrofóbico e possuirá anéis aromáticos, 

características importantes na adsorção de compostos orgânicos.  

 

Palavras-chave: corantes; adsorção; nanocelulose; óxido de grafeno. 
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RESUMO  
A urbanização e concentração populacional em grandes cidades, bem como o aumento das 

atividades antrópicas nas últimas décadas, estão diretamente relacionadas a diversos impactos 

ambientais e efeitos adversos para a sociedade. Dentre os impactos podemos destacar enchentes, 

provocadas por elevada impermeabilização do solo, e a falta de água de boa qualidade para usos 

mais ou menos exigentes. Uma das alternativas para amenizar estes eventos são os telhados verdes, 

que permitem a manutenção da água precipitada na bacia, podendo ser utilizada dentro da 

edificação para fins menos nobres, diminuindo a demanda por água potável. Os telhados verdes 

diminuem ainda o escoamento superficial, diminuindo as ocorrências de enchentes em grandes 

cidades. O presente estudo tem como objetivo avaliar a qualidade das águas provenientes de dois 

telhados verdes, visando a sua reutilização dentro da edificação. Através de avaliações e testes 

laboratoriais preliminares foi possível selecionar a configuração das componentes de um telhado 

verde extensivo simples, resultando na água de melhor qualidade possível. Foi possível avaliar a 

influência do tipo de manta e tipo de substrato na qualidade da água através de análises de cor 

aparente, cor verdadeira, pH, condutividade e turbidez, concluindo-se que, dentre as mantas 

testadas, a mais recomendada é a bidim de 500g cm-3, assim como o solo condicionado apresentou 

resultados significativamente melhores do que os solos adubados. A comparação entre as espécies 

vegetais Hemigrafis Alternata e a Chlorophytum Comosun para não foram conclusivas nos testes 

preliminares. Dessa forma, módulos em escala real foram construídos e estão fornecendo amostras 

reais.  
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RESUMO  
A logística reversa (LR) dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) tem sido preconizada 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) como alternativa de gerenciamento para redução 

dos impactos ambientais. Por outro lado, o funcionamento da LR depende de sistemas de transporte, 

manufatura reversa e processos de reciclagem que consomem recursos materiais e energéticos e, 

consequentemente, causam impactos ambientais. É preciso verificar se os impactos ambientais 

evitados (benefícios) superam os impactos causados pela própria atividade. O objetivo deste estudo 

é avaliar os impactos e benefícios ambientais do sistema de LR de REEE no Estado de São Paulo. Neste 

sentido, os princípios da Avaliação do Ciclo de Vida, que contabilizam os impactos desde a extração 

dos recursos até a destinação final, foram utilizados. Os fluxos de materiais e energia foram 

mapeados desde a entrada do REEE na empresa de manufatura reversa até a reinserção do material 

reciclado no ciclo produtivo. Os dados foram coletados por meio de questionários aplicados às 

empresas de manufatura reversa, reciclagem de alumínio, plástico e papel. Na ausência de 

informações, dados de literatura e base de dados ecoinvent foram utilizados. Os resultados apontam 

que os benefícios da LR superam os impactos por ela causados. A recuperação de metais preciosos e 

cobre evita a produção do material virgem e, consequentemente, os potenciais impactos associados 

ao processo de produção primária. Os maiores benefícios da LR de REEE estão associados à redução 

do impacto ambiental nas categorias Toxicidade, Ecotoxicidade e Depleção de Recursos.  

 

Palavras-chave: Avaliação de Impacto Ambiental, Análise de Fluxo de Materiais, Inventário do Ciclo 

de Vida. 
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RESUMO  
Ensaios de ultrassom são utilizados para estimar a resistência, classificar e caracterizar concretos, o 

que infere a esta técnica não destrutiva excelente aplicabilidade durante a avaliação do desempenho 

de edificações em concreto. Entretanto é necessário levar em conta os fatores que interferem na 

velocidade do pulso ultrassônico (VPU). Entre os fatores relacionados aos equipamentos disponíveis 

no mercado, deve-se destacar os tipos de transdutores e frequência. Neste contexto, este trabalho 

propõe a determinação da VPU em corpos de prova prismáticos de concreto, utilizando dois tipos de 

transdutores (exponencial e plano). A metodologia incluiu a concretagem de seis corpos de prova 

prismáticos (0,15 x 0,15 x 0,50 m) e leituras do tempo do pulso ultrassônico pelo método de 

transmissão direta e distância entre os pontos de 0,05 m. Utilizou-se o equipamento USLab (Agricef, 

Brasil) e transdutores exponenciais e planos de 45 kHz. Os resultados indicaram que os transdutores 

exponenciais apresentam VPU média 20% maior que aquelas obtidas com transdutores de faces 

planas. Portanto, a hipótese levantada neste estudo deve ser considerada durante os ensaios de 

ultrassom, principalmente em aplicações para classificação e estimativa da resistência do concreto.  

 

Palavras-chave: ensaios não destrutivos, classificação do concreto, desempenho. 

 

  

mailto:angela.amadio@gmail.com
mailto:gisleiva@ft.unicamp.br


14 
 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE CONCRETO PERMEÁVEL COM INCORPORAÇÃO DE 
AREIA DESCARTADA DE FUNDIÇÃO 

 
CANDIAN FILHO, Edison Luis1; PEGOLO, Fellipe Lousada2; CANTERAS, Felippe Benavente3; Gisleiva Cristina 
dos Santos4; POZZA, Simone Andréa5  
1 FT-Unicamp, Mestrando em Ciência dos Materiais, candianfilho@gmail.com.  
2 FT-Unicamp, Graduando em Engenharia Ambiental, fellipe_lousada@hotmail.com.  
3 FT-Unicamp, Professor Doutor felippe.canteras@ft.unicamp.br.  
4 FT-Unicamp, Professora Doutora, gisleiva@ft.unicamp.br.  
5 FT-Unicamp, Professora Doutora, simone.pozza@ft.unicamp.br.   

 

RESUMO  
O concreto permeável pode ser utilizado como alternativa aos sistemas de drenagem tradicionais, 

apresentando vantagens devido à menor complexidade e às áreas de retenção de água e o 

escoamento de águas pluviais (Schwetz et al. 2015). Para melhorar os aspectos sustentáveis deste 

material foi proposta a substituição total da areia quartzosa por areia descartada de fundição (ADF), 

resíduo sólido gerado pelo setor siderúrgico já utilizado na construção civil (Benson e Bradshaw 2011). 

Com essa proposta, este trabalho tem como objetivo preliminar determinar a resistência à 

compressão de concreto permeável com adição de areia descartada de fundição. A metodologia 

incluiu a moldagem de 18 corpos de prova cilíndricos (10 x 20 cm) conforme traço citado por Kia et 

al. (2017). Após cura saturada de 7 e 28 dias, estes corpos de prova foram submetidos aos ensaios 

de compressão axial conforme idades citadas. Os resultados obtidos nesta etapa indicam que a 

incorporação de ADF não alterou o comportamento mecânico do concreto permeável estudado. Ao 

comparar esses resultados com a literatura consultada, verifica-se que a variação da resistência à 

compressão depende principalmente do consumo de cimento.  
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RESUMO  
Neste trabalho apresentamos uma montagem de interferômetro holográfico que utiliza um cristal 

fotorrefrativo da família das silenitas, BTO, como meio de registro holográfico. A grande vantagem 

desse sistema é seu design flexível, onde podemos aplicá-lo em medidas de vibração ou deformação 

mecânica com apenas algumas mudanças na sua estrutura, isto nos permite utilizar as técnicas 

interferométricas em média temporal combinada com a técnica auto-estabilizada para medidas de 

vibração e a técnica de deslocamento de fase combinada com a técnica estabilizada para medidas de 

deformação. Como objeto de estudo utilizamos uma película de metal pintada com tinta 

retrorefletora presa a um alto-falante. A utilização do BTO como sensor permite que a análise possa 

ser feita em tempo real com as imagens sendo captadas por uma câmera CCD sem a necessidade de 

processamento digital. Assim, esperamos ter uma montagem mais simples, mais eficiente e mais 

econômica, itens que viabilizariam seu uso industrial.  
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RESUMO  
A velocidade do pulso ultrassônico (VPU) em solos pode ser influenciada por fatores intrínsecos ao 

solo, sendo um exemplo os índices físicos obtidos após a compactação controlada. Entre os índices 

físicos pode-se destacar o teor de umidade (ω) e o índice de vazios (e) (CARDOSO et al., 2017; 

TEIXEIRA et al., 2015; TEIXEIRA, 2014). Portanto, para validar a aplicação desta técnica não destrutiva 

na caracterização de solos, este trabalho propõe a determinação de correlações entre o índice de 

vazios e a VPU de uma amostra de solo arenoso após 28 dias de moldagem. A metodologia aplicada 

inclui a confecção de corpos de prova cilíndricos com comprimentos de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 

cm de comprimento, considerando 3 repetições para cada comprimento (24 corpos de prova). A 

compactação foi realizada na energia Normal do método Proctor (ABNT NBR 7182:1986b), obtendo-

se a umidade ótima (10,6%) e massa específica aparente seca (ρd= 2,05 g/cm3). Os ensaios de 

ultrassom foram realizados com o equipamento USLab (AGRICEF, Brasil), utilizando transdutores 

exponenciais e onda longitudinal (45 kHz). O índice de vazios apresenta influência direta na VPU da 

amostra de solo arenoso compactado na energia normal. Entretanto, verifica-se que tal influência é 

maior após 7 dias da moldagem (R2=0,73). Isso corrobora a hipótese proposta neste trabalho, ou 

seja, que as variações dos índices físicos inferem alterações não proporcionais na VPU, após 28 dias 

da moldagem.  

 

Palavras-chave: ensaios não destrutivos, caracterização do solo, ultrassom, índices físicos. 

  

mailto:gabi.macedo@live.com
mailto:gisleiva@ft.unicamp.br


17 
 

CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DE SISTEMA COMPOSTO POR CAMADAS DE 
RESÍDUOS ORGÂNICOS E MISTURA DE SOLO + AREIA DESCARTADA DE FUNDIÇÃO 

 
QUINALHA, Thais Alice1; FERREIRA, Gisleiva Cristina dos Santos²; PIRES, Marta Silviero Guilherme³  
1 Mestranda, UNICAMP, Limeira, SP, t148017@dac.unicamp.  
2 Professora Doutora, UNICAMP, Limeira, gisleiva@ft.unicamp.br.   
³ Professora Doutora, UNICAMP, Limeira, marta@ft.unicamp.br.  

 

RESUMO 
Considerando a sustentabilidade e os problemas ambientais atuais, deve-se promover estudos sobre 

a funcionalidade dos resíduos sólidos que apresentam características ambientais e técnicas 

suficientes para o seu reaproveitamento. Um tipo de resíduo promissor é a areia descartada de 

fundição (ADF), material gerado pela indústria de fundição, que pode ser aplicado na construção civil. 

Uma das principais aplicações é a estabilização granulométrica de solos para obras geotécnicas 

(pavimentação, barragens e aterros sanitários) (QUINALHA, 2016; DOMINGUES e FERREIRA, 2015). 

Com base nesta perspectiva de utilização, este trabalho propõe a determinação da condutividade 

hidráulica saturada de sistema composto por camadas de resíduos orgânicos e de mistura de 

solo+70%ADF. Os resultados preliminares indicaram que a ADF não alterou o comportamento 

hidráulico do sistema, comparado ao sistema referenciam, obtendo-se valores médios de k 

semelhantes ao sistema referência (10-7m/s). Este valor também está coerente àqueles encontrados 

na literatura (Domingues, 2015) e com os requisitos mencionados em normas sobre aterros 

sanitários (NBR 13896/1997 e USEPA 542-F-03-015, 2003). 
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RESUMO 
Laboratórios remotos e jogos digitais são ferramentas que podem contribuir para o ensino de 

Ciências. Enquanto os laboratórios remotos são experimentos reais que podem ser acessados 

remotamente via internet, os jogos digitais envolvem simulações virtuais que podem influenciar na 

forma de aprender. Este trabalho propõe a integração um jogo digital a um laboratório remoto para 

o ensino do efeito fotovoltaico, denominado Fotovolt. Baseado na teoria construcionista, o Fotovolt 

possuirá desafios relacionados a conceitos físicos, tais como energia elétrica e conversão de energia. 

Durante o desafio final o discente irá manipular o experimento remoto. Pretende-se validar o jogo 

em turmas do segundo ano do Ensino Médio e realizar coleta de dados para verificação da eficiência 

da ferramenta. Os dados sobre a experiência dos discentes serão avaliados com base no Modelo de 

Análise de Qualidade de Jogos Educacionais (MEEGA+). 
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RESUMO 
Nas organizações, o desafio principal é a redução de custos para se tornar competitivas. Para alcançar 

esse objetivo, surge a necessidade da utilização de processos que auxiliem na agregação de valor 

pelas organizações. A filosofia Lean, que teve sua origem na empresa Toyota, sofreu adaptações e 

melhorias para ser utilizada em várias áreas de atuação, trazendo um novo padrão de produtividade 

e qualidade. Há mais de 10 anos, a filosofia Lean chegou até a área da Tecnologia da Informação (TI). 

Para avaliar o nível Lean na área de TI, foi utilizado um método desenvolvido a partir de estudos do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), juntamente com o governo e empresas americanas, 

adaptado para a área de TI na Oulu University da Finlândia e traduzido e complementado em projeto 

anterior do LIAG-Unicamp. Este trabalho propõe um novo processo de aplicação de avaliação de Lean, 

utilizando um formulário on-line e adaptações do processo manual para avaliar o nível da organização 

em Lean, verificando a sua usabilidade e a aplicabilidade do processo on-line. A ferramenta 

desenvolvida LesatWeb, conta com recursos ao final do processo da autoavaliação, com relatórios 

dos níveis atuais e desejados, gaps e a variância entre os níveis. A ferramenta conta ainda com um 

relatório de ações pontuais para análise e melhorias nos processos.  
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RESUMO  
O Problema de Roteamento de Veículos (VRP) é uma generalização do clássico Problema do Caixeiro 

Viajante (APPLEGATE, 2006) e pode ser definido como um nome genérico dado a uma classe de 

problemas que envolvem visitar “clientes” com “veículos”. Este trabalho busca desenvolver 

algoritmos genéticos combinados à busca local e aplicá-los à duas variantes do problema. A primeira 

variante modela um caso real baseado nos correios de Artur Nogueira, chamada PostVRP. Trata-se 

de um benchmark de grande escala, com instâncias de até 30.000 pontos de entrega (ZENI et al., 

2016), cujos limitantes são desconhecidos. A segunda variante é chamada CVRP e o conjunto de 

instâncias aqui utilizado possui ótimos conhecidos (UCHOA et al., 2017). Foram feitos experimentos 

com quatro variações de algoritmo genético: usando Best Cost Route Crossover (BCR) ou Order Based 

Crossover (OX) e otimizando com e sem busca local. Os algoritmos propostos obtiveram o ótimo em 

46% dos casos para as instâncias CVRP, restringindo-se apenas ao número de veículos. O uso de busca 

local acelerou a convergência das soluções e, entre os dois operadores de crossover testados, o 

operador BCR se sobressaiu ao OX. Já para as instâncias do PostVRP, conseguimos os primeiros 

limitantes para o problema considerando instâncias com até 10.000 pontos de entrega.  
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RESUMO 
Atualmente, a indústria de software está aplicando amplamente métodos ágeis. Entretanto, apesar 

dos princípios ágeis enfatizarem o desenvolvimento de um produto de software que entregue “valor 

para o cliente”, como um fator determinante para o sucesso em projetos de novos produtos e 

serviços, ainda há poucos trabalhos que demostrem como isso ocorre na prática. Neste estudo foram 

analisadas as estratégias para aumentar o valor para o cliente discutidas na literatura, especialmente 

no contexto do Desenvolvimento Ágil de Software. Os resultados de uma revisão sistemática da 

literatura foram validados e somados a um levantamento de relatórios de experiências da indústria. 

Baseados nestas investigações, 15 estratégias para aumentar o valor para o cliente foram 

identificadas e detalhadas em nível de abordagens, técnicas, ferramentas e métricas. Os resultados 

obtidos reforçam a complexidade e a necessidade de novos estudos empíricos sobre o tema, 

principalmente, para investigar os fatores chaves de sucesso e principais desafios para adoção dessas 

estratégias, bem como os impactos positivos e negativos causados por suas implementações na 

prática. 
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RESUMO  
A tecnologia é uma das alternativas para a melhoria da educação. O ensino híbrido é uma abordagem 

pedagógica que combina interações presenciais em sala de aula com interações online. Esse tipo de 

ensino tem contribuído para o desenvolvimento de novas abordagens educacionais, como por 

exemplo, a metodologia ativa. A metodologia ativa centraliza e promove a motivação, a crítica e a 

reflexão no aprendizado do aluno. Uma das dificuldades no uso dessa metodologia está relacionada 

à resistência do aluno com relação a sua autonomia no aprendizado. Ferramentas de Gestão do 

Conhecimento facilitam o gerenciamento do conhecimento e os Estilos de Aprendizagem apontam 

as preferências individuais relacionadas ao modo de aprender. A partir dessas alternativas, o objetivo 

desse trabalho foi utilizar ferramentas de Gestão do Conhecimento e Estilos de Aprendizagem para 

identificar a receptividade de uma turma de alunos para apoiar a prática docente. Para isso, foi 

considerado o modelo de Estilos de Aprendizagem CHAEA (Ativo, Reflexivo, Teórico, Pragmático). 

Para a modelagem do conhecimento foi utilizado o Mapa Conceitual Estendido. Esse tipo de mapa 

mostra a estrutura conceitual de um determinado tópico. Para a aplicação das ferramentas, 

executou-se um estudo de caso em uma disciplina do ensino superior, baseada em metodologias 

ativas. O principal resultado apontou uma baixa receptividade dos alunos a metodologia aplicada na 

disciplina. Esses resultados foram utilizados pelo professor como um primeiro passo para efetuar 

posteriores ajustes na dinâmica das aulas.  
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RESUMO  
Para apoiar a compreensão e a comunicação de requisitos de software, algumas metodologias e 

ferramentas são utilizadas para a representação de requisitos. No entanto, as abordagens 

convencionais utilizam requisitos em linguagem natural e não apresentam uma estruturação e 

validação em sua aplicação. Requisitos expressos em linguagem natural podem apresentar 

deficiências como falta de consistência e ambiguidade, ocasionando problemas como a falta de 

precisão em especificações de software. Essa deficiência na documentação de requisitos pode afetar 

o projeto, pois o procedimento para a correção desses riscos demanda muito esforço. O objetivo 

deste estudo foi identificar abordagens que contribuam com a estruturação, representação e a 

validação de requisitos para reparar essas deficiências. Foi realizado um estudo com a condução de 

uma revisão de literatura, seguindo alguns princípios da abordagem PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic reviews and Meta-Analyses). Foi observado que as abordagens propostas não 

reparam todos os problemas inerentes à aplicação da linguagem natural, como a ambiguidade. Desta 

maneira, serão realizados trabalhos para atender os requisitos de software de modo automatizado e 

com uma maior precisão e eficiência, usando ferramentas de processamento de linguagem natural e 

ontologia.  
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RESUMO  
Claude E. Shannon, em seu trabalho de 1948, lançou a pedra fundamental para a Teoria da 

Informação, tornando-se pioneiro no tratamento de problemas de comunicação entre máquinas e 

proporcionando importantes desenvolvimentos no mundo digital e na era da informação. Sua teoria 

possibilitou o surgimento das atuais tecnologias de informação e comunicação (TICs), bem como de 

ramificações em outros campos científicos que crescem e multiplicam-se em ritmo acelerado. A 

palavra informação que, por um lado associa-se ao nome de Shannon, por outro, num sentido 

extensivo, permite múltiplas leituras, e consequentemente, possíveis dúvidas. Entre muitos 

conceitos da Teoria da Informação, o conceito de entropia parece estar entre aqueles que, grosso 

modo, adapta-se a diferentes interpretações e está sujeito a leituras diversas. É evidente que um 

conceito com tal plasticidade gera interpretações equivocadas, se um cuidado excessivo não for 

despendido quando da sua utilização. O objetivo inicial desta pesquisa é expor considerações 

históricas acerca do conceito de entropia na Teoria da Informação, bem como acerca de outros 

termos classicamente utilizados, de modo a evitar leituras equivocadas. Para isso, exibem-se 

referências bibliográficas que atestam as considerações. Objetiva-se também, a partir deste resgate 

histórico, indicar a forte relação entre o conceito de entropia e suas ramificações na ciência. Em 

particular interessa-se pela relação entre o conceito de entropia e a solução de problemas associados 

à região que compõe a capacidade de canal em transmissões de mensagens de um único emissor a 

múltiplos receptores, conhecido na Teoria da Informação por Broadcast Channel.  
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RESUMO  
A Internet das Coisas (IoT) possibilita a comunicação entre equipamentos e dispositivos simples do 

nosso cotidiano (TV, geladeira, fogão, ar-condicionado, alarmes residenciais, lâmpadas, celulares e 

carros), incluindo acesso á Rede Global Internet, permitindo o incremento de inteligência em diversos 

setores da economia. Construiu-se um Modelo de Rede IoT com Simulação Hibrida Incremental 

usando as Ferramentas de Software de Simulação de Eventos Discretos (DES), MATLAB e Visual Basic. 

Esse modelo de simulação foi validado pelas Redes de Jackson, e quantitativamente apresentado 

através de 10 casos de estudo, suportando as fases de projeto, planejamento e dimensionamento 

das Redes IoT existentes e futuras, no que diz respeito a congestionamento de tráfego (atraso e 

tempo de espera na fila). Esta tese apresenta 10 casos de estudo de simulação de Redes AdHoc, RFID 

e IoT, considerando nós congestionados e não congestionado, mensagens com e sem prioridades, 

uso de lógicas Fuzzy e de Predição, otimização de roteamento e perda de mensagens pelo uso dos 

modelos Two-Ray Propagation e Random Way Point (mobilidade). O objetivo é analisar o tráfego no 

equipamento MEDIADOR para estimar sua capacidade, considerando diversos tipos de aplicações: 

Smart City, Smart Green Building, ITS (Intelligent Transport System), Power Consumption, Avisos de 

Catástrofe e Network Management. Especificamente, objetivamos determinar a Utilização dos 

Processadores e Atrasos nas Mensagens da Rede IoT. Os resultados mostram que a otimização de 

roteamento, a priorização de mensagens é relevante para o uso efetivo da rede.  
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho consiste no estudo do modelo El Farol Bar, de Willian Brian Arthur descrito 

em 1994 no artigo "Inductive reasoning and bounded racionallity", visando implementação de novas 

técnicas de predição para este modelo. Este modelo considera a existência de um bar onde a 

população circundante deseja descobrir se deve ou não ir ao mesmo, conforme a taxa de presenças 

anteriores. A importância deste trabalho é a possibilidade do entendimento destas técnicas de 

predição e a possibilidade de aplicação destes métodos em outros modelos baseados por agentes. 

Para tal estudo, primeiramente será executado o estudo bibliográfico dos métodos já utilizados no 

modelo El Farol e após isto a determinação de novos métodos de predição, como Filtro de Kalman, 

KSLX e/ou outros métodos de aprendizado de maquina. O modelo já está previamente implementado 

em forma de modelagem por agentes no software Netlogo e os algoritmos preditores serão 

implementados ou no próprio Netlogo ou em Python. Assim que tais resultados forem encontrados, 

pode-se comparar e validar com os resultados previamente encontrados na literatura. 

 

Palavras-chave: Aprendizado de maquina; Predição; Simulação por agentes 

 

  

mailto:pmartins@ft.unicamp.br
mailto:ursini@ft.unicamp.br


27 
 

BLOQUEIO DO TRÁFEGO DE TRANSBORDO CELULAR EM REDES HETEROGÊNEAS 
 
SILVEIRA, Loreno M.1; MARTINS, Paulo S.2; URSINI, Edson L.3  
1 Mestre em Engenharia Elétrica (FEEC – UNICAMP), Faculdade de Tecnologia (FT), Limeira, SP, 
loreno.silveira@pos.ft.unicamp.br.   
2 Doutor em Ciência da Computação pela University of York (Reino Unido), Faculdade de Tecnologia (FT), 
Limeira, SP, pmartins@ft.unicamp.br.  
3 Doutor em Engenharia Elétrica (FEEC – UNICAMP), Faculdade de Tecnologia (FT), Limeira, SP, 
ursini@ft.unicamp.br.  

 

RESUMO  
A quinta geração de redes sem fio, ou 5G, como é conhecida, permitirá uma reavaliação radical no 

desempenho dos serviços de telecomunicações móveis, bem como deverá suportar novas e 

importantes aplicações tais como melhorias no serviço de banda larga móvel, casos de alta 

mobilidade (aviões, comboios, etc.), Internet das coisas, cidades inteligentes, drones, robótica, etc. 

O objetivo deste trabalho é divulgar no âmbito da comunidade acadêmica nacional, resultados de 

pesquisas realizadas por meio de experimentos de simulação, a serem publicadas pela revista 

Springer, sobre o desempenho de redes celulares nos procedimentos de handover com variação de 

tráfego e em diferentes cenários de implantação de aplicações sem fio, visando derivar instruções de 

planejamento da rede core. A metodologia utilizada baseia-se no princípio da validação incremental, 

na qual, em um primeiro momento, modelos analíticos e/ou de simulação são otimizados e validados 

por comparação com situações reais ou soluções analíticas. Então, por meio de incrementos na 

complexidade das distribuições e/ou novas funcionalidades, e com o aumento do conhecimento do 

problema, a solução de dimensionamento vai sendo refinada.  
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RESUMO  
Os protocolos baseados em gossip, também conhecidos como epidêmicos, surgiram como uma 

interessante estratégia de comunicação em sistemas distribuídos, com o poder de disseminar grande 

número de mensagens entre os nós da rede em pouco tempo, assim como a difusão de um rumor na 

sociedade. Tal abordagem garante alta probabilidade de que todos os participantes da rede recebam 

a informação em pouco tempo. Porém, o custo desta propagação pode ser alto com a inundação da 

rede com mensagens duplicadas. Dentre os diversos protocolos gossip-based, destaca-se o Network-

friendly Epidemic Multicast (NeEM), o qual foi concebido com o objetivo de ser amigável à rede, 

utilizando recursos do Transmisson Control Protocol (TCP) além de uma técnica de gerenciamento de 

buffer para descarte de mensagens obsoletas. Analisando a literatura científica, notou-se que 

protocolos epidêmicos vêm sendo estudados em Mobile ad hoc networks (MANETs), redes 

descentralizadas e autoconfiguráveis, mostrando-se uma interessante abordagem para tais. Surgiu 

então o interesse em determinar a eficiência desse protocolo epidêmico específico, em um cenário 

determinado e com uma aplicação realista construída, contrapondo o seu uso ao emprego de 

técnicas consagradas como broadcast e multicast. Portanto, definiu-se que uma aplicação que 

forneça suporte a equipes de resposta a emergências seria ideal para esta pesquisa, pois deixa a 

MANET em seu habitat de origem, apresenta-se realista e com utilidade razoável.  
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RESUMO  
Around 2.5 Exabyte of data are generated every day, coming from different devices and applications. 

A considerable part of this data, known as Data Streams, is transmitted in real time, at high volumes 

and high velocities, and can contain valuable information which has to be analyzed as soon as 

possible. Therefore, the Stream Data Mining field aims to provide tools and techniques to extract 

knowledge from this data stream. One of these techniques, known as Feature Selection, aims to 

reduce the size of the data streams by removing irrelevant and redundant features while maintaining 

the predictive power of the classifier. While feature selection is widely used for static datasets, it is 

challenging when applied to data streams due to its evolving nature. In this work, we present a partial 

performance evaluation of six feature selection algorithms, when applied to the data streams 

classification problem, particularly when the data probabilistic distribution change over time. This 

phenomenon is known as Concept Drift. Here we show that two of the six algorithms show lower 

performance when compared to classification without feature selection for both response time and 

memory consumption. Concerning the accuracy, results show that classification without feature 

selection presents better results in most scenarios, although this difference is not significative. Both 

algorithms presented more significant results in one distinct scenario each, showing accuracies up to 

14% higher. The experiments using both real and artificial datasets present a potential for using these 

methods due to their better adaptability in some concept drift situations.  
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RESUMO 
Técnicas de visualização de dados multidimensionais auxiliam o reconhecimento visual de padrões, 

tendências e ainda características não óbvias de conjuntos de dados. Neste contexto, a técnica 

Heatmap Matrix combina mapas de calor (heatmaps) de pares de variáveis categóricas de um 

conjunto de dados multidimensional, mostrando frequência de ocorrência de valores dessas 

variáveis. Em seu estado atual, a técnica não contempla possibilidade de reordenação dos heatmaps 

ou da matriz que os contém. Acredita-se que adicionar essas possibilidades à técnica pode auxiliar a 

evidenciar padrões ocultos em conjuntos de dados, tal como já ocorre com matrizes reordenáveis. 

Desse modo, o objetivo geral deste projeto é testar a hipótese de que a técnica Heatmap Matrix, 

complementada por recursos de reordenação, pode ser útil para a análise de dados 

multidimensionais. São objetivos específicos: adaptar a ferramenta Heatmap Matrix para dar suporte 

a matrizes reordenáveis; estudar formas para reordenação das linhas e colunas dos heatmaps de 

uma Heatmap Matrix, bem como para reordenação das linhas e colunas da matriz principal; avaliar 

a qualidade das reordenações propostas. 
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RESUMO 
A aplicação de técnicas de processamento de intensidade em nuvens de pontos ainda é pouco 

explorada em nuvens de pontos não organizadas (NPNO), principalmente devido à falta informação 

sobre adjacência entre pontos de forma nativa à essas estruturas. Este trabalho propõe a aplicação 

de operações morfológicas sobre a intensidade de NPNO, com o auxilio de grafos não orientados. É 

introduzida uma metodologia para aproximação de tamanho ótimo de voxels com base nas distâncias 

espaciais entre vizinhos; e estabelecimento de adjacência entre pontos através da construção de 

grafos. Tais grafos são produtos da voxelização de nuvens com o auxílio de árvores octree, capazes 

de gerar mapas de adjacência de voxels por meio de layout retangular. Foram implementadas versões 

paralelizadas de operações de dilatação, erosão e gradiente morfológico. Por fim, apresentamos uma 

técnica que produz resultados similares a aplicação das mesmas técnicas em imagens, contribuindo 

com uma solução mais intuitiva e facilmente implementável em relação as abordagens encontradas 

na literatura. 
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RESUMO  
Desastres naturais causam grandes impactos na infraestrutura de comunicação, dificultando a 

localização e atendimento das vítimas. Este trabalho analisa a especificação de uma rede ad hoc 

constituída de smartphones para auxílio no estabelecimento de uma rede de comunicação de 

emergência entre equipes de resgate e vítimas. Essa rede é avaliada por meio de uma simulação de 

eventos discretos desenvolvida em Java, baseada em resultados de medições reais de sinais entre 

dispositivos físicos e simulações de referência realizadas no simulador OMNeT++. Essa simulação 

representa um hipotético cenário de desastre natural, onde as ações das vítimas e socorristas são 

caracterizadas por um modelo de mobilidade próprio. Na simulação são constituídos diferentes 

cenários parametrizados por diversas variáveis, como nós disponíveis e algoritmo de roteamento 

adotado, sendo analisada em relação às diferentes conexões disponíveis (Bluetooth, Wi-Fi Direct, 3G). 

Resultados preliminares apontam para vantagens no uso dessa estrutura híbrida para uma 

comunicação de emergência. Por meio dessas simulações, espera-se identificar as melhores 

estratégias para configuração dessa rede ad hoc, conforme diferentes características do cenário de 

desastre.  
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RESUMO 
El examen del Papanicolaou es un mecanismo usado por todo el mundo para el rastreo e diagnostico 
del cáncer de cuello de útero (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). El examen consiste en la 
extracción de células humanas esparcidas en un portaobjetos de vidrio y coloreadas mediante el 
método del Papanicolau. La coloración permite examinar bajo un microscopio cualquier anormalidad 
que indique una etapa precancerosa. Para esto son utilizados un elevado número de colorantes en 
su procedimiento. Algunos de los colorantes utilizados son: La Hematoxilina de Harris C16 H14O6; 
que permite revelar los núcleos de las células presentes en la muestra. Orange G6 C16 H10N2O6; que 
marca moléculas de DNA y el policromo EA 36, que es usado para marcar células neoplasicas (CASTRO 
et al., 2004). Los estudios computacionales de imágenes digitales dependen directamente de la 
coloración adecuada de las muestras citologicas, para la creación adecuadas de Data Sets 
(TZOANNOU, 2013). Los Data Set de imágenes del examen del Papanicolaou fueron creados con la 
intención de auxiliar a especialistas en el área de citologia. El estudio de Malignancy Associated 
Changes conocido como (MAC) es un estudio que permite la detección prematura de varios tipos 
canceres, sin embargo el número de Dat Sets para estudios MAC es limitado por los aspectos técnicos 
que deben ser seguidos(NIEBURGS, 1967). Este trabajo creo un Data Set para el estudio de MAC en 
imágenes de células de cuello de útero de exámenes de citologia convencional. Para separar las 
regiones de los núcleos fue usada la función de regresión no lineal y el algoritmos Watershed con un 
acuracia de 85.6%. Para extraer las características de los núcleos, se separaron los canales de color 
por contribución del colorante de Hematoxilina y Orange G6, identifcando características 
morfológicas, de iluminación y de textura (FRANCO et al., 2018). Como resultado fueron obtenidos 
1119 núcleos de pacientes con algún tipo de anomalía y sin anomalías. Este Data Set contiene datos 
adecuados para complementar trabajos futuros en el estudio de MAC de células de cuello de útero 
del examen del Papanicolaou convencional. 
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RESUMO  
Instituições de ensino gerenciam grandes quantidades de históricos escolares, esses fazem referência 

a registros de estudantes que cursam disciplinas ao longo de vários períodos letivos. Processar e 

compreender esses históricos é essencial para acompanhar efetivamente o cumprimento dos 

currículos dos cursos, entretanto essa não é uma tarefa trivial que pode ser beneficiada pelo uso de 

técnicas de Visualização de Informação. Tendo sido encontrados poucos artigos nessa área, este 

projeto objetiva testar a hipótese de que o uso de técnicas de visualização de informação aplicadas 

a dados de conjuntos de históricos escolares pode auxiliar a compreensão de diferentes cenários de 

avaliação de aprendizagem por notas, visando apoiar tomadas de decisão referentes a esses cenários.  

Com base em entrevistas de professores e coordenadores, propõe-se levantar as principais 

necessidades de entendimento de dados no cenário em questão, e propor visualizações que atendam 

a possíveis demandas de informação. A proposta em estudo sugere adaptar a visualização de 

histórico escolar do software CourseViewer, para representar múltiplos históricos escolares 

simultaneamente, combinando a visualização atual (diagrama vértice-arestas) com técnicas de 

pixelização que permitam observar as notas de cada aluno em cada disciplina cursada. O presente 

trabalho apresenta uma proposta inicial dessa visualização, em que notas dos alunos são 

apresentadas como pixels coloridos dentro dos nós de cada disciplina. A organização dos pixels em 

um nó (disciplina), representa nota ou frequência de um dado aluno. Essa visualização teria o 

potencial de evidenciar similaridades entre disciplinas, bem como de levantar questionamentos 

sobre influências de uma disciplina em outra.  
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RESUMO 
Os jogos eletrônicos, quando usados para fins além do entretenimento, empregados em setores 

como militar, educação e saúde, são definidos como jogos sérios. O desenvolvimento de um jogo 

eletrônico é uma tarefa complexa que envolve atividades multidisciplinares; quando utilizados para 

fins de educação, há novos desafios, pois deve-se considerar questões educacionais. No contexto 

acadêmico, esse desenvolvimento torna-se mais desafiador devido a dinâmica de recursos humanos 

da academia. Essas características trazem à tona problemas como dificuldade em entender o projeto, 

identificar trabalho desenvolvido e pendente, compreender o código fonte, tecnologias utilizadas, 

configurar ambiente de desenvolvimento e a continuidade dos projetos. O objetivo deste trabalho é 

definir um processo de software que minimize os problemas citados. Para essa definição, buscou-se 

um processo base, através da revisão sistemática da literatura, para identificar o processo que mais 

aborda problemas relatados, sendo a DevJSTA. Este processo foi modificado incorporando conceitos 

do processo incremental e incluindo um documento de design do jogo (GDD). O resultado desta 

pesquisa é um processo de software para desenvolvimento de jogos eletrônicos educacionais na 

academia, realizado em ciclos que entregam novas funcionalidades, com o apoio do GDD, que define 

com detalhes o jogo, abordando o design, conteúdo educacional, requisitos do sistema, definições 

técnicas, fornecendo indicações dos tópicos educacionais que devem ser definidos e recomendações 

de recursos de apoio aos educadores. O processo proposto visa contribuir para o desenvolvimento 

de jogos educacionais, através de um processo padronizado e documentado que minimiza os 

problemas relatados. 
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