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Avaliação da toxicidade do lodo de esgoto usando o organismo 
Enchytraeus crypticus 

 
Maraline Conservani Klingohr Zanatta(1); Marta Siviero Guilherme Pires(2); (1) Doutorando em Tecnologia,  

FT/UNICAMP (2) Professora Doutora, FT/UNICAMP 
 

RESUMO 

O lodo de esgoto (LE) é um resíduo rico em matéria orgânica e nutrientes importantes para as plantas 
(Gonzaga et al.,2017; Fang et al., 2017), mas dependendo da taxa de aplicação e da sua composição, pode 
alterar qualidade de matrizes ambientais como o solo (Fang et al., 2017; Kończak & Oleszczuk, 2018). 
Ensaios ecotoxicológicos têm sido utilizados para avaliar efeitos de substâncias químicas no ambiente, a 
partir da exposição do organismo bioindicador ao contaminante e avalição dos possíveis efeitos causados 
no indivíduo ou população (Menezes-Oliveira et al., 2011). Pelosi & Römbke (2016) avaliaram a relevância 
dos enquitreídeos como bioindicadores nas práticas de manejo do solo e observaram raros estudos dos 
fatores que afetam os enquitreídeos. Esse estudo tem como objetivo avaliar o efeito tóxico à reprodução 
dos organismos Enchytraeus crypticus quando expostos ao solo natural que recebeu aplicação de lodo de 
esgoto.  Em estabilizado solo natural, nas concentrações coletado em 0,5; área 1,5; não 5,0; antropizada 
15,0; 50,0 na e 150,0 cidade g.Kgde -1de Itirapina/SP, solo seco. foram O solo adicionados foi seco à 65oC 
LE até massa constante, peneirado a uma abertura de 2,0mm. O LE foi coletado em uma Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) na cidade de Campinas/SP na saída da centrífuga e armazenado em bag 
geotêxtil até a estabilização recomendada pelo CONAMA no375/2006 (Brasil, 2006) para uso em solos 
agrícolas. Ao atingir a estabilização, o lodo foi seco à 65oC até massa constante e moído em moino de facas. 
As análises de nitrogênio total, nitrato-nitrito e nitrogênio amoniacal seguiram a metodologia de Andrade 
e Abreu (2006), através da destilação por arraste à vapor. A partir desses valores, foi possível calcular o 
nitrogênio disponível, seguindo as recomendações do Conama no 375/2006. Considerando que o LE foi 
digerido aerobiamente, aplicação em cultura de milho até 20 cm de profundidade e densidade do solo de 
1,0 Kg.dm-3 foi possível encontrar a taxa de aplicação em g.Kg-1 de solo. O ensaio com Enchytraeus crypticus 
seguiu a ISO 16387 (ABNT, 2012) e foi realizado com organismos adultos clitelados. O teste foi conduzido 
em fotoperíodo de 12:12 horas (claro:escuro) e temperatura de 20 ± 2oC, por um período de 28 dias e 
avaliou a reprodução dos organismos nesse período de exposição. Foram montadas 4 réplicas para cada 
tratamento, controle em paralelo ao teste com Solo artificial Tropical (SAT) e com solo natural e os 
organismos em teste foram alimentados uma vez por semana com correção da umidade, O resultado da 
Concentração Efetiva a 50% da reprodução (CE50) foi determinado com 95% de intervalo de confiança e 
modelo de ajuste de curva logística III (dose-resposta). 
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Redes Complexas Ponderadas com Limitação para Modelar Sistemas 
Ambientais  

Fernanda Almeida Marchini Gayer(1); Elaine Cristina Catapani Poletti (2);  
André Franceschi de Angelis (3)  

(1) Doutoranda em Tecnologia, FT/UNICAMP (2) Professora Doutora, FT/UNICAMP (3) Professor 
Doutor, FT/UNICAMP  

RESUMO 

Com o avanço da tecnologia e a globalização das comunicações, a presença das redes tornaram- se 
facilmente perceptíveis devido à rede mundial de computadores, “World Wide Web”, e as redes sociais. 
Porém, as redes podem representar vários sistemas reais, físicos ou abstratos, modelando a relação entre 
as variáveis e processos, como os sistemas ambientais (BOCCALETTI et al., 2006). Para modelar um sistema 
complexo, a teoria de redes complexas identifica cada elemento do sistema como sendo um nó e a relação 
entre eles como ligações. Existindo uma relação entre dois nós, logo existirá uma ligação para representá-
la. Não obstante, para retratar a realidade de forma mais verossímil possível, uma ligação entre dois nós 
pode assumir um valor, ou seja, ser ponderada, representando a realidade com maior fidelidade 
(BOCCALETTI et al., 2006). Uma vez que sistemas ambientais contam com uma grande quantidade de coleta 
de dados para análise, as redes complexas dos mesmos podem dispender muitos recursos humanos e 
computacionais para sua modelagem ou podem dificultar sua compreensão. A proposta deste trabalho, 
portanto, é limitar os pesos das redes complexas de sistemas ambientais para facilitar o estudo, como por 
exemplo da rede de dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, de índice de qualidade 
da água, IQA, do Rio Piracicaba entre os anos de 2016 e 2017. De acordo com Yan et al., uma rede 
ponderada G, não direcionada, com n nós e m ligações, possui uma matriz de peso W. Assim sendo, os 
esforços podem ser otimizados estudando  ̃G, ao invés da rede G, reduzindo ou dividindo a rede original em 
menores (YAN et al., 2018).  
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RESUMO 
 
O Brasil lidera mundialmente o cultivo da cana-de-açúcar para a produção de açúcar, álcool e 
biocombustíveis, com elevado investimento em produção agrícola (CONAB, 2019) e tende a 
aumentar expressivamente a cada ano. Com as políticas públicas atuais, entre o dia 1º de janeiro e 
30 de abril de 2019, o governo federal aprovou 166 novos agrotóxicos, ou seja, 42% a mais do que os 
117 liberados no ano de 2018, Até o dia 22 de Agosto já eram 262 agrotóxicos aprovados (MAPA, 
2019; G1, 2019), colocando o Brasil em um lugar de destaque na utilização de agrotóxicos. A 
Ecotoxicologia entra nessa discussão como um método eficiente de estimativa de risco potencial de 
substâncias tóxicas no solo (TEREKHOVA, 2011). E a utilização da fauna edáfica como bioindicadores 
da qualidade do solo e têm sido de grande importância para entender os efeitos que o os agrotóxicos 
podem promover nos organismos, como a alteração da estabilidade dos ecossistemas, pois quando 
esses bioindicadores são expostos ao solo contaminado, é possível avaliar mudanças quantitativas e 
qualitativas, que ocorrem na diversidade e abundância dos grupos após essa interferência no 
ambiente (BIANCHI, 2010). Portanto o objetivo deste trabalho é avaliar a toxicidade crônica do 
herbicida ametrina, muito utilizado nas culturas de cana-de-açúcar, em testes ecotoxicológicos nos 
organismos bioindicadores Folsomia candida e Enchytraeus crypticus. Os dois organismos testes: 
F.candida e E.crypticus, vêm sendo cultivados no Laboratório de Ecotoxicologia de Solo (LAECOS) da 
FT/UNICAMP. Realizou-se até o momento dois testes de toxicidade com o organismo Folsomia 
candida em solo artificial tropical (SAT), com oito concentrações do composto, de acordo com as 
recomendações do composto na sua formulação comercial HERBIPAK® para uso agrícola, com 
concentração de 6,7 g L-1 de ingrediente ativo. Realizou-se o teste com organismos com idade entre 
10 e 12 dias, com quatro repetições para cada concentração testada, e o controle, contendo apenas 
solo SAT. O primeiro teste teve um período de duração de 21 dias, contaminando-se o solo com 
ametrina nas concentrações de 0,045; 0,09; 0,18 e 0,36 μl/g. O segundo teste teve duração 28 dias 
nas concentrações de 0,72; 1,44; 2,88 e 5,88 µl/g. Ambos os testes foram mantidos a temperatura de 
20 ±2ºC e fotoperíodo 16h/8h (luz/escuro). Durante o período dos testes, semanalmente eram 
realizados o acerto da umidade e a alimentação dos organismos. 
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RESUMO 
 
Com o crescente aumento do tratamento de esgotos sanitários, e também devido ao aumento 
populacional e à urbanização, o volume de geração de lodo de esgoto tende a aumentar 
expressivamente. Uma das formas de disposição mais vantajosas existentes hoje, já mundialmente 
adotada, é a reciclagem do lodo de esgoto como alternativa ao fertilizante mineral, devido à sua alta 
concentração de nutrientes essenciais às plantas, e aos benefícios que essa aplicação pode conferir 
ao solo e à cultura, além de ser uma alternativa de disposição ambientalmente correta. Porém, 
apesar das inúmeras vantagens, essa aplicação pode ser inviabilizada devido à presença de outros 
componentes, como metais, compostos orgânicos e agentes patogênicos, que se presentes podem 
colocar em risco a saúde do ecossistema e da população. Atualmente, métodos de avaliação de 
contaminantes, da toxicidade e do risco envolvido devido a presença de certas substâncias no lodo 
de esgoto, é um tema de extrema importância e urgência para a pesquisa de aplicações agrícolas 
desse resíduo (ZHANG et al. 2017). Dessa forma,a avaliação de toxicidade aguda ou crônica em 
relação à organismos-teste, realizada através de ensaios ecotoxicológicos são indispensáveis na 
disposição de qualquer tipo de efluente em corpos hídricos ou aplicações no solo. Particularmente, 
quando realizados em plantas, os testes de toxicidade permitem avaliar efeitos adversos sobre a 
germinação de sementes e desenvolvimento das plântulas durante os primeiros dias de crescimento, 
e dessa forma, verificar os efeitos nocivos que determinado composto têm sobre as plantas, seja em 
relação à germinação, crescimento da raiz ou desenvolvimento. Este tipo de ensaio de toxicidade é 
muito utilizado na caracterização dos impactos negativos em diferentes tipos de efluentes. (VIANA 
et al. 2017). Outro grupo que vem sendo usado em estudos sobre toxicidade terrestre é o dos 
Collembola, que são suscetíveis aos metais e agrotóxicos. Esse grupo é amplamente distribuído no 
solo, sendo um importante organismo decompositor, responsável pela produção primária do solo e 
ciclagem de nutrientes e é considerado muito sensível ao stress dos solos agrícolas, respondendo 
rapidamente às mudanças ambientais (BUCH te al, 2016; ERNEST et al, 2016; MACCARI et al, 2016). 
Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a correlação da estabilização de lodo de 
esgoto com a toxicidade em sementes de alface, e então avaliar a toxicidade do lodo já estabilizado 
em organismos do solo afim de verificar seu potencial de aplicação em solo agrícola.  
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RESUMO 
 

Com a intensificação das atividades antropogênicas nos ambientes urbanos, cresce o número de fontes 
de poluentes e metais-traço que podem influenciar na saúde humana, causando doenças respiratórias, 
complicações cardiovasculares e a diminuição na qualidade de vida (CHEN et al., 2010; XIA et al., 2011). 
Estes poluentes, contendo metais-traço, podem ser removidos da atmosfera para os solos superficiais, 
por meio de mecanismos de transferência atmosféricas deposicionais (SIENFELD e PANDIS, 2006). Neste 
aspecto, solos em parques urbanos atuam como sumidouros de poluentes e metais-traço, tais como: 
Zn, Cu, Pb, Cd, Hg, Cr, Ni, As, Sn e Ag (CHEN et al., 2005; LUO et al., 2012; GASIOREK et al., 2018). Além 
das características composicionais e físico-químicos inerentes aos solos, estudos demonstram também 
que a arborização urbana pode atuar na interceptação e remoção das partículas contendo metais-traço 
(NOWAK et al., 2006). Este estudo tem a finalidade de determinar e quantificar os metais-traço em solos 
superficiais no município de Limeira (SP), utilizando o método de Espectrometria de Emissão Óptica com 
Plasma Acoplado Indutivamente (ICP OES). A partir das concentrações de metais obtidas, será conduzida 
uma análise estatística por Matriz de Fatoração Positiva (PMF) para determinar as fontes de poluentes. 
Além disso, os pontos a serem monitorados e analisados foram escolhidos para verificar a influência de 
áreas arborizadas em centros urbanos. Cerca de 50 amostras de solos superficiais serão coletadas na 
Faculdade de Tecnologia Unicamp, Bosque Maria Thereza, Parque da Cidade de Limeira e Escola 
municipal Prada, localizados na cidade de Limeira-SP. A amostragem será feita com auxílio de pás de 
plástico, na profundidade de 5 cm. Ainda in situ, serão determinados o pH do solo com medidor 
apropriado (Soil pH tester GroLine HI981030). A periodicidade de coletas será a semanal, totalizando 
50 amostragens para cada um dos quatro locais. Além disso, será realizado, em cada ponto de coleta, 
um perfil de 40 cm de profundidade para verificação do comportamento dos metais-traço mensurados 
em horizontes afastados da superfície. Em laboratório, as amostras serão peneiradas para seleção da 
fração de 2mm, será realizada a digestão ácida pelo método EPA 3051a. Posteriormente, as amostras 
serão analisadas via ICP OES, para a identificação dos metais-traço. As etapas seguintes, com os 
resultados da análise dos elementos via ICP OES finalizados, serão calculados os índices de poluição 
(Índice de Geoacumulação, Fator de Enriquecimento e Fator de Contaminação) e efetuada a análise por 
PMF, através do software EPA-PMF 5.0. Com os resultados dos índices, será possível a identificação dos 
elementos traços de origem antropogênica e natural. Já com análise por PMF, será feita a identificação 
e classificação das fontes de poluição. 
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RESUMO 

O desenvolvimento de novas plataformas tecnológicas com o objetivo de melhorar ou mesmo substituir 
modelos clássicos com animais vertebrados tem sido objeto de interesse e apoio de agências nacionais e 
internacionais (por exemplo, ANVISA, FDA, EPA, etc.)1. Nesse sentido, o LNNano concentra suas ações na 
implantação do modelo biológico Caenorhabditis elegans (C. elegans) como uma nova plataforma 
experimental para avaliação de toxicidade, o que ajudará nos estudos de avaliação inicial de medicamentos, 
produtos químicos e novos nanomateriais. Nanopartículas de óxido de ferro apresentam diversificadas 
aplicações em diferentes setores e áreas de pesquisa, dentre estas aplicabilidades destacam-se a 
remediação ambiental e transporte de fármacos (drug delivery) mostrando seu potencial tecnológico, 
econômico e ambiental 2,3. Este trabalho tem como objetivo estudar a toxicidade de nanopartículas de óxido 
de ferro funcionalizadas com calixarene [amostra Calix(CA)] e seu derivado modificado com elemento terra-
rara Eu3+ (amostra TTA) frente ao nematóide modelo C. elegans; na presença e ausência de matéria orgânica 
natural (NOM). As nanopartículas de óxido de ferro foram sintetizadas segundo literatura4 e caracterizadas 
físico- quimicamente através das seguintes técnicas: I) microscopia eletrônica de transmissão (TEM), II) 
análise de carga superficial – potencial zeta (PZ) e III) estudo de sedimentação em CPS. Foi avaliada a 
estabilidade coloidal das dispersões de Calix e TTA em meio EPA até 96h, na presença e ausência de NOM. 
Foi utilizada uma solução de NOM (20 mg/L) obtidas comercialmente da IHSS5. Estas mesmas dispersões de 
nanopartículas e nanopartículas + NOM foram avaliadas frente ao nematoide C. elegans (toxicidade aguda) 
utilizando metodologias preconizadas na literatura4,6, onde o nematóide foi exposto pelo período de 24 
horas nas seguintes concentrações de nanopartículas: 1, 5, 10, 25, 100 e 200 mg/L.As caracterizações físico-
químicas realizadas neste estudo estão destacadas nas figuras 1,2 e 3. A figura 1 destaca o estudo de 
sedimentação em CPS das nanopartículas em água MiliQ (MQ), meio de cultura EPA (EPA) e disperso em 
meio EPA na presença de matéria orgânica NOM. A tabela da figura 1 destaca que a sedimentação das 
nanopartículas Calix ocorre dentro do intervalo de tempo de 24 h, estes resultados também são observados 
no estudo de estabilidade coloidal avaliado em UV-VIS e complementados por fotos (figura 2). Quanto a 
nanopartícula TTA observa-se, que no estudo de sedimentação desta nanopartícula apresenta melhor 
estabilidade em comparação a Calix, os estudos de longo prazo (96h) indicam menor sedimentação 
principalmente em presença de matéria orgânico (amostra TTA-NOM) confirmado no estudo com o UV-Vis, 
este resultado nos mostra que o NOM altera a densidade, o tamanho e o tempo de sedimentação do 
nanomaterial, podendo isso influenciar em resultados de nanotoxicidade. 
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RESUMO 

Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) se destacam pelo volume gerado e pela presença de metais 

pesados e outras substâncias perigosas em sua composição. De acordo com dados da United Nations University 

(UNU) (BALDÉ et al., 2017), são geradas aproximadamente 44,7 milhões de toneladas de Resíduos eletroeletrônicos 

(REEE) anualmente. No Brasil, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) estima geração de 

aproximadamente 1,3 milhões de toneladas por ano (ABDI, 2013). O descarte incorreto destes resíduos, em lixões ou 

aterros não controlados, promove a lixiviação dessas substâncias, causando diversos impactos ao meio ambiente e 

à saúde humana (SONG; LI, 2015). Até mesmo o descarte em aterro sanitário pode causar impactos de longo prazo 

devido à lixiviação de metais pesados (LAO et al., 2015). A logística reversa (LR) dos REEE tem sido preconizada 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos como uma alternativa de gerenciamento para redução do impacto 

ambiental causado pela disposição incorreta destes resíduos. Por outro lado, o funcionamento da LR de REEE 

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, portanto, se os impactos 

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

é desenvolver modelo para avaliar os impactos e benefícios ambientais do sistema de LR de REEE. A Avaliação do 

Ciclo de Vida (ACV) tem se consolidado como uma importante ferramenta, capaz de quantificar os impactos 

ambientais potenciais de produtos ou sistemas, desde a extração de recursos, passando pela manufatura, uso até 

destinação final. Aplicada somente à logística reversa, a ACV pode auxiliar na quantificação dos fluxos ambientais 

necessários para coleta, manufatura reversa e reciclagem de REEE, bem como estimar os créditos associados à 

recuperação de materiais que voltam ao ciclo produtivo. Conforme indicações normativas, os estudos de ACV devem 

ser conduzidos em 4 fases: Definição de objetivo e escopo; Análise de Inventário do Ciclo de Vida (ICV); Avaliação 

de Impacto do Ciclo de Vida (AICV) e Interpretação. Neste estudo, os princípios da ACV foram utilizados na definição 

do escopo, ICV e AICV. Considerou-se como unidade funcional a destinação ambientalmente adequada de 222 

toneladas de REEE que representa o volume anual de uma empresa de manufatura reversa no Estado de São Paulo. 

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 

à empresa de manufatura reversa, reciclagem de alumínio e plástico. Para os demais processos da LR, foram 

utilizados dados de literatura ou da base de dados ecoinvent v3. Para a AICV foram consideradas as categorias de 

impacto recomendadas pela iniciativa Product Environmental Footprint (PEF) da União Europeia 
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RESUMO 
 

No Brasil, a principal forma de destinação final dos Resíduos Sólidos Urbanos (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 (ABRELPE, 2016). Esta situação contradiz a 
própria Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 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 (BRASIL, 2010). 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 
(ABRELPE, 2016). O gerenciamento adequado dos RSU é um desafio à sociedade atual no mundo 
todo, dadas às quantidades de resíduos geradas, que resulta do nível de consumo desenfreado 
praticado nos dias atuais. 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). Os resultados obtidos poderão contribuir na tomada de decisão 
no município tomado como estudo de caso, ou em outros que tenham características similares.O 
objeto de estudo desta pesquisa é o sistema de gerenciamento de RSU do município de Limeira. A 
partir da metodologia de ACV, e utilizando como referência as normas ISO 14.040 e14.044 (ABNT 
2014a; 2014b) e do Guia UNEP/SETAC (2009), serão avaliados os impactos ambientais e sociais, 
respectivamente.A fronteira do sistema do estudo ACV e ACV-S considera a geração de resíduos 
domiciliares e de limpeza pública, incluindo etapas de transporte, os diferentes tipos de coleta de 
resíduos e a destinação final. Um estudo de ACV se divide em quatro etapas: (i) objetivo e escopo: 
onde é definido o propósito do estudo e sua amplitude, as fronteiras do sistema e unidades 
funcionais; (ii) análise de inventário do ciclo de vida (ICV): onde são levantados e organizados os 
dados e informações referentes ao objeto de estudo, que envolvem os fluxos de entrada e saída de 
materiais e energia na fronteira do sistema; (iii) avaliação de impactos do ciclo de vida (AICV): onde 
os dados coletados na fase anterior são associados aos impactos, por meio de fatores de 
caracterização; e, (iv) interpretação: os resultados obtidos nas fases anteriores são relacionados e 
interpretados de acordo com os objetivos definidos na primeira etapa (ABNT, 2014). 
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RESUMO 

O Neoproterozoico foi uma era de grandes mudanças ambientais no planeta, dos quais é possível 
citar grandes eventos de glaciação que cobriram por inteiro a Terra (HOFFMAN et al., 1998). Nesse sentido, 
o estudo das unidades sedimentares formadas nesse período fornece importantes informações acerca do 
ambiente em que se formaram. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo estudar as sucessões 
sedimentares da Faixa Paraguai, uma faixa de dobramento formada durante o Neoproterozoico e 
deformada ao final da orogenia Brasiliana (ALVARENGA et al., 2009), por meio da geocronologia U-Pb em 
grãos de zircão detrítico com a finalidade de analisar a distribuição de idades entre as diferentes unidades 
e interpretar os padrões de produção e dispersão de sedimentos que deram origem a essas unidades. Um 
total de oito amostras pertencentes à Formação Urucum, Grupo Jacadigo, foram coletadas na região de 
Corumbá, MS. As amostras foram processadas e analisadas nos laboratórios do Instituto de Geociências da 
Universidade Estadual de Campinas. Os grãos de zircão foram analisados por meio da Técnica LA-ICP-MS 
(Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), escolhendo-se sempre o núcleo do grão 
quando possível. Também foi feita uma releitura de dados geocronológicos presentes na literatura 
(BABINSKI et al., 2013, 2018; FREI et al., 2017; MCGEE et al., 2018) para as unidades correlacionáveis a 
Formação Urucum. Semelhante a Formação Urucum, as outras unidades estudadas neste trabalho 
precedem extensas camadas carbonáticas ediacaranas, sendo que apenas a Formação Guaicurus não se 
encaixa neste contexto, localizando-se após essas camadas carbonáticas. Foi observada nas amostras 
semelhanças nas distribuições de idades, principalmente na faixa entre 1700 e 1900 Ma (Figura 1), idades 
que são normalmente atribuídas as rochas do embasamento da região e também a intrusivas associadas 
(MCGEE et al., 2018). Tais semelhanças sugerem que essas unidades geológicas compartilharam um mesmo 
arranjo de áreas fontes durante sua deposição. Entretanto, o padrão de distribuição de idades apresentado 
para a Formação Guaicurus sugere uma reorganização regional das áreas fontes. O grão mais jovem 
encontrado nas amostras analisadas neste trabalho para a Formação Urucum, com idade de 690 ± 18 Ma, 
tornou possível restringir a idade de deposição desta unidade e também do Grupo Jacadigo. 
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RESUMO 

O significativo crescimento populacional urbano e o desenvolvimento econômico proporcionam impactos ambientais, 
e entre os mais significativos está a geração e destinação do resíduo sólido urbano cujo gerenciamento inadequado 
que tem levado a contaminação do ar, das águas e do solo, com consequências danosas à saúde e ao bem-estar 
humano, e ao meio ambiente em que vivemos. Com vistas à minimização dos impactos ambientais da disposição 
inadequada de resíduos sólidos urbanos foram desenvolvidas várias tecnologias para o seu adequado e correto 
gerenciamento, dentre as quais destaca-se a recuperação de energia de resíduo. A destinação de resíduo sólido 
urbano através da incineração com recuperação de energia, também conhecida como valorização energética de 
resíduos, nos últimos anos tem sido difundida nos países desenvolvidos sob a denominação “Waste to Energy” – WTE 
ou WtE, que engloba outras formas de gerenciamento com intuito de recuperar energia de resíduo sólido urbano 
(BEYENE, 2018). Esta tecnologia atende ao conceito da ordem de prioridade de métodos de gestão de resíduos e 
precede a técnica de disposição conforme estabelece o artigo 9° da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, Política 
Nacional de Resíduo Sólido, que preconiza: “Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a 
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” (BRASIL, 2010, p 6). Cabe ressaltar que o artigo 3° no inciso 
VII define como “destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a 
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético...” destacando assim que a recuperação 
e aproveitamento energético a partir de resíduos como formas adequadas de destinação (BRASIL, 2010, p 2). Por 
outro lado, o artigo 3° inciso VIII da referida Lei define disposição final ambientalmente adequada como a “distribuição 
ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 
saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”, estando, portanto, em consonância 
com os requisitos estabelecidos no artigo 9° da citada lei (BRASIL, 2010, p 2). Entretanto, o rejeito na referida Lei é 
definido como sendo “resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação 
por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada”. Logo, conclui-se que atual disposição de resíduo sólido urbano em aterro 
sanitário não atende a Política Nacional de Resíduo Sólido, pois estes deveriam ser previamente tratados e 
recuperados por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis antes de serem dispostos em aterro 
sanitários (BRASIL, 2010, p 2). Assim, a gestão atual de resíduos sólidos urbanos através da tecnologia de disposição 
em aterro sanitários está em desacordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e vem sendo realizada de forma 
ilegal pelas entidades vinculadas à administração direta do poder público ou empresas privadas sob o regime de 
concessão pública ou entidades organizadas sob a forma de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia 
mista e consórcios. A proposta deste projeto de pesquisa é a de realizar estudo da viabilidade da unidade recuperação 
de energia a partir de resíduo sólido urbano de Limeira-SP com base no conceito tecnológico Waste-to-Energy a partir 
de projeto básico proposto da referida unidade. O estudo, de caráter exploratório e propositivo. A pesquisa de dados 
secundários deverá ter por objetivo primeiramente consubstanciar a importância da unidade de recuperação de 
energia elétrica a partir de resíduo sólido urbano, abordar sobre o resíduo sólido urbano e sua respectiva valoração 
energética, especificar o método de cálculo para unidade de recuperação de energia elétrica através de balanço 
massa e de energia com especificação de equipamentos e respectivo layout, relatar sobre a localização adequada da 
unidade, assim como, avaliá-la utilizando para isto as ferramentas de Análise de Ciclo de Vida e PESTEL. Para isto 
serão consultadas as publicações mais relevantes e recentes disponíveis nas principais bibliotecas de universidades 
e centros de pesquisa de São Paulo, Campinas, Limeira e na rede mundial. A identificação dos requisitos legais 
ambientais será realizada a partir da legislação nacional do meio ambiente. Dados primários serão obtidos a partir de 
pesquisa de resíduo sólido urbano da cidade de Limeira/SP ou de cidade similares da região. Com base nestas 
informações técnicas será possível especificar a composição do resíduo sólido urbano a ser utilizada nos cálculos de 
balanço massa e de energia com especificação de equipamentos e o respectivo layout, assim como, determinar e 
propor a adequada localização da unidade. A partir dos cálculos e consolidações especificadas anteriormente propõe-
se a avaliação da unidade recuperação de energia a partir de resíduo sólido urbano de Limeira-SP utilizando as 
ferramentas de Análise de Ciclo de Vida e PESTEL tendo-se como referência ou comparação um aterro sanitário, 
destacando-se nesta avaliação os aspectos Políticos, Econômicos, Sociais, Técnicos, Ambientais e Legais. 
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QUALIDADE DAS ÁGUAS DOS RIOS ATIBAIA E JAGUARI 

MONTOVANI, C.P.(1); REGANHAN-CONEGLIAN, C.M. (2); POLETTI, E.C.C. (2) 

(1) Doutorando em Tecnologia, FT/UNICAMP (2) 
Professor Doutor, FT/UNICAMP  

RESUMO 

A água doce é um recurso natural essencial para a sobrevivência de animais, plantas e seres humanos 
devido ao seu valor econômico, social e ambiental. Entretanto, devido às práticas antrópicas degradantes 
os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos vêm sofrendo alterações, impactando na qualidade dos 
corpos hídricos e consequentemente o ecossistema aquático. Para garantir a qualidade da água dos rios 
foram desenvolvidos índices contendo diversos parâmetros como pH, Sólidos Totais Dissolvidos (STD), 
Turbidez, Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrogênio Total (Ntotal) e 
Fósforo Total (Ptotal), etc (PIRATOBA et al., 2017). Condutividade elétrica (CE) e Cloretos (Cl-) não constam 
no Índice de Qualidade da Água (IQA), parâmetro atualmente muito utilizado, entretanto, são parâmetros 
físicos de grande importância, pois são medidas simples e de baixo custo que pode ser utilizados para 
detectar prontamente alterações nos corpos hídricos causadas pela descarga irregular e/ou entrada 
indevida de poluentes orgânicos no corpo d’água. Assim, utilizando tais parâmetros de avaliação da 
qualidade da água o presente trabalho tem o objetivo de avaliar as características físico-químicas das águas 
dos rios Atibaia e Jaguari, avaliando CE e Cl- e sua relação com os demais parâmetros legislados, com o 
auxílio do programa Windows - Excel foram elaborados gráficos onde o tratamento dos dados compreende 
a análise do comportamento dos parâmetros através de box plot para identificar os valores máximos, 
mínimos e centrais (média e mediana), a dispersão, os pontos discrepantes (outliers) e a assimetria dos 
conjuntos de dados obtidos das análises realizadas nos rios Atibaia e Jaguari. Conclui-se que há necessidade 
de medidas para atenuar os efeitos da degradação das águas dos corpos hídricos como políticas 
provenientes do poder público e privado para a recuperação da qualidade das águas do rio Atibaia e para a 
preservação da qualidade das águas do rio Jaguari. 
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Geração de biogás e biofertilizante a partir da digestão anaeróbia de 
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O tratamento de resíduos orgânicos pelo processo de digestão anaeróbia (DA) gera o biogás o qual 
tem potencial para ser utilizado como fonte de energia elétrica e combustível. Outro subproduto 
gerado pela DA é o biofertilizante, biomassa estabilizada pelo processo que se encontra na parte 
inferior do reator, e pode ser usada na agricultura como fertilizante orgânico por ser rica em 
nutrientes. Sendo assim, essa recuperação dos subprodutos da digestão anaeróbia é uma maneira 
sustentável de gerir os resíduos sólidos diminuindo sua carga orgânica e dando um fim adequado 
para os mesmos. Para isso, é necessário analisar seu potencial de geração de metano para verificar a 
viabilidade técnica e financeira. O principal objetivo desse trabalho é avaliar a produção de biogás e 
o potencial uso agronômico do biofertilizante, resultantes a partir da digestão anaeróbia de resíduos 
de dieta de cultivo de organismos para manejo integrado de pragas. O experimento é constituído 
pela determinação do Potencial Bioquímico de Metano (PBM) do resíduo de acordo com metodologia 
adaptada de Aquino et al (2007). O inóculo utilizado foi lodo de esgoto doméstico proveniente de 
uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da cidade de Campinas-SP e o resíduo avaliado 
procedente de uma empresa que cultiva organismos para manejo integrado de pragas, composto de 
97% de farinha de trigo integral orgânica e 3% de levedura de cerveja. 
O experimento está em andamento, e até a segunda quinzena de agosto de 2019, os volumes 
medidos de biogás foram: Para proporção 0,1gSV uma média de: 456,50mL de metano e para 0,2gSV 
não houve produção de biogás. Para o frasco apenas com resíduo sem inóculo houve uma produção 
de 476mL de metano. Preliminarmente observou-se que a proporção de 0,2gSV de substrato pode 
ter provocado sobrecarga orgânica no reator, interferindo assim a continuação do processo para a 
produção de metano. Do ponto de vista científico e tecnológico, através do trabalho proposto espera-
se analisar o potencial do resíduo, para aproveitamento energético. Bem como o reaproveitamento 
dos resíduos de forma que amenize a disposição em aterros sanitários. 
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Substâncias orgânicas polares em amostras de material particulado em 
áreas urbanas  

Priscila Boleta Gonçalves (1); Simone Andrea Pozza (2). 

(1) Mestrando em Tecnologia, FT/UNICAMP (2) 
Professora Doutora, FT/UNICAMP  

RESUMO 

Um dos principais sólidas e líquidas que poluentes atmosféricos estão suspensas na é atmosfera o Material 
[1]. O Particulado (MP), que consiste de partículas MP pode ser subdividido em: MP2,5 (diâmetro 
aerodinâmico inferior (diâmetro aerodinâmico ou igual inferior a 2,5 μm), a 50 μm) [2]MP10 . O (diâmetro 
aerodinâmico inferior ou tamanho dessas partículas está diretamente igual a 10 μm) e PTS relacionado ao 
dano que elas podem causar à saúde humana [3], a fauna, à flora, ao meio ambiente e à degradação de 
patrimônio [4]. O MP é composto de substâncias inorgânicas, como metais e íons solúveis em água, e 
orgânicas, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) e carbono elementar [5]. Os compostos 
orgânicos polares são caracterizados pela presença Uma das técnicas que permite a algumas pesquisas que 
detectaram de pelo menos um heteroátomo detecção desses compostos é a esse tipo de composto em MP 
espectrometria [7] [8] de [9] nitrogênio, porém, de ainda massas oxigênio são [6]poucos e . enxofre. Existem os 
estudos sobre o assunto já realizados sobre caracterização de MP com foco substâncias orgânicas polares, 
neste sentido, pretende-se, com o desenvolvimento deste projeto, verificar a presença de compostos ainda 
não relatados na literatura, comparando amostras de diferentes locais, com características distintas, que 
possam gerar diversas fontes para a presença de material particulado atmosférico. As amostragens estão 
sendo realizadas simultaneamente nas cidades de Camboriú (SC), Catalão (GO), Florianópolis (SC), Limeira 
(SP) e Novo Hamburgo (RS). Os municípios estão em diferentes regiões do país, o que permitirá a detecção 
de diferentes substâncias orgânicas em cada uma delas, dependendo das atividades naturais e antrópicas 
existentes em cada região. Cada município possui equipamentos disponíveis em suas estações de 
amostragem para diferentes frações de material particulado. Assim, uma comparação será feita entre 
cidades que possuem amostras de frações equivalentes. Os equipamentos usados nas coletas são 
amostradores de grande volume (AGV). Os filtros (de fibra de vidro) passam por um pré-tratamento em 
uma mufla, para volatilizar contaminantes orgânicos. Posteriormente, são colocados em um dessecador 
para remover a umidade. Em seguida, são pesados e levados aos amostradores. Cada ciclo de amostragem 
dura 24 h. Após a coleta, os filtros são colocados novamente no dessecador, pesados, empacotados e 
armazenados em um freezer. Os filtros serão levados para o laboratório para que a extração possa ser 
realizada por um banho de ultrassom usando metanol como solvente, a fim de extrair substâncias orgânicas 
polares. O extrato final será concentrado e filtrado. Posteriormente, para a identificação de substâncias 
orgânicas polares, as amostras serão analisadas utilizando o espectrômetro de massas Q-Exactive 
(Orbitrap). As coletas e preparo de amostras ainda estão sendo realizados, assim até o presente momento 
não foram obtidos resultados.  
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USO DO MÉTODO DE CORRELAÇÃO DE SPEARMAN E PEARSON PARA 
OTIMIZAÇÃO DA CONSTANTE DE REAÇÃO NO PROCESSO DE 

DESINFECÇÃO DE EFLUENTES ATRAVÉS DO USO DE PROCESSOS 
OXIDATIVOS AVANÇADOS 

  
Diogo Jr. J. P.(1); Dantas. R. F. (2); 

(1) Mestrando em Tecnologia, FT/UNICAMP (2) Professor Doutor, FT/UNICAMP  
 
RESUMO 
 

Efluentes são rejeitos com característica predominantemente líquida resultante do consumo humano 
ou de processos produtivos. O efluente pode ter origem doméstica ou industrial, sendo que cada um 
deles possui suas particularidades. [1-3] Processos oxidativos avançados (POA) são denominados 
assim por qualquer tipo de processo que forma radicais livres (HO*), atraindo crescente interesse no 
tratamento de efluentes devido à sua alta capacidade de oxidação de compostos orgânicos. [4-6] 
Existem diversos métodos estatísticos para verificação de relação de dados experimentais, sendo 
neste trabalho, empregados os coeficientes de Spearman e de Pearson. Os dois coeficientes possuem 
como finalidade verificar o quanto uma linha de tendência está próxima dos dados reais, porém o 
método de Spearman é considerado melhor para dados não lineares e monotônicos, enquanto o de 
Pearson é utilizado para dados lineares. O resultados destas interações mostra-se em melhor 
correlação quando o resultado quadrático fica mais próximo de um. [7] Para a obtenção dos dados 
foi realizada a desinfecção de uma amostra de efluente coletado na estação piloto de efluente 
situado na Faculdade de Tecnologia – UNICAMP. A desinfecção foi feita por meio de um processo 
oxidativo avançado utilizando peróxido de hidrogênio combinado com irradiação de luz UV. Para 
obtenção do número mais provável de coliformes utilizou-se a método de Colilert®. Para a constante 
de reação foi utilizado o equacionamento de Chick (1908). Utilizou-se o software MS Excel para 
acelerar os cálculos realizados para verificação da correlação entre os dados reais através de Pearson 
(equação 1) e Spearman (equação 2), e aqueles gerados pela constante de reação em Chick (1908). É 
possível concluir que os dois métodos de correlação podem ser utilizados como indicador da 
afinidade da simulação do processo de Chick (1908) em relação aos dados reais obtidos 
experimentalmente. Pode-se concluir neste trabalho que o Coeficiente de Correlação de Spearman 
foi mais viável devido aos dados serem monotônicos e não lineares. 
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RESUMO 

 

As atividades antrópicas sobre o ecossistema terrestre sofreram um aumento alarmante nas últimas 
décadas, impulsionando eventos ambientais catastróficos (VIJAYARAGHAVAN, 2016). Destaca-se a 
mudança de regime de precipitações, causando enchentes nas zonas urbanas, devido à elevada 
pavimentação e impermeabilização do solo (ZHANG et al., 2018) e perda de qualidade das águas 
superficiais, principalmente devido a lançamento de esgotos sem tratamento, levando a uma 
diminuição da oferta de água para consumo (DJEHDIAN et al., 2019). O telhado verde é uma 
alternativa construtiva que pode amenizar estes efeitos através de um aumento da retenção do 
volume precipitado, que pode ser utilizado nas edificações para fins menos nobres, mantendo desta 
forma a água precipitada dentro da própria bacia hidrográfica, reduzindo o volume de escoamento 
superficial (BENINI, 2015). Este trabalho tem como objetivo caracterizar a qualidade das águas 
pluviais drenadas através de telhados verdes, a fim de verificar a possibilidade de reuso da água 
dentro da edificação, de acordo com as legislações vigentes. Inicialmente foram realizados testes 
preliminares com a utilização de protótipos em escala reduzida, podendo dessa forma avaliar a 
influência das variáveis construtivas (gramatura da manta geotêxtis, tipo de solo e espécies vegetais) 
na qualidade da água drenada. A partir das análises de laboratório, foram definidos os constituintes 
dos módulos em tamanho real: Manta geotêxtil de gramatura 500 g.cm-2, condicionado de floreira e 
as espécies vegetais Hemigraphis Alternata e Chlorophytum Comosun Após a escolha dos 
constituintes é feita a aplicação em módulos reais, um módulo sem cobertura vegetal para parâmetro 
de comparação denominado M1 e 2 módulos  com telhados verdes denominados M2 com a espécie 
Chlorophytum Comosun e M3 com Hemigraphis Alternata e analisados os parâmetros pH, 
alcalinidade, cor aparente, cor verdadeira, DQO, sólidos dissolvidos, condutividade elétrica, turbidez, 
oxigênio dissolvido,  sólidos fixos e voláteis, sólidos suspensos, fosforo total, nitrogênio total, 
coliformes termotolerantes, e metais pesados. Além da retenção de cada módulo. Após a análise das 
amostras foi possível constatar que o telhado verde nem sempre exerce diminuição na qualidade de 
água, como pode ser observado nos parâmetros de pH, alcalinidade, turbidez e coliformes 
termotolerantes. No caso da turbidez observa-se que a maior influência está na espécie da vegetação 
selecionada, o mesmo pode ser observado em relação aos demais parâmetros. Não houve alteração 
detectada de fósforo pelo equipamento. Mas com relação a parâmetros como Condutividade 
elétrica, sólidos dissolvidos, nitrito e cor verdadeira, a qualidade da água sofre deterioração. A 
espécie vegetal que gera maiores benefícios em relação a melhora da qualidade de água é Hemigrafis 
alternata. A qualidade de agua tem variação em menor escala com a intensidade da chuva, em 
eventos esporádicos de intensidade maior que 15 mm/h, tende a apresentar menor qualidade. 
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Cidades inteligentes – contribuições para a gestão de resíduos sólidos 
urbanos 

Bezerra, R. L. (1); Freiria, R. C. (2), Makiya, I. K.(3)  
  

RESUMO 

 
O pensamento sobre desenvolvimento sustentável surgiu a partir da demanda por desenvolvimento 
econômico e tecnológico que contribuiu diretamente com a ampliação do espaço urbano e expansão 
das cidades que continua acontecendo até os dias de hoje. Baseado nesse crescimento desenfreado 
e nos conceitos de desenvolvimento sustentável que foram deixados para trás neste percurso surge 
a necessidade de automatizar processos tecnológicos para tornar as cidades mais inteligentes e 
sustentáveis, otimizando processos e voltando as atenções às questões ambientais. Giffinger; Gudrun 
(2010, p. 13) definem as cidades inteligentes como aquelas que bem realizam a visão de futuro em 
várias vertentes – economia, pessoas, governança, mobilidade, meio ambiente e qualidade de vida – 
e são construídas sobre a combinação inteligente de atitudes decisivas, independentes e conscientes 
dos atores que nelas atuam. Sob a perspectiva ambiental, o que se espera das cidades inteligentes 
nada mais é do que uma otimização dos processos de gestão ambiental (gestão de resíduos de todas 
as espécies, recursos hídricos, solo, controle da poluição do ar, etc) a fim de melhorar a preservação 
e a conservação dos recursos naturais. Dentre os diversos problemas que surgem com o crescimento 
urbano desenfreado, um dos maiores deles são os resíduos sólidos urbanos. Os indivíduos nas 
cidades produzem uma quantidade extremamente grande de resíduos que geralmente são 
depositados em aterros sanitários já saturados. Como instrumento de gestão dos resíduos sólidos 
surge a Lei No 12.305, de 2 de agosto de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) que segundo o art 4o reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, 
metas e ações adotados pelo governo federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 
estados, Distrito Federal, municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos; alémdisso um dos princípios da 
PNRS é o desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2010) O presente trabalho visa levantar a 
importância dos resíduos sólidos urbanos em uma gestão urbana inteligente e trazer a partir disso, 
os benefícios para a população de um meio ambiente equilibrado com disposição adequada dos 
resíduos através de um planejamento integrado de Smart Cities. 
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RESUMO 

A utilização de POAs para tratamento de efluentes tem sido muitoestudada ao longo dos últimos 
anos e empregada para remover diversos compostos e realizar tratamento de águas residuárias. É 
uma técnica eficiente, porém com algumas limitações. Os atuais estudos tendem a combinar as 
características mais importantes de cada tecnologia avançada visando diminuir os custos, agregando 
a eficiência de cada tecnologia e testando variadas combinações para aumentar a eficiência. Os 
experimentos foram conduzidos com amostras da estação de tratamento de efluentes secundários 
da Escola de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP de Limeira-SP. O objetivo 
desse trabalho foi analisar a eficiência e o custo de execução de quatro configurações diferentes de 
tratamento multibarreiras alterando os POAs de cada um deles e verificar o tratamento com menor 
custo. As análises foram realizadas com amostras da estação de tratamento de efluentes secundários 
da Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP de Limeira-SP. Os 
experimentos ocorreram em forma de batelada, passando o efluente secundário no sistema 
multibarreira, alterando apenas os POA, conforme Tabela 1. O efluente foi caracterizado no início e 
no final de cada experimento. Para o ozônio, foi utilizado uma potência de 6 e um fluxo na faixa de 
5, por 3 minutos, produzindo uma quantidade 3 mg/O3 L-1 de ozônio, com que foi a melhor dose 
encontrada no relatório parcial do presente trabalho. Para o H2O2 foram utilizados 30 mg/L no 
efluente que ficou retido por 5 minutos no sistema. Essas quantidades foram selecionadas a partir 
das otimizações já analisadas. Os resultados demonstraram que as configurações O3 + GAC + O3 e 
UV/H2O2 + GAC + O3 foram as mais eficientes, removendo aproximadamente 90% da matéria 
orgânica, e obtendo um custo em nível de laboratório de R$ 20,00 e R$ 40,00 por m3 de efluente 
tratado, respectivamente. 
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CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE AFLORAMENTOS VIRTUAIS DE 
SUCESSÕES SEDIMENTARES COM A UTILIZAÇÃO DE DRONES  

Leonardo Henrique Gomes da Silva (1); Bernardo Tavares Freitas (2) 

(1) Mestrando em Tecnologia, FT/UNICAMP (2) 
Professor Doutor, FT/UNICAMP  

RESUMO 

A evolução das técnicas fotogramétricas obtidas através da impregnação de aeronaves remotamente 
controladas como forma de coleta, tem permitido a obtenção de dados geológicos em larga escala. Dessa 
maneira, técnicas com o uso do algoritmo Structure from Motion (SfM), podem ser aplicadas. O SfM é uma 
técnica derivada da fotogrametria que é capaz de reconstruir digitalmente modelos tridimensionais de alvos 
que foram imageados (e.g. Bellian e Kerans, 2005; Tavani et al, 2014; Viana et al, 2016; Zachariah, 2018). 
Baseada na coleta através de um sistema sensor que pode ser composto por câmeras digitais de diversas 
resoluções e quaisquer níveis de obtenção, o SfM, é uma solução rápida e prática para a construção de 
modelos 3D foto realistas, no entanto com precisão limitada de coordenadas, que podem ser corrigidas 
com o uso de pontos de controle. Para o desenvolvimento deste trabalho foi gerado um estudo de caso 
baseado na construção de um afloramento virtual de sucessões sedimentares com o auxílio de drones, para 
o estudo das sucessões sedimentares de origem fluvial. O local definido foi um afloramento pertencente a 
formação Serra Grande, e denominado como Piauí-Ceara, devido ao fato de se encontrar na divisa entre os 
dois estados. O afloramento possui exposições de rochas de origem fluvial caracterizadas por abundância 
de séries de estratificações cruzadas, estruturas sedimentares formadas a partir da migração de dunas sob 
fluxos unidirecionais (e.g. Harms & Fahnestock, 1965; Allen, 1984). Neste estudo de caso procurou-se então 
testar diferentes parâmetros relacionados à aquisição, processamento e obtenção de dados no contexto 
da área de estudo definida. Alguns dos parâmetros analisados foram: -Aquisição com drones: A primeira 
análise se deu pela decisão entre multirrotores ou asa-fixa, qual seria o mais adequado para o 
levantamento. Depois foram realizados levantamentos com diferentes drones multirrotores, em diferentes 
áreas e escolhido um tipo especifico para este estudo de caso a partir dos resultados prévios. Além da 
análise dos diferentes sistemas sensores imageadores e de posicionamento que acompanhariam o drone. 
-Software SfM: Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados softwares baseados no algoritmo 
Structure-from-Motion (SfM) para o processamento das imagens obtidas, entre os utilizados destacam-se 
o Agisoft PhotoScan (Agisoft, 2016) e seu sucessor, Agisoft Metashape (Agisoft, 2019). -Softwares de 
controle e extração de informações de Modelos 3D: Dentre as alternativas exploradas o LIME se destacou 
como a melhor opção para a extração de informações do modelo 3D gerado das imagens. O LIME é um 
software que tem desenvolvimento e manutenção pela Virtual Outcrop Geology Group (VOG,2018). O LIME 
foi desenvolvido para o estudo geológico de afloramentos análogos de reservatórios subterrâneos de 
petróleo e água, com vistas também à facilitação da obtenção de dados a partir dos modelos digitais. O 
resultado obtido e comparado demonstra uma similaridade entre os dados coletados in situ e os dados 
coletados no modelo digital em média resolução. Para amarração foram utilizados apenas os dados 
geográficos do GPS interno do DJI Phanton 4 Pro. Dito isso, existe um apontamento de que os dados obtidos 
apenas com o processamento com as geotag se aproximam das coletas reais in situ. Dessa maneira é 
possível concluir que para essa coleta de imagens através de um sistema sensor a bordo de um drone, um 
processamento de geração de um afloramento tridimensional texturizado, produziu um dado que 
conseguiu se assemelhar com o modelo real. Dessa maneira existe o apontamento de que coletas de 
orientações de estratificações cruzadas em afloramentos digitais podem se equiparar as coletas in situ. Não 
só diminuindo vieses como otimizando tempo e condições de coletas de dados geológicos. 
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Adsorção de corantes básicos em água através de nanocompósitos de 
nanocristais de celulose e óxido de grafeno.  
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RESUMO 

Corantes são, em sua maioria, tóxicos, perigosos e recalcitrantes, sendo os corantes básicos amplamente 
utilizados devido as suas características de resistência e estabilidade. Estas propriedades dificultam o 
processo de tratamento do efluente industrial, devido, principalmente, à presença de anéis aromáticos em 
sua estrutura. Assim, os tratamentos convencionais não são eficientes, sendo possível encontrá-los em 
solos, sedimentos e até fontes de água potável. Assim, é de extrema necessidade o desenvolvimento de 
uma nova tecnologia mais eficiente e de custo mais acessível, como exemplo, os nanoadsorventes, que são 
promissores devido, principalmente, a sua extensa área superficial específica e alta capacidade de adsorção 
de poluentes. Dentre estes, recebem destaque os nanocristais de celulose (NCC) e o óxido de grafeno (GO). 
Os NCC são um material renovável, biodegradável, a qual fazem ligações de hidrogênio (grupos OH), bem 
como podem interagir com contaminantes através de interações de Van der Waals [1]. O GO é formado por 
carbonos sp2 e oxigênios, que pode interagir com contaminantes por interações do tipo Van der Waals, π-
stacking e interações eletrostáticas [2]. Assim, este trabalho tem por objetivo a remoção de corantes 
básicos em água através de sua adsorção em nanocompósitos formados por NCC e GO. Os principais 
materiais utilizados foram os NCC, grafite mineral e os corantes azul básico 7 (AB7) e azul básico 26 (AB26) 
(catiônicos). Os nanocompósitos foram produzidos através da mistura dos NCC, com o GO, que foi 
produzido pelo método de Hummers com modificações [3], em três proporções diferentes (30:70, 50:50 e 
70:30). Os materiais obtidos foram caracterizados por microscopia de força atômica (AFM), espectroscopia 
Raman, espectroscopia no infravermelho (FTIR) e difração de raio-X (DRX). Os testes de adsorção de 
corantes, permitiram calcular a capacidade de remoção dos materiais (qe, mg/g) e sua porcentagem de 
remoção (%). Para isso, utilizou-se a concentração dos nanomateriais de 0,1 g/L e 0,2 g/L e concentração 
de corante de 100 mg/L. Em seguida, testou-se a variação de concentração dos nanomateriais (0,025-0,3 
g/L, nanocompósito 70:30), tempo de contato (0,5-300 minutos), tempo de ultrassom (0-90 minutos) e 
temperatura (25°, 35° e 45°). Os resultados mostraram que foi possível produzir e caracterizar os materiais 
puros e os nanocompósitos de NCC e GO. Bem como, foi possível utilizar os nanocompósitos na remoção 
de corantes básicos, sendo que o melhor resultado de capacidade de remoção foi do nanocompósito 70:30 
(NCC/GO) para o corante AB7. O melhor resultado encontrado para a capacidade de remoção foi de 1534 
mg/g (35°C). Acredita-se que a remoção tenha ocorrido a partir de interações eletrostáticas e π-stacking, 
indicando um material promissor para tratamento de água contaminada com corantes.  
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RESUMO 

A autodepuração hídrica, capacidade natural de recompor o equilíbrio em ecossistemas aquáticos, 
ocorre com diferentes velocidades e intensidades em ambientes lóticos, intermediários e lênticos 
(Wetzel, 2001). Apesar do vasto estudo do fenômeno em ambientes lóticos, existe nos sistemas 
intermediários uma carência de modelos de simples aplicação para análise de cenários de descartes 
de material orgânico e estudo do fenômeno de autodepuração (Menezes et al, 2015). Assim, 
elaboramos um modelo matemático com os principais fenômenos do processo de depuração 
orgânica e apresentamos neste trabalho sua verificação e validação. O modelo é um sistema nao 
linear de equações diferenciais ordinárias e considera a mineralização, sedimentação, diluição e saída 
da matéria orgânica, ingresso, consumo e saída de oxigênio dissolvido. O modelo foi implementado 
em Matlab® e sua resolução numérica foi realizada utilizando o método de Runge-Kutta de 4° ordem. 
Para verificarmos a implementação, utilizamos o Maple®. A calibração do modelo foi feita utilizando 
os dados de coleta e análise de Tercini et al (2016) para DBO e OD, oriundos de campanhas de coletas 
realizadas no rio Tietê no ano de 2012. Para tanto, selecionamos os Pontos de Coleta 2, 3 e 4 

Aplicamos o modelo clássico de Streeter & Phelps para estimar a autodepuração dos trechos lóticos 
entre os Pontos 2 e 3 e entre os Pontos 3 e 4. No ponto 3 (reservatório Rasgão) aplicamos o modelo 
que desenvolvemos. O intuito era obter um resultado na simulação entre os trechos 3 e 4 
estatisticamente similar ao resultado obtido em campo pelo autor. As distâncias entre pontos foram 
simuladas em tempo de percurso. Utilizamos as constantes de reaeração e desoxigenação, vazão, 
volume e distância indicadas pelo autor para todos os trechos. As demais constantes foram obtidas 
na literatura (MARGALEF, 1983). Os resultados obtidos através das simulações são compatíveis com 
as concentrações de matéria orgânica e de oxigênio dissolvido das análises utilizadas para a validação, 
o que atesta a potencialidade do modelo em representar o fenômeno real e possibilita a sua aplicação 
em estudos teóricos e preditivos de autodepuração em outros reservatórios. 
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RESUMO 
 
Os poluentes atmosféricos compostos por partículas líquidas ou sólidas, com distintos tamanhos e 
composições e diferentes origens são conhecidos como Material Particulado (MP) (SEINFELD e 
PANDIS, 2006). A preocupação com a emissão de material particulado tem aumentado, devido a seus 
efeitos nocivos na saúde humana. A origem da partícula também está relacionada ao seu tamanho, 
o fontes de combustão (carvão, gasolina, madeira) e fundição e de poeira do solo, construção civil e 
spray marinho, dentre outras o MP( SEINFELD 10 pode MPser 2,5 originado pode ser de proveniente ressuspensão de  
e PANDIS, 2006; VALLERO, 2008). É possível identificar as possíveis fontes, sabendo-se a composição 
química e o tamanho desses particulados, utilizando modelos receptores. (VALLERO, 2008).  
O modelo receptor é baseado em um procedimento matemático e estatístico para identificar fontes 
de um poluente atmosférico. Sua identificação é determinada a partir da quantificação da 
concentração de elementos químicos presentes em material particulado depositado sobre um 
receptor em uma determinada região (US-EPA, 2014).  
O modelo receptor Positive Matrix Factorization (PMF) pode ser usado para entender os níveis de 
contaminantes e suas fontes e, uma das vantagens deste modelo, é que ele incorpora as incertezas 
das variáveis, frequentemente associadas às análises de amostras ambientais. Conhecer as fontes de 
MP, usando modelos receptores, permite entender se existe deposição de MP em vários locais, 
inclusive em árvores. Assim, este estudo tem como objetivo quantificar e monitorar o MP suspenso 
em parques urbanos e em locais com potencial área a ser arborizada, localizados no município de 
Limeira (SP). Amostragem de MP2,5 e MP10 será realizada áreas com arborização e sem arborização, 
simultaneamente, utilizando o amostrador de baixo volume “Gent” com duas membranas em de 
policarbonato com diâmetro de 47 mm alocadas em sequência, e porosidade de 8,0 μm e 0,4 μm. 
Análise gravimétrica das amostras, para cálculo da concentração e comparação com padrões de 
qualidade do ar. Determinação qualitativa e quantitativa os elementos inorgânicos na composição 
química das amostras. Aplicar o modelo receptor PMF, para determinação de possíveis fontes. 
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fissuras e controle de retração do concreto auto adensável (CAA)  
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Introdução  
Dentre os compósitos mais utilizados na construção civil, o concreto autoadensável (CAA) vem ganhando 
cada vez mais destaque na produção de peças estruturais com maior complexidades de armaduras e 
dimensões. O uso de materiais com granulometrias mais finas e aditivos durante a sua produção, e 
posteriormente moldagem e cura, são variáveis que podem alterar o comportamento do material e 
aumentar sua susceptibilidade ao surgimento de patologias ou ataque de agentes externos. A retração – 
que caracteriza-se pela redução de volume pela perda de umidade de um elemento do concreto - é uma 
das propriedades resultantes do processo de endurecimento e pode facilitar o aparecimento de patologias 
(Soares, 2015) pois, como o concreto ainda está na fase de secagem e ganho de resistência, não possui 
capacidade para suportar as tensões de tração que surgem e, assim, pode gerar fissuras, que aumentam a 
permeabilidade do material e permitem que agentes externos possam atuar e degradar o material, 
comprometendo a durabilidade projetada da peça de concreto (Kakooei et al, 2012; EFNARC, 2010). A 
adição de fibras no concreto tem como objetivo atuar diretamente no ganho de resistência à fissuração, 
resistência à flexão e contribuir no combate à retração do CAA (ASLANI; NEJADI, 2013; CRISTOFOLI et al., 
2018). Devido ao pouco conhecimento sobre o assunto, e por ainda não existir muitos resultados no Brasil, 
utilizando equipamentos e métodos de avalição dos processos de retração do CAA, o presente trabalho visa 
contribuir com os estudos destinados ao uso de fibras de PP e sua correta aplicabilidade no CAA. Os 
procedimentos experimentais foram desenvolvidos baseados nas normas técnicas da ABNT e ASTM. 
Primeiramente foram realizados os ensaios de caracterização dos materiais e depois foram elaborados os 
traços de referências do CAA. Para a caracterização do CAA no estado fresco utilizou-se as especificações 
de acordo com a ABNT NBR 15823:2017, partes 1 e 2. Para a realização dos ensaios de retração e fissuras 
foram utilizadas formar metálicas com restrições internas, a elaboração de um protótipo para simular e 
acelerar o processo de secagem seguindo os critérios apresentados na ASTM C1579: 2013. Para a realizar 
das medidas das fissuras foram utilizadas as réguas tipo fissurometras e paquímetros digitas. O CAA 
apresentou um potencial de fissuras elevado, quando comparado ao concreto convencional. As fibras com 
6mm de comprimento apresentaram as menores reduções quando comparadas com as demais fibras. 
Quanto aos tipos de fibras utilizadas, os resultados foram similares ao encontrado na literatura, mesmo os 
trabalhos encontrados referenciando-se à utilização do concreto convencional. As fibras mais longas 
apresentaram os melhores resultados na redução das áreas de fissuras. A tabela 01 apresenta os resultados 
relacionando o tipo de fibra e suas respectivas porcentagem de adição e área de fissuração. 
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Resumo 

Os ensaios não destrutivos são utilizados na construção civil como uma técnica de inspeção e 

monitoramento menos invasiva em relação aos ensaios destrutivos. Nesse contexto, os ensaios de 

ultrassom têm sido utilizados para identificar regiões não homogêneas no interior de elementos 

estruturais, como no concreto. É possível ainda transformar os dados de velocidade do pulso 

ultrassônico, obtidos nos ensaios de ultrassom, para gerar imagens tomográficas, através de técnicas 

de processamento de imagens. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi implementar uma técnica 

de interpolação espacial para geração de imagens digitais representativas de vazios de concretagem 

em uma viga de concreto armado. A viga analisada foi concretada com a inclusão de tubos de PVC de 

diferentes tamanhos, localizados em posições distintas, com o intuito de simular patologias como os 

vazios de concretagem. A técnica utilizada para geração das imagens, por meio de interpolação, foi o 

Inverso da potência da distância. As imagens geradas indicaram que é possível identificar vazios de 

concretagem em vigas de concreto armado utilizando a metodologia deste trabalho. Em relação a 

tamanho e localização dos defeitos constatou-se a necessidade do aperfeiçoamento da técnica e 

utilização de outros métodos de interpolação para uma representação mais adequada.  

 
 
Palavras-chaves: ensaios não destrutivos, vazios de concretagem, tomografia ultrassônica, interpolação de 
dados, processamento de imagens. 
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RESUMO 
A indústria da fundição descarta anualmente considerável volume de areia usada em moldes para peças 
metálicas, denominada areia residual de fundição ou ADF; para se produzir uma tonelada de peça metálica 
são necessários cerca de 0,8 a 1 tonelada de areia natural, esse resíduo é composto basicamente por sílica, 
derivado com composição de areia natural e bentonita, apresentando uma granulometria mais fina. A 
disposição deste resíduo em aterros sanitários leva a degradação ambiental; além de ocupar solo férteis e 
cultiváveis. Diante do exposto, o presente estudo analisou o desempenho mecânico de argamassas 
produzidas com areia descartada de fundição como substituto parcial e total do agregado miúdo natural. A 
metodologia de análise de desempenho se baseia no comparativo dos traços contendo teores de ADF com 
o traço referência, que não possui adição do resíduo. Foram realizadas moldagens de corpos de prova os 
seguintes teores de areia de fundição (30%, 50% e 100%) e cimento Portland (CP II-E-32), areia natural e 
água; o resultado deste três traços foram comparados aos resultados dos corpos de prova do traço 
referência, com 0% de adição de ADF. Os corpos de prova passaram pelos ensaios de resistência à tração 
na flexão e a compressão conforme norma ABNT NBR 13279:2013. Pelos dados apresentados no ensaio, 
vemos que as argamassas com substituição de 30 e 50% obtiveram resultados muito semelhantes, inclusive 
o teor de 50% apresentou ligeiramente melhor desempenho que o de 30%, contrariando pesquisas deste 
resíduo que mostram que o aumento da incorporação deste resíduo diminui a resistência da argamassa. 
Nos gráficos 1 e 2, pode-se verificar os resultados dos ensaios aos 7 e 28 dias, nos quais podemos ver que 
a presença da areia de fundição diminuiu a resistência mecânica, devido á dois fatores primordiais, a relação 
água / cimento e a granulometria da ADF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO  REFORÇADO COM 
FIBRAS DE AÇO SOBRE ESTACAS SUBMETIDOS À AÇÃO DE FORÇA CENTRADA 

Marília Martinês de Camargo(1); Luísa Andréia Gachet-Barbosa (2);  
Antonio Carlos dos Santos (3) 

RESUMO  

A introdução de fibras de aço no concreto contribui para o reforço do compósito quando submetido 
a carregamento que gera tensão de tração, melhorando principalmente sua ductilidade e tenacidade. 
Devido ao acréscimo de fibras, as tensões são transferidas por meiodas fissuras, diminuindo a 
propagação e expansão das mesmas, conferindo resistência residual pós-fissuração do concreto, além 
de proporcionarem grande capacidade de absorção de energia, tornando o comportamento do 
compósito pseudo-dúctil. O uso de fibras como reforço de concreto já é uma tecnologia muito usada 
em países da Europa, porém, devido a falta de pesquisas e de normalização própria, seu uso no Brasil 
é limitado. Neste projeto, propõe-se a utilização de concreto reforçado com fibras de aço na produção 
de blocos sobre estacas, uma vez que a maior parte da ruína destes elementos ocorre por 
fendilhamento devido ao aparecimento de fissuras, visando a análise do comportamento mecânico 
destes elementos quando submetidos à ação de força centrada. Neste projeto de Doutorado será 
desenvolvido um estudo experimental com o objetivo de avaliar a influência da adição de fibras de 
aço no comportamento quanto à rigidez e no modo de ruptura de blocos de concreto sobre uma e 
duas estacas. O plano experimental consiste na confecção de blocos de concreto de 30x30x30 
cm reforçado com fibras sobre uma estaca, com dosagens de fibras de aço de 50 kg/m3, 40 kg/m3, 30 
kg/m3, bem como concreto de referência, sem adição de fibras para análise do comportamento 
quanto à ruptura e rigidez dos blocos submetidos à ação de força centrada através de ensaios 
compressão; rodução de corpos de prova cilíndricos de 15x30 cm para ensaios de resistência à tração, 
resistência à compressão e módulo do concreto; e pequenos pedaços de concreto, provenientes do 
rompimento dos corpos de prova cilíndricos, para análise da interação e aderência entre a matriz de 
concreto e a fibra de aço no Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV. Os efeitos da adição de 
fibras na resistência à compressão, resistência à tração por compressão diametral, tenacidade, 
resistência residual e fissuração também serão analisados.  

Palavras-Chaves: Concreto reforçado com fibras; bloco sobre estacas; fibras de aço; fissuras. 
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RESUMO 

 

O avanço nas tecnologias de transmissão de dados sem fio, em particular o 4G, mudou drasticamente 
os hábitos dos usuários de redes celulares que podem, além de fazer chamadas de voz, navegar em 
páginas web e inclusive fazer transmissões de vídeo ponto a ponto ou ponto-multiponto. Isso coloca 
uma grande pressão no espectro eletromagnético disponível que tem largura limitada gerando 
degradação na qualidade de serviço quando há um aumento no número de UEs (dispositivos móveis). 
Neste trabalho mostra-se que o uso de um Filtro de Kalman (KF) [KALMAN, 1960] consegue ajudar a 
manter a qualidade de serviço experimentada pelos usuários. Uso de simulações computacionais 
para testar o desempenho da rede com e sem o KF usando o LTE-Sim [PIRO et al.,2010]. Foram 
testados 6 schedulers (algoritmos para alocação de usuários em uma rede celular) e comparou-se o 
desempenho da taxa de dados transmitida (throughput), atraso (delay) e perda de pacotes para os 
casos com e sem o filtro. Foram estudados casos de mobilidade em um ambiente urbano de 
pedestres e veicular com velocidades de 3 e 120 km/h respectivamente e variando de 10 a 40 UEs 
(dispositivos móveis). Simulou-se um espectro disponível de 5 MHz e aplicações de vídeo transmitidas 
a 128 kbps. Os resultados apresentaram uma melhoria no throughput de aproximadamente 2.5x e 
diminuição em perda de pacotes de cerca de 10% para 2 dos schedulers estudados para os casos de 
maior ocupação do espectro disponível quando comparados ao caso sem o filtro. Este trabalho 
mostrou que o uso de um KF pode significativamente melhorar o desempenho de uma rede celular 
em situações de aumento de tráfego.  
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RESUMO 

Os sistemas BCIs (Brain Computer Interface) são usados para interceptar os sinais bioelétricos do sistema 
nervoso central. Os sinais utilizados na tecnologia BCI, são coletados através do couro cabeludo fazendo 
uso dos sistemas EEG (eletroencefalograma) (COHEN, 2006). Os sistemas de EEG possuem alto valor 
agregado e são classificados em dois grupos: intracranianos e extracranianos. Este trabalho faz referência 
ao segundo grupo que se caracteriza como não invasivo. Esse método é extremamente suscetível a ruído e 
a amplitude do sinal coletado é muito baixa (na ordem de iV ) (CARVALHO, 2008). Diante disso, este trabalho 
tem como objetivo realizar o levantamento das características dos sistemas EEG e as suas variações de 
arquitetura, para então, projetar uma versão utilizando componentes de baixo custo e com interface de 
comunicação genérica, isto é, possibilidade de utilização em qualquer tipo de aplicação. O processo da 
construção do sistema de aquisição teve início na construção do bioamplicador. Logo após, foi 
implementada a conversão A/D e rotinas para transmissão dos pacotes de sinais para o computador. 
Através de levantamentos bibliográficos foi constatado que não existe um padrão rígido na construção de 
bioamplicadores (ADUR, 2008) e (CUNHA, 2010). Suas características variam em quantidade de estágios de 
amplificação, tipos de filtros e quantidade de vezes que o sinal é amplificado. A construção do módulo 
bioamplificador foi dividido em três estágios: pré-amplificação, condicionamento dos sinais e amplificação 
de ajuste. Todos os módulos do bioamplificador foram testados isoladamente a fim de comprovar seu 
funcionamento, ou seja, amplificação e atuação dos filtros nos sinais. O protótipo do bioamplificador 
construído atendeu plenamente os requisitos de ganhos, filtros e sample rate levantados nas bibliografias. 
Com o auxílio da ferramenta plotter serial do ambiente de desenvolvimento do Arduino, usando a 
velocidade de comunicação serial em 115200 bps (bits por segundos), foi possível constatar que frequências 
acima de 50Hz foram adquiridas sem o aparecimento do artefato aliasing, mas já havia a presença de 
atenuação do sinal condicionado pelos filtros. O mesmo aconteceu para frequências abaixo de 0,31Hz. Por 
fim, foi construído um circuito com 4 canais, acondicionado em uma caixa plástica, afim de isolar o circuito, 
disponibilizar encaixes dos eletrodos, conector Ethernet e alimentação do circuito. 
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RESUMO 
 

Em seu artigo de 1948, Claude E. Shannon introduziu um modelo matemático para a transmissão de 
mensagens, utilizando-se de uma base probabilística, em que emissor e receptor configuram pontos 
de origem e destino, além da presença de conceitos-chave nesse processo, tais como os de canal, 
ruído, redundância, código, decodificação, entre outros [1]. Independentemente do modelo ser discreto ou 
contínuo, um dos teoremas importantes de Shannon refere-se à capacidade do canal de transmissão. 
Shannon provou que é possível transmitir informação através de um canal ruidoso a qualquer taxa menor 
do que a capacidade de canal, com uma probabilidade de erro arbitrariamente pequena. Para isso, é preciso 
desenvolver uma codificação apropriada para as mensagens emitidas. Uma expansão do modelo de 
Shannon se dá com transmissões em que haja mais de um emissor e mais de um receptor. Altera-se 
também, nesse caso, a “capacidade dos canais” envolvidos. Uma instância desse problema foi levantada 
por Thomas M. Cover, e sua vertente principal insere-se na ideia de região de capacidade de canal, haja 
vista que não se tem mais o caso com um único emissor e um único receptor, mas sim uma multiplicidade 
de canais. O caso geral do cenário composto por um único emissor e múltiplos receptores, proposto por 
Cover em 1972 [2], denominado canal de difusão (broadcast channel), ainda é um problema aberto. A fim 
de fornecer subsídios para investigações em canais de difusão, a seguinte pergunta é relevante: “qual é o 
cenário histórico mundial da produção científica sobre canais de difusão, quais são os problemas abordados 
e quais são as principais ferramentas utilizadas?”. O objetivo neste trabalho é, com base em análises 
detalhadas do fluxo das publicações e seus conteúdos, indicar caminhos promissores na geração de 
resultados tecnológicos em canais de difusão e evidenciar os problemas abertos específicos (variações do 
caso geral) que circundam este objeto de pesquisa. Com foco nos problemas abertos sobre canais de 
difusão e suas vertentes tecnológicas, elabora-se uma análise minuciosa dos trabalhos científicos 
publicados desde o artigo precursor de Cover, 1972 [2], até as investigações mais recentes sobre o tema. 
Para isso, utiliza-se a técnica de bibliometria. Com base na análise bibliométrica desempenhada, esboçam-
se cenários em que haja caminhos factíveis de pesquisa inovadora e tecnológica em broadcast channels. 
Com base na descrição quantitativa e qualitativa das análises elaboradas, infere-se que há 
fortes desdobramentos de análise combinatória e caracterização de medidas de informação onde, acredita-
se, residem os caminhos na busca por inovações tecnológicas1 e matemáticas em canais de difusão. O 
assunto broadcast channels tem desafiado os cientistas no mundo moderno e quaisquer inovações refletem 
novos desenvolvimentos [3–5]. Ou seja, conclui-se, fundamentado nas análises elaboradas, que os esforços 
devem voltar-se para um conceito matemático relevante ao problema broadcast channel, o conceito de 
entropia de Shannon. Para isso, entende-se que o tratamento das medidas de informação nos múltiplos 
canais via álgebras Max-Plus [6] e Lógica Modal pode ser um caminho factível. Esse trabalho, de cunho 
matemático e tecnológico, tem como meta indicar caminhos promissores para que uma proposta efetiva 
de produção de resultados em canais de difusão possa ser obtida. As análises bibliométricas têm sido de 
grande valia, pois auxiliam na compilação dos resultados mais importantes publicados, além de evidenciar 
os principais meios de divulgação (periódicos e congressos), instituições de afiliação, autores etc. Isso, com 
certeza, impulsiona as atividades de pesquisa e abre espaço não somente para se trabalhar no contexto 
exibido nessa pesquisa, como também para a proposição de trabalhos futuros bem definidos.  
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RESUMO 
Contaminantes emergentes, tais como subprodutos da desinfecção (SD) e fármacos, são um grande 
problema de poluição nas águas. Em particular, o clorofórmio é um SD já largamente conhecido como um 
potencial causador de efeitos carcinogênicos. Em contrapartida, alguns Processos de Oxidação Avançados 
(POA), tais como a fotocatálise heterogênea, tem sido utilizado com sucesso na destruição destes tipos de 
contaminantes. De todos os materiais desenvolvidos para aplicações fotoeletrocalíticas, o titânio (Ti) ainda 
é o mais promissor devido a sua alta eficiência, baixo custo, fotoestabilidade e por ser quimicamente inerte. 
Além disso, a dopagem com um semicondutor inorgânico, tal como o óxido de Zinco (ZnO), faz com que o 
Ti se torne mais fotoativo. Neste trabalho, será estudada a ocorrência de clorofórmio em água tratada por 
cloração em Estação de Tratamento de Água (ETA) e tratamento via fotoeletrocatálise com eletrodos 
nanoestruturados. O desenvolvimento de nanoestruturas de dióxido de Ti (TiO2) será realizado através do 
método de oxidação anódica com contra-eletrodos níquel e a deposição do ZnO será realizada via método 
rápido e simples, que utiliza forno micro-ondas comercial em potência de 100 W por 150 s. As 
nanoestruturas produzidas serão estudadas por Microscopia Eletrônica de Varredura e outras técnicas 
apropriadas, para determinação das figuras-de-mérito e correlação com a eficiência na degradação do 
composto. Também, estudar-se-á a fotocorrente dos eletrodos através de técnica voltamétrica em 
Potenciostato/galvanostato. Experimentos de fotocatálise serão conduzidos utilizando reatores contendo 
LED ultravioleta e operando em regime de batelada com recirculação. A avaliação dos produtos de 
degradação e estudo cinético serão realizados por Espectrofotometria UV-VIS e Cromatografia Gasosa 
acoplado ao Espectrômetro de Massa (CG-EM). Até o presente momento, foi desenvolvida uma 
metodologia através da fotocatálise eletroassistida com eletrodos nanoestruturados de TiO2 para o 
tratamento de fármacos como Diclofenaco de sódio (fotoproduto) , Citrato de Sildenafil e Propanolo, 
permitindo que sua degradação total ocorresse em tempos diferentes de 240 min, 120 min e 30 min 
respectivamente. Cada fármaco possui uma especificação diferente, e isso corresponde ao seu tempo e 
condições de tratamento. Espera-se alternar ainda condições experimentais e otimizar a metodologia para 
o tratamento de outros fármacos. Este trabalho dará continuidade a pesquisas realizadas anteriormente no 
âmbito de tratamento de fármacos em matrizes ambientais.  
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RESUMO 

O aumento do uso de sistemas em nuvem, tem trazido novos desafios no desenvolvimento de 
software. Estes desafios não incluem apenas questões técnicas de software e hardware, mas também 
questões relacionadas a Interação Humano-Computador (IHC) e requisitos não funcionais, como segurança, 
privacidade e confiança (em inglês trust) (Mouratidis e Giorgini, 2007). A necessidade de confiança pode 
surgir do valor de um negócio, das características do mercado ou até da necessidade de melhorar o 
relacionamento com o cliente. A confiança é definida de diferentes formas em áreas distintas (Cho et 
al.,2015) e com base nessas definições, pode-se defini-la como o nível no qual um serviço atende a um 
conjunto de requisitos. Aspectos de confiança devem ser considerados durante todo o ciclo de vida do 
software, gerando benefícios comerciais ou sociológicos (Mouratidis e Cofta, 2010), estando sujeita ao 
contexto de uso e a interpretação de cada usuário. Sendo assim, envolve aspectos da interação humana 
que devem considerar atributos de usabilidade, acessibilidade e experiência do usuário. Se o software 
proporciona uma boa experiência de uso, terá grandes chances de ser considerado de confiança (Sharma e 
Lijuan, 2015). O objetivo desta pesquisa é definir um conjunto de métricas, e propor uma maneira de 
combina-las para obter um score de confiança, focado na percepção do usuário. Várias métricas devem ser 
definidas, validadas e combinadas para traduzir a importância de cada medida no score de confiança, 
mostrando a percepção do usuário e permitindo avaliar e determinar a experiência do usuário ao utilizar 
sistemas em nuvem. Com base nessas medidas, os usuários podem comparar e escolher sistemas que 
apresentam maior nível de confiança. Esta pesquisa se insere no projeto ATMOSPHERE1, projeto de 
cooperação entre Europa e Brasil (H2020). A metodologia de pesquisa está sendo realizada seguindo as 
etapas: (i) revisão da literatura de IHC para selecionar atributos de qualidade de software que influenciam 
a experiência de usuário durante a interação com um sistema; (ii) criação de um Modelo de Qualidade (MQ) 
com medidas e atributos de qualidade representados de forma hierárquica que comporão um score de 
percepção de confiança; (iii) seleção de ferramentas automáticas para coletar algumas métricas; (iv) 
realização de experimentos em websites reais usando ferramentas que retornam valores das métricas; (v) 
com base no MQ e nos resultados do experimento, calcular um score de confiança do website analisado; 
(vi) análise e discussão dos resultados dos experimentos; (vii) integrar o score obtido a um modelo mais 
amplo de uma estrutura que agrega outras métricas relacionadas as propriedades de confiança. Com a 
revisão da literatura de IHC foi possível identificar um conjunto de atributos que influenciam a confiança 
(trust) dos usuários de sistemas em nuvem. Com o resultado desse estudo criou-se um Modelo de Atributos 
de Qualidade, representado na forma de hierarquia de atributos para a composição de uma métrica que 
represente a percepção do usuário. Esse modelo é apresentado na Figura 1. Seguindo a metodologia, na 
etapa (ii) foi criado um Modelo de Qualidade com base em alguns atributos de qualidade definidas 
inicialmente na pesquisa, conforme pode ser visto na Figura 2. A confiança do usuário 
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RESUMO 

O significativo crescimento populacional urbano e o desenvolvimento econômico proporcionam impactos ambientais, e entre os 
mais significativos está a geração e destinação do resíduo sólido urbano cujo gerenciamento inadequado que tem levado a 
contaminação do ar, das águas e do solo, com consequências danosas à saúde e ao bem-estar humano, e ao meio ambiente em 
que vivemos. Com vistas à minimização dos impactos ambientais da disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos foram 
desenvolvidas várias tecnologias para o seu adequado e correto gerenciamento, dentre as quais destaca-se a recuperação de 
energia de resíduo. A destinação de resíduo sólido urbano através da incineração com recuperação de energia, também 
conhecida como valorização energética de resíduos, nos últimos anos tem sido difundida nos países desenvolvidos sob a 
denominação “Waste to Energy” – WTE ou WtE, que engloba outras formas de gerenciamento com intuito de recuperar energia 
de resíduo sólido urbano (BEYENE, 2018). Esta tecnologia atende ao conceito da ordem de prioridade de métodos de gestão de 
resíduos e precede a técnica de disposição conforme estabelece o artigo 9° da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, Política 
Nacional de Resíduo Sólido, que preconiza: “Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte 
ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos” (BRASIL, 2010, p 6). Cabe ressaltar que o artigo 3° no inciso VII define como “destinação 
final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação 
e o aproveitamento energético...” destacando assim que a recuperação e aproveitamento energético a partir de resíduos como 
formas adequadas de destinação (BRASIL, 2010, p 2). Por outro lado, o artigo 3° inciso VIII da referida Lei define disposição final 
ambientalmente adequada como a “distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas 
de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”, estando, 
portanto, em consonância com os requisitos estabelecidos no artigo 9° da citada lei (BRASIL, 2010, p 2). Entretanto, o rejeito na 
referida Lei é definido como sendo “resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada”. Logo, conclui-se que atual disposição de resíduo sólido urbano em aterro sanitário 
não atende a Política Nacional de Resíduo Sólido, pois estes deveriam ser previamente tratados e recuperados por processos 
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis antes de serem dispostos em aterro sanitários (BRASIL, 2010, p 2). Assim, a 
gestão atual de resíduos sólidos urbanos através da tecnologia de disposição em aterro sanitários está em desacordo com a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e vem sendo realizada de forma ilegal pelas entidades vinculadas à administração direta do 
poder público ou empresas privadas sob o regime de concessão pública ou entidades organizadas sob a forma de autarquias, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e consórcios. A proposta deste projeto de pesquisa é a de realizar estudo da 
viabilidade da unidade recuperação de energia a partir de resíduo sólido urbano de Limeira-SP com base no conceito tecnológico 
Waste-to-Energy a partir de projeto básico proposto da referida unidade. O estudo, de caráter exploratório e propositivo. A 
pesquisa de dados secundários deverá ter por objetivo primeiramente consubstanciar a importância da unidade de recuperação 
de energia elétrica a partir de resíduo sólido urbano, abordar sobre o resíduo sólido urbano e sua respectiva valoração energética, 
especificar o método de cálculo para unidade de recuperação de energia elétrica através de balanço massa e de energia com 
especificação de equipamentos e respectivo layout, relatar sobre a localização adequada da unidade, assim como, avaliá-la 
utilizando para isto as ferramentas de Análise de Ciclo de Vida e PESTEL. Para isto serão consultadas as publicações mais 
relevantes e recentes disponíveis nas principais bibliotecas de universidades e centros de pesquisa de São Paulo, Campinas, 
Limeira e na rede mundial. A identificação dos requisitos legais ambientais será realizada a partir da legislação nacional do meio 
ambiente. Dados primários serão obtidos a partir de pesquisa de resíduo sólido urbano da cidade de Limeira/SP ou de cidade 
similares da região. Com base nestas informações técnicas será possível especificar a composição do resíduo sólido urbano a ser 
utilizada nos cálculos de balanço massa e de energia com especificação de equipamentos e o respectivo layout, assim como, 
determinar e propor a adequada localização da unidade. A partir dos cálculos e consolidações especificadas anteriormente 
propõe-se a avaliação da unidade recuperação de energia a partir de resíduo sólido urbano de Limeira-SP utilizando as 
ferramentas de Análise de Ciclo de Vida e PESTEL tendo-se como referência ou comparação um aterro sanitário, destacando-se 
nesta avaliação os aspectos Políticos, Econômicos, Sociais, Técnicos, Ambientais e Legais. 
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RESUMO 
 
A questão da similaridade musical está inserida no contexto do campo: Music Information Retrieval (MIR) 
ou Recuperação de Informação Musical. Esse campo de pesquisa se desenvolveu por conta da 
popularização da música digital. Uma das tarefas executadas é o de classificação automatizada de músicas 
por gênero musical, que atrai pesquisas tanto da academia quanto da indústria. Neste sentido, o presente 
trabalho consistiu em abordar a seleção de atributos, que é considerado uma etapa essencial para a 
classificação. O objetivo deste trabalho foi selecionar quais são os atributos principais para classificar 
músicas de acordo com o gênero musical (rock, pop, jazz etc.)  Foi realizada uma tarefa de classificação que 
utilizou uma base de dados com anotação de gênero definida. A base de dados GTZAN foi recuperada do 
projeto Marsyas (Music Analysis, Retrieval e Synthesis for Audio Signals) [9], uma estrutura de software de 
código aberto para processamento de áudio com ênfase específica em aplicativos de recuperação de 
informações musicais. O conjunto de dados foi desenvolvido por Tzanetakis com músicas coletadas entre 
2000 e 2001, de várias fontes, como CDs e rádio e consiste em 1000 faixas de áudio, cada faixa possui 30 
segundos de duração possuindo 16 bit de codificação e uma frequência de amostragem de 22050 Hz [9]. 
Os arquivos de áudio estão divididos em 10 gêneros musicais: blues, música clássica, country, disco, hiphop, 
jazz, metal, pop, reggae e rock [9]. Essa base foi utilizada para gerar as características de cada faixa. As 
etapas do trabalho foram:  preparação dos dados; extração e escolha das características principais; teste 
de classificação de 10 gêneros musicais e teste de classificação com melhor classificador e 3 gêneros 
musicais.A extração das características do sinal de áudio foi realizada com o auxílio da biblioteca libROSA 
(versão 0.6.3) [8]. Com essa biblioteca é possível extrair diversas caraterísticas de um sinal de áudio. A 
seleção inicial dos atributos considerou as mais utilizadas nos trabalhos de [1][3][4][5][6][10], portanto 
foram configuradas para extração do audio as 10 características: Spectral Centroid, Spectral Rolloff, Spectral 
Flux, RMSE, Zero Crossing Rate, Tempo, MFCC, Chroma Cens, Spectral Contrast e Tonnetz. As 10 
características apresentadas foram combinadas, desde a combinação em grupos de 4 características até a 
combinação utilizando todas. A cada iteração de combinações, os dados eram apresentados a uma instância 
da classe (GridSearchCV), essa classe realiza o treino e teste do modelo para cada um dos parâmetros 
especificados. O treino e teste foi realizado através da validação cruzada (KFold), no caso utilizou-se k igual 
a 5 e ao final do processo a acurácia média foi obtida. Foi realizada a classificação com os algoritmos: K-
Nearest Neighbor Classifier (KNN) e Multilayer Perceptron (MLP) via ferramenta scikit-learn. Considerando 
que foram mapeados cerca de 230 gêneros musicais [11], a área de pesquisa continua desafiadora e com 
temas em aberto em relação a melhora da acurácia, para uma grande quantidade de classes (gêneros 
musicais). Os resultados podem ser aplicados em repositórios ou bancos de dados musicais que a cada dia 
precisam de formas eficientes para classificar e organizar a grande quantidade de arquivos musicais. A 
extração e análise de informações de sinais de áudio através de métodos de mineração de dados também 
permite a realização de tarefas como: etiquetação de conteúdo, indexação inteligente, segmentação de 
faixas, transcrição automática de letras e análise de plágios de músicas. 
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RESUMO 

O atual cenário de competitividade global do mercado de commodities traz a necessidade de aprimoramentos 

quanto a utilização dos recursos operacionais e seu correto dimensionamento, afim de obter 

proporcionalidade entre demanda e capacidade (SLACK et al, 2009). De encontro com esses pontos críticos 

da operação temos os métodos de previsão e otimização para solucionar os problemas de dimensionamento 

da demanda e correta utilização dos recursos, respectivamente. As dimensões continentais brasileira obrigam 

um cuidado especial quanto a questão logística, uma vez que esse acaba representando a maior parte do 

custo operacional. De modo a entender como se dá a gestão logística brasileira para commodities e a relação 

entre os diferentes métodos de previsão e otimização, o presente trabalho é dedicado ao desenvolvimento 

de modelo hibrido de previsão e otimização foca no setor logístico brasileiro de commodities e suas 

particularidades. Trata-se de um estudo matemático-computacional de modelos combinatórios multivariados 

baseados em séries temporais, no mundo real a necessidade de modelos que atendam séries não 

estacionarias se faz presente (MONTGOMERY et al. 2008). Sendo assim, é priorizada a utilização de modelo 

ARIMA para modelos não sazonais ou SARIMA para modelos sazonais. Serão realizados os devidos testes de 

adequação do modelo. A necessidade de tratamento das series se dará pela aplicação do filtro de Kalman ou 

kalman estendido, de acordo com a necessidade (ABRAHAM e LEDOLTER, 1983). Na sequência do framework 

o processo de otimização se dará através de programação linear com função objetivo de custos. O framework 

proposto servirá como base para a melhor utilização dos recursos disponíveis com no viés financeiro em uma 

das maiores atividades comerciais brasileira e mundial, através da melhores relação entre as técnicas de 

modelagem matemática aplicas conjuntamente. 
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RESUMO 

A água doce é um recurso natural essencial para a sobrevivência de animais, plantas e seres humanos 
devido ao seu valor econômico, social e ambiental. Entretanto, devido às práticas antrópicas degradantes 
os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos vêm sofrendo alterações, impactando na qualidade dos 
corpos hídricos e consequentemente o ecossistema aquático. Para garantir a qualidade da água dos rios 
foram desenvolvidos índices contendo diversos parâmetros como pH, Sólidos Totais Dissolvidos (STD), 
Turbidez, Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrogênio Total (Ntotal) e 
Fósforo Total (Ptotal), etc (PIRATOBA et al., 2017). Condutividade elétrica (CE) e Cloretos (Cl-) não constam 
no Índice de Qualidade da Água (IQA), parâmetro atualmente muito utilizado, entretanto, são parâmetros 
físicos de grande importância, pois são medidas simples e de baixo custo que pode ser utilizados para 
detectar prontamente alterações nos corpos hídricos causadas pela descarga irregular e/ou entrada 
indevida de poluentes orgânicos no corpo d’água. Assim, utilizando tais parâmetros de avaliação da 
qualidade da água o presente trabalho tem o objetivo de avaliar as características físico-químicas das águas 
dos rios Atibaia e Jaguari, avaliando CE e Cl- e sua relação com os demais parâmetros legislados, Com o 
auxílio do programa Windows - Excel foram elaborados gráficos onde o tratamento dos dados compreende 
a análise do comportamento dos parâmetros através de box plot para identificar os valores máximos, 
mínimos e centrais (média e mediana), a dispersão, os pontos discrepantes (outliers) e a assimetria dos 
conjuntos de dados obtidos das análises realizadas nos rios Atibaia e Jaguari. Dos resultados obtidos STD, 
Turbidez, OD, DBO, Ntotal e Ptotal apresentam-se integralmente ou com uma porcentagem de seus 
resultados fora dos limites máximos estabelecidos pela Resolução CONAMA no 357/2005. Os resultados 
obtidos para Cl- estão, segundo a Resolução CONAMA no 357/2005, em conformidade para rios de classe 2. 
O parâmetro CE não consta na Resolução CONAMA no 357/200, entretanto a CETESB indica que águas sem 
poluentes devem apresentar valor inferior a 100 μS.cm-1. Conclui-se que há necessidade de medidas para 
atenuar os efeitos da degradação das águas dos corpos hídricos como políticas provenientes do poder 
público e privado para a recuperação da qualidade das águas do rio Atibaia e para a preservação da 
qualidade das águas do rio Jaguari.  
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RESUMO 

A Internet das Coisas (IoT) realiza uma nova transformação digital, interligando dispositivos, 
incrementando valores de negócios, redefinindo organizações e gerando enorme quantidade de 
oportunidades. Sem dúvida, esta é uma nova onda tecnológica que cria uma nova fronteira no mundo 
conectado com as pessoas, computadores, dispositivos (objetos/coisas), ambientes e objetos 
virtuais, todos ligados e capazes de interagirem entre si, dividindo a comunicação em camadas 
conforme Padrão Internacional ITU-T. A IoT foi possível graças ao barateamento e a diminuição do 
tamanho dos componentes de acesso à Internet. Possibilita também o incremento de inteligência em 
diversos setores da economia através das Aplicações SMART, incluindo Redes de Salvamento em 
Catástrofe [1]. A inteligência e a automação são decorrentes dos acréscimos de processamento, 
memória e comunicação nos objetos envolvidos. A simulação matemática computacional auxilia no 
estudo e planejamento dessas redes. Para tal, precisa-se criar um Modelo de Rede que sirva de 
estudo de tráfego e ocupação dos elementos dessa nova rede, cujo equipamento mais 
sobrecarregado é o MEDIADOR. Objetivo desta tese é o desenvolvimento um Modelo de Rede IoT 
que possibilite o estudo de tráfego, atraso e ocupação da rede. O Problema: Apesar do volume de 
informação normalmente gerado individualmente por um sensor ou etiquetas RFID poder ser baixo 
(e.g. se comparado com trafego de arquivos e multimídia em redes de alto nível), ocorre um alto 
congestionamento de tráfego no MEDIADOR que concentra todo tráfego das informações geradas 
por um grande número de sensores, etiquetas RFID e redes de sensores. Outros sensores, e.g. 
câmeras e sensores de amostragem de alta taxa, podem tornar este tráfego ainda mais intenso. 
Portanto, precisa-se estudar o tráfego (congestionamento/atraso) na rede para avaliar e dimensionar 
a capacidade do Mediador, visando um bom desempenho na rede como um todo. Este panorama 
constitui-se em um desafio de pesquisa, haja visto que a IoT é uma rede de “computadores” 
relativamente nova que traz à tona novos elementos de projeto tais como:• a mobilidade aleatória(e 
de alta velocidade em alguns casos) dos nós; • a “clusterização (agrupamento)” dos nós; • 
inexistência de nós centralizados (Ad Hoc); • perdas de conectividade devido a relativa baixa potência 
de transmissão e propagação; • heterogeneidade do trafego e dos nós, e • poucos recursos 
operacionais tais como dispositivos operados por bateria, baixa capacidade de transmissão e 
processamento dos nós. Portanto, a tese deste trabalho é de que: “É possível modelar, simular, e 
avaliar o desempenho de um sistema IoT incluindo AdHoc e RFID, no que tange ao tráfego e 
capacidade dos nós, considerando-se mobilidade, agrupamento, descentralização e escassez de 
recursos computacionais que caracterizam estes sistemas”. 
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RESUMO 

O Problema El Farol Bar (PEFB) foi desenvolvido por William Arthur em 1994, no trabalho “Inductive 
reasoning and bounded rationality” com o intuito de desenvolver um modelo para demonstrar como 
a racionalidade é limitada, onde os agentes tomam decisão de forma indutiva em vez de forma 
racional. O modelo descreve um bar (o “El Farol”) na cidade de Santa Fé, onde toda semana ocorre 
um show de música Irlandesa e sua vizinhança (composta por N agentes) deseja definir se devem ou 
não ir ao bar. Tal processo de decisão ocorre, pois como regra, se o bar atingir certa lotação “B”, o 
bar se torna um local desconfortável. Os agentes devem tentar prever a próxima lotação e tomar sua 
decisão, sendo que no modelo original não ocorre conluio e eles possuem apenas o histórico passado 
da lotação do local. Para a tomada desta decisão, cada agente possui “k” preditores e a cada rodada 
é observado qual destes preditores se comportam melhor e assim ser utilizado pelo agente. Este é 
um modelo complexo adaptativo já previamente utilizado para variados aplicações: Bolsa de valores, 
modelagem de abastecimento de portos entre outros. O objetivo deste trabalho é 1. Testar outras 
formas de predição para os agentes e seleção de preditores no PEFB,  2. utilizar o filtro KSL para a 
predição do histórico e 3. aplicar por analogia uma simulação de um fluxo de informação de 
dispositivos IOT (agentes) e mediadores (bar). 
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RESUMO 

Com o avanço da tecnologia, um sistema de banda dupla está sendo cada vez mais utilizado por 
conseguir trabalhar em duas bandas de frequência simultaneamente, tornando-o mais econômico [1]. 
O casamento de impedância é desejado para que em ambas as frequências seja possível transmitir a 
potência inserida com o mínimo de perda. O primeiro estudo para a realização do casamento de 
impedância duplo foi realizado em 2002 [2] e desde então pesquisadores buscam métodos para resolver 
este problema. As estruturas periódicas possuem como característica a filtragem de sinais, funcionando 
como um filtro passa-faixa/rejeita-faixa. Utilizando esta propriedade, neste projeto serão construídos 
dois stubs periódicos para a realização de casamento de impedância em duas frequências 
simultaneamente. Um dos stubs será responsável pelo casamento na frequência de 2,4GHz e por gerar 
uma banda proibida em 5GHz e o outro stub, realizará o casamento em 5GHz e a banda proibida em 
2,4GHz, fazendo com que não haja interferência entre os sinais e ambos consigam trabalhar ao mesmo 
tempo. O resultado obtido na simulação realizada utilizando o dispositivo completo é mostrado na 
Figura (1). A simulação mostra que existe um casamento na frequência 2,37GHz, com parâmetro S11 em 
-18,8dB e outro casamento em 4,97GHz, com parâmetro S11 em -23,63dB. Apesar da simulação 
apresentar distorções, mostra que é possível utilizar o stub periódico para realizar o casamento 
simultâneo. A impedância característica média da periodicidade foi determinada como 50Ω, sendo 
então uma parte da célula unitária com 35Ω e a outra com 71,42Ω. As características determinadas dos 
stubs periódicos foi de: • Para que o casamento seja em 2,4GHz e banda proibida em 5GHz, o 
comprimento da célula unitária deve ser de 30mm; • Para que o casamento seja em 5GHz e a banda 
proibida em 2,4GHz, o comprimento da célula unitária deve ser de 15mm. Determinado isto, foi 
realizada a montagem do dispositivo completo no software de simulação HFSS (High Frequency 
Structure Simulator), como mostrado na Figura (2). As posições e os tamanhos totais dos stubs foram 
obtidos através da utilização da carta de Smith. 
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RESUMO 

 

Organizações corporativas são ambientes de trabalho coletivo e a construção do conhecimento 
coletivo é usada para adquirir vantagens competitivas sustentáveis. Para construir conhecimento 
coletivo nas organizações corporativas é necessário organizar e compartilhar o conhecimento 
individual (NONAKA; TAKEUCHI; UNEMOTO, 1996). O conhecimento coletivo adquirido deve ser 
compreendido por parte de quem for utilizá-lo, para isso é necessário dispor de algum tipo de 
representação. A representação do conhecimento consiste em um conjunto de combinações 
sintáticas e semânticas que torna possível explicitar o conhecimento de um indivíduo (ELMASRI; 
NAVATHE, 2011). A partir disso, ferramentas de modelagem gráfica que representam o 
conhecimento foram criadas a fim de proporcionar meios mais rápidos e efetivos de representar e 
interpretar o conhecimento de forma estruturada. Visando a utilização de proposições inter-
relacionadas e o mapeamento analítico de relações de causa e efeito, com foco na representação 
gráfica, Mapas Conceituais Estendidos (ZAMBON et al., 2016a), Mapas Conceituais (NOVAK; CAÑAS, 
2008), Redes Semânticas (LEHMANN, 1992) e Ontologias (GRUBER, 1993) são as principais técnicas 
que se enquadram nessas características. Para serem úteis em sistemas computacionais, não basta 
apenas representar conhecimento, mas também se faz necessário consultá-lo e compará-lo. 
Atualmente, Mapas Conceituais Estendidos não possuem nenhuma técnica computacional que 
compare suas características de modo a identificar conceitos, estruturas e relacionamentos 
semelhantes. O objetivo deste trabalho é definir uma função de distância para comparação por 
similaridade de Mapas Conceituais Estendidos. A função definida deverá ser aplicável em algoritmos 
de consultas por similaridade, considerando sua eficácia e eficiência. A base teórica deste trabalho 
para tratar a abordagem de comparação de Mapas Conceituais Estendidos, proposta no trabalho, é 
construída utilizando princípios de revisão sistemática na literatura, buscando funções, técnicas e 
algoritmos para comparação de Mapas Conceituais e trabalhos correlatos. Foram levadas em 
consideração as técnicas e abordagens que atendessem às necessidades de Mapas Conceituais 
Estendidos para então servirem como base para uma proposta de solução. Atualmente o trabalho 
está na fase de implementação e teste do algoritmo de solução proposto, juntamente com os 
algoritmos de comparação por similaridade abordados, utilizando dados reais da base de 
conhecimento Blue KMS (ZAMBON et al., 2016b). Após essa etapa a solução alcançada será integrada 
na camada de aplicação do Blue KMS, validando e verificando eficácia e eficiência. 
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RESUMO 

Instituições de ensino gerenciam grandes quantidades de históricos escolares, que registram notas e 
disciplinas cursadas durante os períodos letivos. Processar e compreender esses dados é essencial para o 
acompanhamento efetivo do cumprimento dos currículos dos alunos. Estes, geralmente pré- elaborados, 
permitem a flexibilização de seu cumprimento, tanto ao modificar a ordem das disciplinas ou na 
complementação com outras. Em ambos os casos, as disciplinas envolvidas podem ou não ter dependências 
de outras do currículo. Contudo, analisar manualmente notas, disciplinas e diferentes agrupamentos de 
históricos (como por curso, turma ou ano de oferecimento), não tende a ser fácil. Mais importante que 
disponibilizar ao público de interesse um acesso digital facilitado aos históricos, deve-se prover meios que 
auxiliem efetivamente a tarefa de analisá-los. Nesse sentido, considera-se que essa tarefa possa ser 
beneficiada pelo uso de técnicas de Visualização de Informação (InfoVis) (SPENCE, 2014; WARD et al., 2010) 
, que propõe elaborar gráficos interativos para ampliar o entendimento sobre um conjunto de dados. 
Considera-se que InfoVis possa ser aplicada para visualizar e ajudar a analisar dados de históricos escolares; 
porém, observou-se como lacuna de pesquisa a existência de poucos trabalhos nesse sentido. E.g., o 
software CourseViewer (SILVA et al., 2012) permite que históricos de alunos sejam visualizados um a um, 
usando um diagrama vértice-aresta (grafo), que aponta dependências entre disciplinas cursadas, bem como 
as respectivas notas. Compreender o cumprimento do currículo pelos alunos pode ser importante para 
avaliar pré-requisitos e obrigatoriedade de disciplinas; para identificar fatores que podem influenciar sua 
formação, como o acúmulo excessivo de disciplinas; ou ainda para detectar presença ou ausência de 
atividades acadêmicas. Ainda se mostra importante observar outras situações decorrentes da vida escolar 
do aluno, como possíveis interrupções de períodos letivos e desistências de disciplinas. Para uma efetiva 
avaliação desse cenário, considera-se relevante analisar vários históricos escolares simultaneamente, de 
modo a perceber semelhanças e diferenças entre eles. Nesse sentido, o presente projeto objetiva testar a 
hipótese de que aplicar técnicas de InfoVis para representar conjuntos de históricos escolares pode auxiliar 
a compreensão de diferentes cenários de avaliação de aprendizagem, apoiando tomadas de decisão 
referentes a esses cenários. Como resultado parcial, foi feita a orientação de um trabalho de conclusão de 
curso que visou propor e elaborar um protótipo para visualizar notas de alunos por disciplina, baseado em 
heatmaps reordenáveis, o qual se espera que venha a atender algumas das demandas a serem levantadas 
nas entrevistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 

 

Modelagem Matemática e Computacional de Tráfego de Veículos 
Terrestres via Equações Diferenciais Parciais  
Taís A. L. Santana (1); Diego S. Rodrigues (2); Varese S. Timóteo (2) 

(1) Doutorando em Tecnologia, FT/UNICAMP (2) Professor Doutor, FT/UNICAMP 

 

RESUMO 
 
Devido ao seu caráter tecnológico, a modelagem e previsão de variáveis de estado de tráfego têm 
despertado interesse não somente da comunidade científica, mas também de empresas e indústrias 
internacionais, devido às oportunidades de geração e desenvolvimento de produtos e serviços. No 
Brasil, ainda que de modo incipiente, o tema também tem favorecido a interação entre a academia 
e o setor produtivo1 Ainda em relação aos aspectos econômicos, a modelagem de estado de tráfego 
também pode ser útil para tentar minimizar os danos que o tráfego veicular gera à sociedade. Em 
2001, somente na Alemanha, os prejuízos relacionados a acidentes de trânsito e danos ambientais 
somaram U$100 bilhões, sendo ainda da mesma ordem de magnitude as perdas econômicas 
relacionadas ao tráfego congestionado (HELBING, 2001). De modo a entender como se dá a evolução 
de variáveis de estado de fluxo de tráfego veicular em rodoviais, o presente trabalho é dedicado a 
primeiros estudos matemáticos e computacionais de modelos de tráfego veicular formulados em 
termos de equações diferenciais parciais. Trata-se de um estudo matemático-computacional da 
modelagem de tráfego veicular terrestre via equações diferenciais parciais, através do modelo de 
fluxo de tráfego de Lighthill-Whitham-Richards (LIGHTHILL; WHITHAM, 1955; RICHARDS, 1956) com 
lei de fechamento dada pela relação empírica de densidade-velocidade conhecida como diagrama 
fundamental de Greenshields (GREENSHIELDS, 1935). Essencialmente, trata-se uma descrição 
macroscópica de estado de tráfego na qual o movimento veicular em rodovias é descrito em termos 
de médias agregadas, tal como um meio contínuo. Mais especificamente, a variável de estado 
densidade veicular ρ = ρ(x, t) é governada pela equação da continuidade. A saber, trata-se da uma lei 
de conservação de massa (no caso, da quantidade média de veículos). A solução analítica obtida pelo 
método das características é constante ao longo de retas ao longo do plano t versus x. A 
implementação computacional desenvolvida para solução numérica ainda carece de ser verificada 
em um teste benchmark. A solução analítica obtida está de acordo com resultados clássicos da 
literatura de equações diferenciais hiperbólicas. Além do teste benchmark para a solução numérica, 
os próximos passos do trabalho consistirão em interpretar as soluções fisicamente, em termos do 
estado de tráfego.  
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RESUMO  

Atualmente, os jogos eletrônicos são empregados em diversos setores, como militar, educação e saúde. 
Quando os jogos são usados para fins além do entretenimento, são definidos como jogos sérios. Eles são 
usados, por exemplo, para fins de treinamento e educação. Esse uso deve-se ao fato de serem motivadores, 
possibilitarem tratar de vários conceitos e temas, permitirem ao jogador definir estratégias e tomar 
decisões, com retorno em tempo real de suas escolhas (Michael e Chen, 2006). O desenvolvimento de um 
jogo eletrônico é uma tarefa complexa que envolve atividades multidisciplinares (Aleem et al, 2016). 
Quando utilizados para fins de educação, são agregados novos desafios, pois deve-se considerar questões 
educacionais, como a definição dos objetivos de aprendizagem e treinamento (Rocha e Araujo, 2013) e 
recursos para apoiar o educador na utilização do jogo (Leite e Mendonça, 2013). Quando desenvolvidos no 
contexto acadêmico, o processo de criação é desafiador, pois envolve a dinâmica da academia em relação 
a recursos humanos: na maioria dos casos, os envolvidos não estão disponíveis em tempo integral e 
participam do projeto por um ou dois anos em média. A complexidade de construir jogos educacionais em 
um contexto de alta rotatividade de recursos aumenta o impacto de problemas relacionados à dificuldade 
em entender o projeto, identificar o trabalho desenvolvido e pendente, compreender o código fonte e 
tecnologias utilizadas, configurar o ambiente de desenvolvimento e dar continuidade aos projetos. Embora 
os jogos tenham suas particularidades, eles são softwares e os Processos de software são empregados para 
resolver os problemas encontrados durante o desenvolvimento, através de um conjunto de atividades, 
ações e tarefas que fornecem organização e controle durante todo o desenvolvimento (Pressman, 2011). 
Portanto o objetivo deste trabalho é definir um processo de software para o desenvolvimento de jogos 
eletrônicos educacionais pela academia, padronizando e documentando o processo de desenvolvimento, 
visando minimizar problemas relatados. O método de pesquisa empregado neste trabalho é a pesquisa 
ação, com foco nos problemas enfrentados na produção de jogos eletrônicos educacionais na academia. 
Esta pesquisa envolveu participantes de projetos de desenvolvimento de jogos, realizados no Laboratório 
de Informática, Aprendizagem e Gestão (LIAG) vinculado a Faculdade de Tecnologia da Unicamp, para 
identificar os problemas e assim definir um Processo de Software para Desenvolvimento de Jogos 
Eletrônicos Educacionais na Academia (PDJEA). A definição do processo proposto tem como partida um 
processo/metodologia de software que contem mais recursos para lidar com os problemas. Esse processo 
é a base para o proposto foi identificado através de uma revisão sistemática da literatura. Ao processo base 
foi incorporado um documento de design de jogo (GDD), também proposto neste trabalho, cuja finalidade 
é documentar todas as informações e decisões sobre jogo e sua produção, com indicação de recursos e 
ferramentas para dar apoio aos educadores na utilização do jogo. Por fim, o processo foi estruturado de 
forma cíclica, com os conceitos do desenvolvimento incremental e do Scrum, para que o desenvolvimento 
do jogo seja mais ágil.  
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RESUMO 

Foram registrados no Brasil quase 97 mil acidentes laborais na indústria da construção civil entre os anos 
de 2012 e 2017 (Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho). Por outro lado, o uso de 
Building Information Modeling (BIM) vem sendo introduzido na segurança no trabalho a partir do 
desenvolvimento de aplicativos específicos. No entanto, a integração da segurança no trabalho 
tradicional com as novas tecnologias de gestão BIM é inexistente. A metodología adoptada segundo os 
procedimentos fue o Design Scienci Research (DSR). Por tanto o produto que será gerado, serão as 
diretrizes para implementação de BIM na segurança no trabalho. Para a aplicação doDSR, o processo 
esta constituído por 5 fases (Figura 4). Fase 1: Consciência do problema, foi poisvel indetificar a pregunta 
de pesquisa atreves do uma Revisão Sistemática de literatura (RSL). Fase 2: fases de sugerencia, foi 
formulado o questionário 1, que foi a base para propor as diretrizes iniciais. Fases 3: Fase de 
desenvolvimento, foram implementadas as diretrizes iniciais em um obra em excussão, utilizando 
ferramentas como naviswork e Revit para o modelo 4D, em esta fase fui gerado também os 
questionários 2 e 3. Fase 4: Fase avaliação, foram aplicados os questionários 2 e 3 a um grupo de pessoas 
relacionadas a segurança do trabalhador. Fase 5: em base aos questionários 2 e 3, as diretrizes iniciais 
foram atualizadas. Este trabalho está em fase de desenvolvimento, implementando as diretrizes 
propostas em um trabalho em fase de execução, localizado na cidade de Limera - São Paulo. 
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RESUMO 
 
Nas últimas décadas, com o desenvolvimento de novas tecnologias, aliadas com a preocupação do consumo 
e esgotamento de recursos naturais não renováveis, novos materiais foram substituindo os materiais 
tradicionais, dando origem a novos tipos de concretos renováveis ou de alto desempenho (SCHUH, 2017). 
Alguns tipos diferenciados de concreto incluem o Concreto de Alta Desempenho (HPC), o Concreto 
Autoadensável (SCC) e o Concreto Leve (LWC) (CHUNG; ABD ELRAHMAN; STEPHAN, 2018). O concreto leve 
pode utilizar materiais reciclados e a sua grande produção o torna um dos materiais de construção mais 
que mais contribuem para o desenvolvimento de materiais sustentáveis. A redução de peso que o concreto 
leve proporciona reduz os carregamentos na estrutura das construções e melhora as propriedades isolantes 
(NEVILLE, 2012, apud CHUNG et al., 2018). O poliestireno expandido (EPS), comumente conhecido como 
Isopor, é um dos materiais leves que pode ser empregado na produção do concreto leve e vem sendo 
explorado nos últimos anos. O EPS é comumente utilizado para embalagens e proteção de equipamentos, 
porém, por ser leve, não biodegradável, hidrofóbico, quimicamente inerte e possuir bom isolamento 
térmico e acústico é um produto ideal para a produção de concreto leve ao substituir os agregados graúdos 
convencionais, reduzindo o custo total do concreto e gerando uma alternativa para o uso do EPS, 
previamente descartado (TAYAL et al., 2018). Nesse trabalho é proposto desenvolver um concreto leve 
autoadensável, pela substituição total do agregado graúdo convencional por duas granulometrias de argila 
expandida e fazer a adição 4,736g de pérolas de poliestireno expandido para cada kg de cimento em três 
diferentes granulometrias (2,4, 4,8 e 6,3 mm de diâmetro), atingindo a resistência mínima de acordo com 
a ABNT NBR 8953:2015. E para ser considerado autoadensável, faz-se necessário o uso de finos e aditivos 
finos. Foi avaliado sua resistência mecânica, fluidez e comportamento acústico, viabilizando o seu uso como 
material leve, de fácil manuseio, resistente e isolante acústico Foram realizados os ensaios mecânicos para 
determinação da resistência à compressão e tração, assim como ensaios especiais para determinação da 
atenuação acústica do concreto, a fim de viabilizar o uso do concreto com EPS como material isolante. 
Foram também realizados ensaios para determinar a massa especifica do concreto, a fim de classifica-los 
como concretos leves. Diante dos resultados, os concretos produzidos podem ser utilizados tanto como em 
sistema de vedação quanto em struturas, ocasionando numa grande redução do peso próprio e um 
aumento do isolamento acústico do ambiente.  
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RESUMO 

A quinta geração de redes sem fio trará, entre outros benefícios, uma revolução no desempenho dos 
serviços de telecomunicações móveis, permitindo novas aplicações com requisitos de qualidade de 
serviços bastante estritos, como processos de controle industrial, automação de distribuição de redes 
inteligentes e sistemas de suporte. A literatura no assunto desempenho de sistemas multi tráfego é 
vasta, especialmente depois de 1980. Kaufman [1] representa uma abordagem analítica clássica. 
Estendendo os conceitos de sistemas de perdas Erlang. Ao contrário, escolhemos aqui uma abordagem 
de simulação de sistema, esperando encontrar novas relações entre parâmetros de desempenho, bem 
como a avaliação de modelos que ainda não Fica claro que o mesmo conjunto de recursos pode 
acomodar mais tráfego a um custo relativamente baixo em termos de probabilidade de bloqueio ou 
qualidade de serviço. Este trabalho tem como objetivo uma pesquisa sobre o desempenho do 
entroncamento de pequenas células sob tráfego pesado de vários serviços, investigando medidas 
eficazes para lidar com o congestionamento de canais de rádio pelo link de acesso. O modelo geral foi 
extensivamente testado no ambiente de picocélulas e microcélulas sem fio. A metodologia utilizada 
consiste na elaboração e processamento de experimentos de simulação, que depois de validados, 
apresentam os resultados pesquisados. Os modelos de simulação foram ainda construídos seguindo 
uma metodologia para garantir a crescente validação do modelo conceitual. A validação da simulação é 
crucial neste estudo [3]. A forma com que aplicamos esse princípio ao nosso modelo foi, primeiramente, 
executando o número necessário de experimentos como modelos de Processo de Markov 
(principalmente chegadas de Poisson), onde a fórmula de Kaufman foi usada para verificar a consistência 
entre experimentos e sua análise teórica e, finalmente, executando modelos não markovianos. Em cada 
estágio ou novo modelo, ao iniciar uma execução de simulação ou sempre que possível, uma verificação 
era realizada, comparando os resultados com os parâmetros do projeto. Percebemos que, para serviços 
de fluxo contínuo (streaming) a taxa de bloqueio das células aumenta com a vazão de tráfego gerada 
pela célula. O tráfego transportado pelos serviços de largura de banda mais restrita aumenta com o fluxo 
de tráfego da célula, mas os serviços de largura de banda maior reduzem o tráfego após atingir um pico, 
apesar dos incrementos do tráfego oferecido. Quando se acrescenta serviços elásticos (Elastic data 
traffic), percebe-se que enquanto a quantidade total de tráfego não afeta a qualidade do serviço do 
entroncamento de célula, o impacto é mínimo, no entanto, se a carga de tráfego se tornar relevante, o 
tráfego transmitido pelo serviço streaming começará a cair. 
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RESUMO 

Sabe – se que as explosões solares são capazes de afetar o ambiente espacial próximo orbita do 
Planeta Terra, implicando consequências em aparelhos tecnológicos. Até o momento, existe uma 
necessidade de melhoria em sistemas de monitoramento no fornecimento de informações sobre as 
explosões em tempo real, capazes de prever tais acontecimentos. O objetivo deste trabalho é analisar 
a utilização de um algoritmo de máquinas de aprendizado extremo on-line (do inglês, On-Line 
Extreme Learning Machines – OS-ELM), com dados magnéticos na classificação de explosões solares. 
Para alcançar o objetivo, serão utilizados os dados magnéticos contidos no SHARP (do inglês, Space-
weather HMI Active Region Patches) e o algoritmo OS-ELM. Para avaliar o desempenho do 
classificador serão utilizadas técnicas clássicas como: matriz de confusão e TSS. A inovação deste 
trabalho consiste de dois pontos: utilização de classificadores de aprendizado extremo e online na 
classificação de dados magnéticos de explosões solares e a criação de uma janela de dados que será 
fornecida ao classificador de forma a classificar a explosão a partir de dados passados. Até o momento 
e pela revisão de literatura realizada, nenhuma das características apresentadas foi abordada em 
trabalhos de explosões solares. 
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