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ELETRÔNICOS ORGÂNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
UM ESTUDO SOBRE QUANTIFICADORES DE COERÊNCIA QUÂNTICA . . . 19
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TRANSISTOR ORGÂNICO DE EFEITO DE CAMPO COM PORTA ELETROLÍ-

TICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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BOOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ESTUDO DO ACIONAMENTO DE CONVERSORES BUCK . . . . . . . . . . . 27
CONVERSOR DE ALTO GANHO PARAPROCESSAMENTO DE ENERGIA FO-

TOVOLTAICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FERRAMENTA PARA MONITORAMENTO MULTICANAL E ATUAÇÃO EM SIS-
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PARA APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO E METODOLOGIA PARA MONITO-
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DE ALIMENTOS 81
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RECONHECIMENTO DE EXPRESSÕES FACIAIS COM KERAS . . . . . . . . . 110
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vii

APRESENTAÇÃO

O Encontro de Iniciação Cient́ıfica do Campus Toledo (ENDICT) é um evento pro-
movido pela Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná - UTFPR, Campus Toledo. Justifica-se sua realização em virtude do
crescimento da pesquisa local e consequentemente do aumento do número de alunos
realizando trabalhos de iniciação cient́ıfica.

O evento proporciona aos acadêmicos a oportunidade de expor os resultados das
pesquisas realizadas em conjunto com seus orientadores, possibilitando a familiarização
com eventos dessa natureza. Nesta edição, o evento foi realizado no dia 28 de agosto
de 2019, no qual 70 trabalhos foram apresentados por meio de resumo, pôster e co-
municação oral, enquanto 36 deles, nas categorias de resumo e de pôster, totalizando
106 trabalhos acadêmicos divulgados. Toda essa interação deu-se em um ambiente de
est́ımulo à troca de experiências entre alunos e servidores de todos os cursos da UTFPR
Campus Toledo.

Como resultado deste evento, os trabalhos apresentados compõem os Anais do VII
ENDICT, na modalidade Resumo.

Comissão Organizadora
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AUTOMAÇÃO DO MÉTODO DE CASAGRANDE PARA A
DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DO SOLO

Adriano Poier1, Fabio A. Spanhol2 e Jefferson G. Martins2

Diariamente são noticiados desabamentos de edificações e desmoronamentos de encostas. Um im-
portante fator neste contexto é a consistência do solo e os teores de umidade caracteŕısticos para
mudança dos estados do solo: sólido (pouca umidade), semissólido, plástico e ĺıquido (muita umi-
dade). O objetivo deste projeto é desenvolver uma solução automatizada que auxilie na redução
de fatores f́ısicos e subjetivos inerentes ao ser humano no processo de determinação do limite de
liquidez do solo por meio do método proposto por Casagrande. Tal solução combinará hardware e
software e deverá ser facilmente acoplada e desacoplada ao aparelho proposto por Casagrande, pro-
piciando vantagens relativas a rapidez e precisão. Para alcançar os objetivos propostos, vislumbra-
se o emprego plataforma de prototipagem livre Arduino e elementos mecânicos para interfacear o
controle do Aparelho proposto por Casagrande, tendo como diferencial a determinação do momento
de parada do processo por meio de recursos inerentes à visão computacional. Dentre os resulta-
dos cient́ıficos tem-se a introdução de acadêmicos no contexto de “fazer ciência” e a proposta de
adaptação e aprimoramento do aparelho proposto por Casagrande para a determinação do limite
de liquidez do solo. Tal aprimoramento também é caracterizado como tecnológico, visto a inserção
de componentes baseados em novas tecnologias, inclusive com possibilidade de gerar registros de
propriedade intelectual (patente e registro de software) junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Intelectual. No contexto social, identifica-se uma nova alternativa para auxiliar no monitoramento
do limite de liquidez do solo a ser empregado no monitoramento de desabamentos e desmorona-
mentos, além da melhoria da qualidade de vida dos técnicos que aplicam o método proposto por
Casagrande e uma maior precisão dos resultados. Conclui-se que o problema apresentado é mais
um prova de que a aplicação de automação de métodos antes influenciados por fatores humanos
tem beneficiado a humanidade e sua qualidade de vida.

Palavras-chave: Estados do solo; Desastres naturais; Defesa civil; Segurança pública; Automação.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Eletrônica.
2 Orientador(a).
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ENSAIOS DE MASSA ESPECÍFICA DO AGREGADO MIÚDO

Amanda D. da Silva11, Laryssa K. C. Silva1, Rafael M. Neckel1 e Carlos E. T. Balestra2

Os agregados são materiais largamente utilizados na construção civil, pois contribuem para o
volume e as propriedades mecânicas do concreto. Desta forma, conhecer as caracteŕısticas dos
materiais e garantir a sua qualidade influenciam na resistência à compressão, na durabilidade e
na trabalhabilidade do concreto. O presente estudo terá enfoque no ensaio de massa espećıfica do
agregado miúdo, verificando a confiabilidade de diferentes métodos utilizados em laboratório. Para
tanto, foram analisadas as metodologias que utilizam o frasco Chapman, o picnômetro e a proveta,
tal que a mesma faixa granulométrica dos agregados miúdos foi utilizada nos três métodos. Para
os ensaios no frasco Chapman e na proveta, foi utilizada a mesma metodologia, consoante a NBR
9776, já para o picnômetro o procedimento exigia que o agregado estivesse na condição saturada
superf́ıcie seca. Além disso, todos os ensaios foram realizados em triplicata, a fim de corroborar
os resultados obtidos. Os resultados obtidos evidenciam que os valores no Chapman e na proveta
foram iguais a 2,63 g/cm3, já no picnômetro, o valor encontrado foi de 2,60 g/cm3. Deste modo,
pode-se concluir que a complexidade do ensaio no picnômetro e a dificuldade de atingir a condição
de saturado superf́ıcie seca, devido seu ponto espećıfico de umidade, provocaram esta diferença nos
valores finais. Ademais, considerando os resultados entre os frascos pode-se observar que existe um
erro relativo entre estes, devido a fatores como erro de leitura, calibração do frasco e do picnômetro.

Palavras-chave: Agregado miúdo; Massa espećıfica; Construção civil; Concreto; Qualidade.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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ANÁLISE EXPERIMENTAL DO TEOR DE CIMENTO ASFÁLTICO
DE PETRÓLEO NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO RADIAL DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE UTILIZADO

NA PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TOLEDO-PR

Ariana R. Tiburcio1, Jonathan L. Giron1 e Carlos E. T. Balestra2

O concreto asfáltico é utilizado para revestimento de vias proporcionando aumento da resistência.
Este é composto por uma mistura de agregados e ligante asfáltico (CAP – cimento asfáltico de
petróleo) usinado a quente. Assim, o presente trabalho busca determinar, de acordo com o método
de ensaio Marshall, a estabilidade, que pode ser definida como a resistência máxima a compressão
radial e a fluência, que corresponde à deformação total apresentada pelo corpo de prova de mate-
rial betuminoso, com base nos traços utilizados na pavimentação da cidade de Toledo–PR. Através
deste ensaio busca-se determinar a melhor quantidade de cimento asfáltico de petróleo, em mistu-
ras asfálticas, a fim de evitar problemas por conta de superf́ıcies escorregadias e deformáveis por
um excesso do mesmo, buscando melhorar a qualidade do concreto betuminoso a ser utilizado em
serviços de pavimentação na cidade de Toledo-PR. Para isso foram moldados corpos de prova de
concreto asfáltico, variando o teor de ligante utilizado 5,5% (porcentagem já utilizada nos pavi-
mentos de Toledo–PR) e 6,0% (para avaliar se houve melhorias nos pavimentos ensaiados). Os
resultados mostraram que concretos betuminosos dosados com base nos traços para pavimentação
grossa, com maior teor de ligante tendem a apresentar maior resistência e fluência em relação ao
teor menor de ligante. Desta forma, foi posśıvel concluir que, um aumento na quantidade de ligan-
tes, proporcionou o aumento da capacidade aglomerante deste concreto obtendo então melhores
resultados com teor de 6,0% de ligante na mistura.

Palavras-chave: Cimento Asfáltico de Petróleo; Pavimentação; Ensaio Marshall, Fluência e re-
sistência; Concreto betuminoso usinado a quente.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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IMPACTOS GERADOS PELA INSTALAÇÃO DO BIOPARK E OS
REFLEXOS NA URBANIZAÇÃO DE TOLEDO

Cauê B. Rodrigues1 e Silmara D. Feiber2

No Brasil, desde o ińıcio do século XX, ocorreram diversas tentativas por parte do poder público,
em esferas municipais e nacionais, de ordenarem seu território por meio de criação de diretrizes
para orientar seu crescimento f́ısico e econômico, valorizando aspectos sociais e ambientais. Cidades
como Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba protagonizaram ambiciosos planos de urbanização que
demandaram muito investimento, mas que, em diversos aspectos, não atenderam ao objetivo espe-
rado ou até mesmo causaram uma série de problemas que até hoje permanecem de dif́ıcil solução.
Por esse motivo, a análise dos impactos gerados pelo Biopark e seus reflexos na urbanização e
mobilidade de Toledo se mostrou necessária. Esse trabalho objetivou caracterizar a cidade de To-
ledo, verificar as diretrizes do plano diretor, averiguar a capacidade e a demanda dos equipamentos
públicos e infraestrutura urbana, por meio de dados oficiais, imagens de satélite, normas e leis.
Com a análise, foi posśıvel constatar algumas situações como a possibilidade de enclausuramento
do aeroporto, processo de urbanização de rodovias, alastramento urbano artificial, elevado custo de
manutenção e implantação de infraestruturas, canalização do fluxo viário, entre outras. Isto posto,
do ponto de vista urbańıstico, a implantação em uma região distante do centro da cidade, sem ne-
nhuma infraestrutura existente por perto capaz de atender o empreendimento de forma adequada e
com o acesso restrito através de poucas vias afeta de forma significativa a viabilidade do complexo,
o potencial de retorno para a cidade e a atual dinâmica urbana de Toledo. Com obras no centro,
que visem melhorar principalmente a mobilidade, é posśıvel atenuar alguns aspectos relacionados
ao deslocamento de pessoas e abastecimento. Entretanto, o Biopark, por estar afastado do centro,
torna inevitável o aumento de custos e dificuldades referentes à infraestrutura e outros serviços
públicos básicos.

Palavras-chave: Urbanização; Biopark; Toledo-PR; Mobilidade; Infraestrutura.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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ANÁLISE EXPERIMENTAL DOS TRAÇOS DE CONCRETO DE
PÓS REATIVOS

Elizamary O. Ferreira1, Ana C. Kronbauer1 e Carlos E. T. Balestra2

A busca por novos materiais com desempenho superior aos comumente utilizados na construção
civil motivam pesquisas que visam obter estruturas com maior durabilidade e desempenho. Assim,
uma alternativa ao concreto convencional são os concretos de pós reativos (CPR), que apresentam
maiores resistências mecânicas e maior vida útil, pois são constitúıdos de cimento Portland, śılica
ativa, areia e pó de quartzo, água e superplastificante. Sua baixa relação água/cimento juntamente
com o processo de cura térmica e úmida garantem melhores resistências a compressão e diminuição
da permeabilidade do material. O trabalho teve como objetivo principal realizar um estudo de
traço para o CPR utilizando materiais nacionais com base em teses e artigos internacionais obti-
dos a partir das plataformas Scopus, Web of Science e Science Direct. Confeccionou-se corpos de
prova para cinco traços alterando as quantidade de água e de superplastificante a fim de garantir
a trabalhabilidade do CPR, submetendo-os a cura térmica a 90◦C e a cura úmida e realizando
então o ensaio de compressão axial aos 28 dias. Pelos resultados obtidos experimentalmente, o
traço 3 e 4 foram os que apresentaram as maiores resistências finais pelas maiores quantidades de
matérias provenientes do quartzo e menores relação água, sendo então confeccionados novamente
com novos ajustes nas quantidades de água e superplastificante, porém melhorou-se os processos
de cura para cura térmica e úmida a 90◦C e cura térmica no vapor de água a 90◦C durante 72
horas. Após os ensaios de resistência a compressão axial aos 28 dias, o traço 4 apresentou resultado
médio de 134,30 Mpa para as amostras submetidas a cura submersa em água. Tendo o traço 4 uma
maior quantidade de pó de quartzo, uma menor relação água/cimento e otimização das atividades
pozolânicas pelo processo de cura térmica e úmida, concluiu-se que isto levou a um concreto com
maior resistência.

Palavras-chave: Concreto de Pós Reativos; Compressão Axial; Ultra Alto Desempenho.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE VIGAS DE CONCRETO
ARMADO

Isabela G. Laufer1 e Gustavo Savaris2

Os métodos de predição da resistência de vigas de concreto armado à força cortante são basea-
dos em formulações emṕıricas e semi-emṕıricas, fundamentadas no modelo de treliça proposto por
Ritter e Mörsch. Por existir muitos parâmetros que influenciam a capacidade resistente de uma
viga, as normas divergem quanto aos métodos de cálculo. O objetivo deste trabalho foi comparar
as estimativas de resistência ao cisalhamento das normas NBR 6118 (2003), CSA A23.3-04 (2004),
EUROCODE 2 (2003) e ACI 318 (2005) com os resultados experimentais de um banco de dados
composto por diversos trabalhos encontrados em literatura que ensaiaram vigas com e sem arma-
dura transversal. Os resultados obtidos para cada norma foram classificados quanto a segurança
através de uma escala de demérito que considera segurança, precisão e economia, definida por
Collins. A análise comparativa classificou a NBR 6118 (2003) como a mais segura para o dimen-
sionamento de vigas com estribos, mas possui baixa segurança em relação à predição em vigas
sem estribos. As normas ACI 318 (2005) e A23.3-04 (2004) apresentaram um método de predição
classificado seguro, enquanto o EUROCODE 2 (2003) apresentou resultados extremamente conser-
vativos no dimensionamento de vigas com estribos, podendo ser, em alguns casos, antieconômico.

Palavras-chave: Cisalhamento; Vigas; Concreto armado; Dimensionamento; Normas.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO RESÍDUO DE FILTRO
DE CERVEJARIA VISANDO UTILIZAÇÃO EM CONCRETOS

Isabela E. da Silva1 e Gustavo Savaris2

Atualmente, o crescimento da busca por alternativas para reutilização de reśıduos industriais é sig-
nificativo, tanto para tentar reduzir a utilização de recursos naturais, como para diminuir a geração
de reśıduos sólidos. Dentre esses descartes, encontra-se a terra diatomácea, que é aplicável a várias
finalidades, como filtração e clarificação de cervejas, isolamento térmico e acústico e adsorção de
metais pesados. Sabe-se, também, que a terra diatomácea pode ser utilizada como material alter-
nativo na construção civil, sendo empregada em cerâmicas e concretos de baixa densidade. Assim,
o objetivo do trabalho é a caracterização f́ısico-qúımica do reśıduo, visando analisar a viabilidade
de posterior utilização do material em etapas da construção civil. A terra diatomácea analisada,
proveniente do processo de filtração de cerveja, foi coletada em tambores plásticos durante a etapa
de limpeza dos filtros de uma cervejeira localizada na cidade de Toledo-PR. Inicialmente, o mate-
rial apresentava-se totalmente saturado e foi submetido à pré secagem em estufa, para então serem
realizados os ensaios de determinação do teor de umidade, de Chapelle modificado e Le Chatelier,
teor de matéria orgânica e pH. O material analisado apresentou mais da metade de sua massa ini-
cial composta por água, observando-se uma redução média de 59,96% de sua massa após 24 horas
de secagem. O teor médio de matéria orgânica encontrado no material foi de 19,56%. A terra
diatomácea mostrou-se ácida e suas massas espećıficas antes e após a calcinação foram de 1,861
g/cm3 e 2,069 g/cm3, respectivamente. No ensaio de pozolanicidade, o teor de Ca(OH)2 fixado
foi de 14,469 mg/g de material. Dessa forma, foi posśıvel confirmar a variedade de aplicações do
material com o objetivo de reduzir o peso de estruturas, por sua baixa densidade e alta porosi-
dade, porém não apresentou atividade pozolânica, como apresentado em trabalhos encontrados na
literatura que utilizaram terra diatomácea in natura.

Palavras-chave: Materiais alternativos; Construção civil; Terra diatomácea; Reśıduos; Carac-
terização.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO
CONCRETO ATRAVÉS DA VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DE

ONDAS ULTRASSÔNICAS

Kevin A. Cupehinski1 e Gustavo Savaris2

O concreto, por ser o material construtivo mais utilizado no mundo e também elemento fundamen-
tal dos mais variados projetos de engenharia, necessita de ferramentas de avaliação e controle de
sua qualidade, garantindo assim a segurança das estruturas. Nesse sentido, técnicas não destruti-
vas tornam-se atraentes pois possibilitam avaliar o concreto de forma rápida, eficaz e sem causar
danos ao elemento analisado. Dentre as técnicas não destrutivas destaca-se a ultrassonografia, que
baseada na velocidade de pulso ultrassônico permite realizar um controle de qualidade, detectar
defeitos e avaliar as propriedades mecânicas do concreto. Este trabalho teve como objetivo verifi-
car a homogeneidade do concreto e propor equações matemáticas para estimativa da resistência à
compressão e do módulo de elasticidade, em função da velocidade de pulso da onda ultrassônica.
Utilizando um concreto dosado visando resistência à compressão, aos 28 dias de idade, próxima a
40 MPa, foram moldados corpos de prova cúbicos e ciĺındricos, que foram submetidos aos ensaios de
ultrassom, resistência à compressão axial e módulo de elasticidade, nas idades de 1,3,7,14 e 28 dias.
Os resultados obtidos permitiram atestar a homogeneidade do concreto pela uniformidade das ve-
locidades de pulso ultrassônico medidas, com valores semelhantes nas três direções perpendiculares
do corpo de prova cúbico. Além disso, utilizando os resultados de resistência à compressão axial e
módulo de elasticidade obtidos com os corpos de prova ciĺındricos foram determinadas curvas de
correlação entre estas propriedades mecânicas e a velocidade de pulso ultrassônico. Desta forma,
a ultrassonografia mostrou ser uma forma bastante ágil e eficiente para avaliação de concretos,
demonstrando suas possibilidades de aplicação no estudo das propriedades mecânicas do concreto
e no controle cont́ınuo de sua qualidade

Palavras-chave: Concreto; Velocidade de pulso ultrassônico; Resistência à compressão; Módulo
de elasticidade; Controle de qualidade.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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ANÁLISE DA PERDA DE RESISTÊNCIA DE VIGAS COM
ARMADURAS CORROÍDAS SOB ENSAIOS DE FLEXÃO

Leticia Mascarello1, Sara Cardoso1 e Carlos E. T. Balestra2

Tendo em vista que a corrosão das armaduras é um dos grandes problemas relacionados com a
degradação de estruturas de concreto armado na Engenharia Civil, este trabalho tem por objetivo
analisar os efeitos que a corrosão nas armaduras causará em vigas, comparando a resistência à
flexão dessas vigas com as vigas não armadas. Para a realização deste, foram moldadas 3 vigas
com dimensões 15 x 15 x 45 cm armadas com uma barra de diâmetro igual a 10 mm e 2 vigas
sem armaduras para fins de comparação, tendo as cinco vigas o mesmo traço de concreto. Todas
estas vigas foram submetidas ao ensaio de corrosão acelerada por meio da imersão parcial em uma
solução de 3.5% de NaCl, com o objetivo de assemelhar-se a concentração salina presente na água
do mar. Após uma semana de aceleração da corrosão, as vigas foram submetidas ao ensaio de
flexão à 3 pontos, que se consiste em dois apoios nas extremidades da viga e um terceiro sobre a
viga. Os resultados obtidos mostraram que a corrosão das armaduras afeta a resistência da viga, de
maneira a diminuir sua capacidade de suportar cargas de tal maneira que quando comparada com
a viga sem armadura, as capacidades resistentes se mostram similares, porém com deformações
finais e modos de fratura diferentes. Sendo assim, foi posśıvel concluir que a corrosão afeta de
maneira significativa a resistência das vigas à esforços de flexão.

Palavras-chave: Armadura; Corrosão; Viga.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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ANÁLISE TEÓRICA DE DIFERENTES MÉTODOS DE DOSAGEM
DE CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS

Amanda P. Correia1, Eduarda R. Danner1, Rafaela C. Daga1 e Carlos E. T. Balestra2

O concreto autoadensável surge como uma solução tecnológica para obter estruturas com maior du-
rabilidade, suprir os requisitos das estruturas com elevada taxa de armadura, diminuir a quantidade
necessária de mão de obra e aumentar a eficiência e a agilidade do processo, ainda assim, alcançando
resistências usuais. A presente pesquisa tem como objetivo a apresentação, análise e comparação
teórica de quatro métodos de dosagem: Método de Su et al., Método de Repette-Melo, Método
de Tutikian e Método de Gomes, Gettu e Agulló, e definir, através dos estudos, qual o método
mais eficaz. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica baseando-se em teses, dissertações,
livros e artigos, apoiando-se principalmente nas publicações dos próprios autores. Fazendo essa
análise, verificou-se que o método de dosagem de Tutikian transforma o concreto convencional em
autoadensável, buscando utilizar materiais locais e redução de custos; Su et al. propuseram preen-
cher os vazios de empacotamento com materiais ciment́ıcios (cimento, escória de alto forno e cinza
volante); o método de Repette-Melo realiza a dosagem baseando-se na relação água/aglomerante,
que é definida a partir de uma resistência pré-estabelecida; Gomes et al. demonstraram que a
composição da pasta não influencia a determinação da proporção entre os agregados, assim, é
realizada a composição da pasta e do esqueleto granular isoladamente. Com isso, teoricamente,
concluiu-se que o método de Tutikian é o mais acesśıvel, pois é prático, simples e experimental.
Além disso, parte desse processo é conhecido, visto que é baseado no método IPT/EPUSP para o
concreto convencional e tem o propósito de utilizar materiais locais e mais econômicos, mantendo
a eficiência desse material.

Palavras-chave: Concreto autoadensável; Métodos de dosagem; Eficiência; Comparativo.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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ANÁLISE DAS FRATURAS EM VIGAS ARMADAS E NÃO
ARMADAS

Sara F. Cardoso1, Leticia Mascarello1 e Carlos E. T. Balestra2

Sendo a corrosão das armaduras um importante problema relacionado à degradação de estruturas
de concreto armado, este trabalho trata dos efeitos da corrosão sobre a forma de ruptura de vigas
em escala de laboratório. Para isso, foram moldadas 3 vigas com dimensões 15 x 15 x 45 cm
armadas com uma barra de diâmetro igual a 10 mm e 2 vigas sem armaduras para fins de controle.
Todas estas vigas foram submetidas ao ensaio de corrosão acelerada através da imersão em uma
solução de NaCl, sendo posteriormente submetidas ao ensaio de flexão 3 pontos, as vigas armadas
foram preenchidas com resina afim de constatar as angulações dos planos de fissuras. Os resultados
obtidos mostraram que o modo de fratura de vigas sem armadura apresenta fissuração vertical,
ao passo que em vigas armadas, as fissuras perfazem a direção das barras mesmo corróıdas, nas
vigas armadas também foi posśıvel encontrar um angulação predominante, onde no centro da barra
foram encontradas fissuras de 45º e nas extremidades fissuras de 30º. Além disso, em termos de ca-
pacidade de carregamento, vigas corróıdas apresentaram a mesma capacidade resistente que vigas
sem barras neste estudo. Assim, foi posśıvel concluir que a corrosão afeta de maneira considerável
o modo de ruptura das vigas.

Palavras-chave: Corrosão; Fissuras; Armaduras

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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ORÇAMENTO X CUSTO FINAL DE UMA OBRA DE ALVENARIA

Tainá L. Piccolo1 e Evandro M. Kolling2

Tendo em vista a crescente globalização da economia, o sucesso de um empreendimento está dire-
tamente atrelado a um bom planejamento e a um orçamento adequado. Estes fatores determinam
se um empreendimento é viável ou não, logo, o orçamento é uma das primeiras informações que o
empreendedor deseja conhecer durante o estudo de um projeto. Por isso, ao analisar o valor orçado
para uma obra e compará-lo com seu custo final, é posśıvel verificar quais setores consumiram mais
do que o previsto, o que auxilia no melhoramento de futuros orçamentos e na categorização dos
gastos. Esse estudo analisou o valor orçado para uma casa de alvenaria de dois andares em ju-
nho de 2017, em comparação com seu custo final. O orçamento foi constitúıdo pelo levantamento
quantitativo e pela composição de custos unitários – onde os custos dos insumos foram retirados
do SINAPI –, enquanto o custo final foi calculado de acordo com as notas fiscais disponibilizadas
pelo proprietário da obra. O orçamento calculado foi de R$160.839,18, enquanto o custo final da
obra foi aproximadamente R$274.438,24, resultando num aumento de R$113.599,16. Isto é, o preço
orçado foi de R$1.077,44/m2, enquanto o custo real chegou aos R$1.838,42/m2. Considerando que
as despesas indiretas não foram inclúıdas no orçamento, o resultado obtido pela análise de custos
permite observar que algumas etapas da obra representam um percentual maior em relação ao
custo total, e que é necessário prever a ocorrência de eventos que venham a interferir no orçamento
da construção. Dessa forma, esse estudo traz a compreensão de que um acompanhamento finan-
ceiro é de suma importância, antes e durante a realização de uma obra, e que tanto o controle de
gastos quando a realização do orçamento são tarefas que exigem preparação e responsabilidade.

Palavras-chave: Orçamento; Construção; Engenharia Civil.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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CONCRETO REFORÇADO COM FIBRA METÁLICA:
INFLUÊNCIA DO MODO DE RESFRIAMENTO NA RESISTÊNCIA

À COMPRESSÃO APÓS EXPOSIÇÃO À ELEVADAS
TEMPERATURAS

Tássia M. Fochesato1 e Carlos E. T. Balestra2

As fibras de aço, segundo a NBR 15530:2007, são filamentos descont́ınuos feitos especificamente
para serem usadas no concreto com o intuito de melhorar as suas propriedades mecânicas. Apesar
do uso das fibras ser bastante comum, não há, ainda, uma norma regulamentadora para concre-
tos deste tipo em situação de incêndio, assim, cada vez mais tem-se desenvolvido pesquisas para
analisar o comportamento deste tipo de material. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo
avaliar a resistência à compressão axial do concreto reforçado com fibra metálica após exposição
à elevadas temperaturas, por meio de mufla, verificando a influência do modo de resfriamento
(lento ou brusco). Para tanto, foram utilizados 8 corpos de prova (CP) de concreto com fibra
metálica (traço 1:1,53:2,12:0,48), para fck=25MPa, sendo a quantidade de fibra de 1% em relação
ao volume do corpo de prova. As amostras foram deixadas em estufa por 24 horas e colocadas na
mufla a uma temperatura de 1000◦C, por um peŕıodo de 7 horas, sob taxa de aquecimento média
de 4,62◦C/min. Assim que retirados da mufla, 4 CP’s foram submetidos ao resfriamento brusco
ao serem submersos em um recipiente contendo água corrente por 1 minuto e, posteriormente,
postos em cima da bancada. Já os outros 4 CP’S foram postos diretamente em cima da bancada
para serem resfriados de forma natural. Então, com os corpos de prova à temperatura ambiente,
realizou-se o ensaio de compressão e posterior análise dos resultados. Para os corpos de prova
resfriados naturalmente, a resistência média foi de 9,49 MPa. Já para o resfriamento brusco, o
resultado foi de 8,82 MPa. Assim, é posśıvel constatar que o resfriamento brusco afeta de forma
mais significativa na resistência do que o resfriamento lento. Isso se deve ao choque térmico pro-
vocado ao retirar os corpos de prova da mufla e imediatamente submetê-los à água corrente.

Palavras-chave: Concreto; Fibra metálica; Resfriamento; Resistência à compressão.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A ABSORÇÃO DE ÁGUA POR
CAPILARIDADE E O CONSUMO DE CIMENTO EM

ESTRUTURAS REAIS DE CONCRETO ARMADO

Thiago A. Reichert1 e Carlos E. T. Balestra2

A durabilidade de estruturas de concreto armado está relacionada com as propriedades de entrada
de água e transporte de agentes agressivos por meio dela. O ingresso destes ı́ons agressivos, provido
pelos mecanismos de transporte através do sistema de poros do concreto, influencia na corrosão
das armaduras. Sendo a absorção capilar o processo dominante, o fenômeno pode ser utilizado
para estimar a vida útil das estruturas. Neste trabalho, foram realizados ensaios de absorção de
água por capilaridade, determinando o coeficiente de absorção de água por capilaridade, e ensaios
de reconstituição de traço, de modo a estimar o consumo de cimento. Assim, foram comparados
os resultados desses ensaios, para três diferentes estruturas, com o intuito de analisar a influência
da composição do concreto, com relação ao consumo de cimento, sobre a absorção de água por
capilaridade, quanto propriedade relacionada à vida útil de estruturas. Os corpos de prova foram
extráıdos de estruturas de concreto armado, presentes a mais de 40 anos na Ilha dos Arvoredos
(Guarujá/SP), em condições de degradação natural e localizadas em diferentes zonas de agressi-
vidade marinha. Os resultados mostram que o mecanismo de absorção de água por capilaridade
é semelhante, mesmo para estruturas em diferentes zonas de agressividade marinha. Além disso,
verificou-se, com base nos traços dos concretos, que o consumo de cimento está relacionado com a
porosidade e, portanto, com a absorção de água por capilaridade. Nesse sentido, observou-se que
quanto maior o consumo de cimento, maior será a absorção de água por capilaridade, indicando
que a absorção de água por capilaridade e, consequentemente, o ingresso de ı́ons agressivos, são
dependentes das propriedades do concreto das estruturas. Com isso, conclui-se que a absorção
de água por capilaridade e o consumo de cimento são parâmetros importantes para análises de
durabilidade e vida útil de estruturas de concreto armado.

Palavras-chave: Absorção de água por capilaridade; Consumo de cimento; Corrosão de ar-
maduras; Concreto; Durabilidade de estruturas.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DO CONCRETO
AUTOADENSÁVEL POR MEIO DE ENSAIOS DE PUSH-OFF

Willian V. M. Ribeiro1 e Gustavo Savaris2

O concreto autoadensável vem ganhando espaço na construção civil, devido à, sua fluidez que
dispensa o uso de vibradores mecânicos para adensamento, e capacidade de transpor estruturas
esbeltas ou com alta taxa de armadura. O objetivo dessa pesquisa foi quantificar e avaliar a re-
sistência ao cisalhamento do concreto autadensável, em relação à taxa de armadura empregada.
Foram utilizados corpos de prova no modelo push-off conforme proposto por Hofbeck (1969), com
variação de armaduras transversais ao plano de cisalhamento: sem armadura transversal, um, dois
ou três estribos. Para determinação da resistência a compressão foi utilizado corpos de prova
segundo a NBR 7215, com o intuto de obter um parâmetro de comparação com outros traços.
O concreto autoadensável utilizado seguiu o traço 1:2,29:1,82, com relação água/cimento de 0,52,
utilizando aditivo superplastificante a base de policarboxilato de sódio e adição de f́ıler calcário
em proporção de 54% da massa do cimento. Observou-se que o traço de concreto de estudo apre-
sentou uma fluidez satisfatória, conforme os requisitos das normas NBR 15823–2 resultando em
espalhamento de 585mm, segundo a NBR 15823–4 resultando em uma relação de alturas de 0,8125
no L–box test e de acordo com a NBR 15823–5 resultando em um tempo de 3,96s no V–funnel test.
Os resultados dos ensaios de push-off demonstraram uma parcela de resistência ao cisalhamento
atribúıda ao concreto autoadensável e uma aumento dessa resistência proporcional a taxa de ar-
madura utilizada.

Palavras-chave: Concreto Autoadensável; Cisalhamento; Push-off.
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2 Orientador(a).
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TRATAMENTOS DE FILMES DE PEDOT:PSS PARA USO EM
DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS ORGÂNICOS

Charles O. Goes1 e Douglas J. Coutinho2

A eletrônica orgânica (EO) vem ganhando visibilidade no cenário cient́ıfico e tecnológico devido
à alta flexibilidade mecânica e baixo custo. Outra vantagem da EO em relação aos tradicionais
inorgânicos, é a sua biocompatibilidade, o que possibilita um novo horizonte em campos biomédicos.
A otimização destes materiais e a alta reprodutibilidade são desafios pertinentes e atuais. No caso
de dispositivos eletrônicos orgânicos (DEO) em geral, ainda existe a dificuldade de evitar que a ca-
mada polimérica subsequente dissolva a anterior, pelo fato do dispositivo ser montado em camadas
sequenciais. Neste trabalho investigou-se o uso de PEDOT:PSS para sua aplicação em camadas
condutivas e camadas ativas em DEOs. Diferentes tratamentos, qúımico, térmico e adição de adi-
tivos, foram utilizados com o objetivo de melhorar a condutividade elétrica do filme fino. Foram
produzidos filmes de PEDOT:PSS pelos métodos de spin-coating e drop-casting em dois tipos de
substratos: vidro e circuitos interdigitados (vidro e ITO). Tratamento térmico foi realizado em
diferentes temperaturas e variando-se o tempo de tratamento entre 0 e 25 minutos. O tratamento
qúımico foi realizado utilizando diferentes tipos de álcoois: Metanol, Isoproṕılico e Et́ılico. Os adi-
tivos utilizados foram: etileno glicol (EG) e tetraetoxissilano (TEOS). Para os tratamentos com uso
de álcoois e a adição de EG, foi observado um aumento de condutividade em 3 ordens de grandeza
em relação aos filmes puros de PEDOT:PSS. Os filmes com adição de TEOS se mostraram resis-
tentes a deposição de camadas subsequentes em solução aquosa. Foi observado que os tratamentos
satisfazem as necessidades para a substituição de materiais inorgânicos em dispositivos eletrônicos
orgânicos. Com base nos resultados foram fabricados transistores eletroqúımicos e utilizados como
camada condutora (gate) no caso do OFET de estado sólido.

Palavras-chave: Poĺımeros Condutores; PEDOT:PSS; Eletrônica Orgânica; Estudo de Conduti-
vidade.
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UM ESTUDO SOBRE QUANTIFICADORES DE COERÊNCIA
QUÂNTICA

Eberson T. Tomazelli1 e Fagner M. De Paula2

O mundo inviśıvel e estranho dos átomos, elétrons e fótons é descrito pela teoria quântica. Essas
part́ıculas exibem comportamentos ondulatórios como interferência, difração e tunelamento. Es-
ses efeitos não clássicos estão associados com uma propriedade denominada coerência quântica.
Em sistemas compostos, a coerência quântica é o ingrediente indispensável para a ocorrência de
correlações quânticas, tais como emaranhamento e discórdia. Assim como a energia é um re-
curso para a realização de trabalho, a coerência quântica é o combust́ıvel necessário para efetuar
tarefas nas áreas de informação e computação quântica, como a criptografia quântica e o teletrans-
porte quântico. Nosso objetivo é explorar matematicamente as caracteŕısticas de quantificadores
de coerência quântica em sistemas compostos. Em particular, neste trabalho investigamos uma
medida de coerência quântica baseada na norma-l1 aplicada a um sistema de dois qubits (bits
quânticos). Considerando um estado geral para o referido sistema, descrito por uma matriz den-
sidade 4x4 na base computacional, empregamos a operação traço parcial para extrair o estado de
cada qubit. Em seguida, utilizando o quantificador de coerência quântica definido em termos da
norma-l1, encontramos uma relação de desigualdade, a saber: a coerência quântica do sistema
composto é maior ou igual a soma das coerências quânticas dos subsistemas. Por fim, fornecemos
as condições necessárias sobre os elementos da matriz densidade do sistema composto para que
a igualdade na relação encontrada seja satisfeita, com o intuito de buscar sistemas f́ısicos onde a
coerência quântica é conservada.

Palavras-chave: Teoria quântica; Coerência quântica; Computação quântica; Qubits.
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EFEITOS QUÂNTICOS MACROSCÓPICOS EM UM DISPOSITIVO
FERROMAGNÉTICO

Fernanda Azevedo1 e Fagner M. de Paula2

A f́ısica quântica é uma teoria conhecida por descrever o comportamento de sistemas pertencentes
ao mundo microscópico como átomos e elétrons. No entanto, avanços tecnológicos na fabricação
e manipulação de dispositivos nano e mesoscópicos vêm possibilitando a observação de fenômenos
quânticos numa escala cada vez maior. Em particular, uma supercorrente composta por bilhões
de elétrons fluindo num SQUID (Superconducting Quantum interference Device) é capaz de exibir
diferentes comportamentos não clássicos, tais como quantização de energia e tunelamento quântico.
O objetivo de nosso trabalho é investigar teoricamente efeitos quânticos num dispositivo magnético
análogo ao SQUID. O dispositivo consiste em um anel ferromagnético unidimensional descrito pelo
limite cont́ınuo do modelo XY. Em primeiro lugar, mostramos que a magnetização do anel pode se
comportar como um sistema massa-mola unidimensional e apresentar o fenômeno da quantização
de energia. Empregando a aproximação harmônica, verificamos que a separação entre ńıveis de
energia não depende do comprimento do anel e, dessa forma, o dispositivo investigado se reve-
lou um candidato bastante promissor a exibir experimentalmente efeitos quânticos macroscópicos.
Além disso, mostramos que a magnetização tem a possibilidade de alternar seu sentido de rotação
ao longo do anel via tunelamento quântico, comportando-se efetivamente como um bit quântico,
isto é, o elemento básico das áreas de informação e computação quântica.

Palavras-chave: Anisotropias; Ferromagnetismo; Informação quântica; Qubit; Oscilador harmônico.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia da Computação.
2 Orientador(a).
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TRANSISTOR ORGÂNICO DE EFEITO DE CAMPO COM PORTA
ELETROLÍTICA

Henrique Schavarski1 e Douglas J. Coutinho2

Com o crescente avanço da área de eletrônica orgânica, além de aplicações na fabricação de dispo-
sitivos eletrônicos, há uma nova vertente para a área, relacionada aos biossensores. Os materiais
eletrônicos orgânicos possuem a capacidade de biocompatibilidade, propriedade esta fundamen-
tal para a transdução de sinais elétricos e iônicos. Este trabalho tem por objetivo fabricar e
investigar as propriedades elétricas de um transistor orgânico de efeito de campo com porta ele-
troĺıtica (electrolyte-gated organic field-effect transistor - EGOFET). Os terminais dreno e fonte
do transistor compõem-se de um filme fino interdigitado de ouro, fabricado utilizando a técnica
de fotolitografia e evaporação térmica. A camada semicondutora, é formada por um poĺımero
semicondutor poly(3-hexylthiophene) (P3HT), depositado via técnica de spin-coating. A camada
dielétrica é composta por uma solução aquosa e um fio condutor de Ag/AgCl como eletrodo de
porta do dispositivo. A tensão de chaveamento do transistor (VG) foi de aproximadamente –0.5V,
voltagem bem abaixo daquelas observadas em dispositivos utilizando dielétricos sólidos. Uma razão
ON/OFF de 20 vezes foi obtida, aplicando-se VD=–0.5V. A corrente de condução do canal para
VG=–0.5V e VD=–0.5V foi de 4.5 µA. A transcondutividade gm do transistor foi de 17 µS. Neste
trabalho, mostramos um transistor orgânico de efeito de campo, fabricado e caracterizado em nosso
laboratório, com performance igual ou superior aos valores encontrados na literatura. Pretende-se
assim, com tais dispositivos, gerar a competência necessária para a fabricação de outros dispositi-
vos para aplicação em biossensores.

Palavras-chave: Transistor de efeito de campo; EGOFET; P3HT; Porta eletroĺıtica; Poĺımero
orgânico.
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SIMULAÇÃO DE MALES AMILOIDOGÊNICOS COM O
SOFTWARE PHAST

Let́ıcia S. Farias1 e Rafael B. Frigori2

Os pept́ıdeos beta amiloides Aβ1−40 (PDB: 2lfm) induzem doenças neurodegenerativas, como o
Mal de Alzheimer (AD), pela formação de agregados amilóides depositados no cérebro de pacien-
tes. Acredita-se também que a amilina humana (hIAPP), hormônio produzido com a insulina pelas
células β-pancreáticas, agrega-se no pâncreas e assim contribuir para o surgimento da Diabetes
Tipo 2 (T2D). Dessa forma, pept́ıdeos não-amiloidogênicos análogos à hIAPP, como Pramlintide
(sIAPP), foram desenvolvidos sob inspiração em outros mamı́feros resistentes à T2D, como roe-
dores (rIAPP) e porcos (pIAPP). Dados cĺınicos mostram ainda uma estreita inter-relação entre
o aumento da prevalência de T2D em portadores de AD, o que sugere uma origem molecular
e sinérgica entre esses males, supostamente ocasionada pela agregação-cruzada (cross-seeding)
de hIAPP e Aβ’s. Deste modo, visamos estudar a interação molecular que leva à agregação
de isoformas da protéına hIAPP (sIAPP, rIAPP e pIAPP) com Aβ1−40 por meio do software
PHAST. O software PHAST simula paralelamente cadeias heteropoliméricas com o método de
Monte Carlo multicanônico empregando um modelo (AB) coarse-grained de protéınas. O modelo
AB descreve protéınas considerando o carácter hidrofóbico dos aminoácidos, representando-os como
A: hidrofóbico e B hidrof́ılico. Assim, o PHAST simula a interação de heteropoĺımeros lineares
flex́ıveis, como protéınas, com um reduzido custo computacional. Em nosso estudo a escala de
hidrofobicidade de Roseman mapeou as protéınas rIAPP e sIAPP na mesma sequência polimérica
AB, sendo portanto consonantes. Os resultados das nossas simulações multicanônicas são analisa-
dos com o módulo PHAST-ANALYST, que extrai a termodinâmica microcanônica dos sistemas à
la Boltzmann. Ou seja, derivam-se à partir da entropia multicanonica as curvas calóricas, as ener-
gias internas, os calores espećıficos e as energias livres de Helmholtz. Por fim, esses observáveis
termodinâmicos são usados na teoria clássica de nucleação (CNT) para deduzirmos a cinética das
respectivas reações qúımicas de agregação-cruzada.

Palavras-chave: PHAST; Simulação Multicanônica; Beta amiloides; Males amiloidogênicos; Di-
abetes Tipo 2.
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DIABETES II E MAL DE ALZHEIMER: DESVENDANDO UMA
INTERCONEXÃO LETAL VIA SIMULAÇÕES NUMÉRICAS

Luan D. Rodrigues1 e Rafael B. Frigori2

Amilina humana (hIAPP) é um polipept́ıdeo secretado pelas células β-pancreáticas com insulina,
ambas protéınas são cofatores sinérgicos no controle do metabolismo glicêmico. O “cross-seeding”
(IAPP-insulina) produz agregados citotóxicos que inibem a secreção de insulina, induzindo a morte
das células β, o que leva à Diabetes II (T2D). Adicionalmente, a T2D é apontada como importante
fator cĺınico de risco para o desenvolvimento do mal de Alzheimer (e vice-versa). Essa agregação
de hIAPP está ainda associada a parâmetros F́ısico-Qúımicos como a distribuição de cargas e so-
lubilidade. Nosso trabalho visa analisar tais parâmetros em estruturas terciárias de mutantes de
amilina, modelados por homologia, objetivando sua potencial aplicação terapêutica. Baseado na
literatura, foram escolhidos reśıduos pontuais para a substituição de aminoácidos da amilina, de
forma a alterar sua distribuição de cargas. As novas estruturas proteicas (i.e. análogos) foram
geradas com o algoritmo virtual I-TASSER de Zhang-Server, que produz de um a cinco modelos
estruturais, baseados na distribuição probabiĺıstica (Monte Carlo) de pares homólogos catalogados
em bancos de dados. Para avaliar as solubilidade protéicas desses análogos, eles foram avaliados
com uma abordagem de solvatação impĺıcita descrita por uma equação de Poisson-Boltzmann.
Para tal, utilizamos o programa CHARMM-GUI do departamento de Bioengenharia da Univer-
sidade de LEHIGH, e assim, computamos as respectivas energia de solvatação (∆Go

Solv.). As
simulações geram diferentes possibilidades estruturais para o mesmo mutante, então, para estudar
sua energia de solvatação foi necessário implementar critérios de seleção moleculares. Por exemplo,
elegemos como critério estrutural a manutenção da ponte dissulfeto entre Cys2 e Cys7. Assim, ao
compararmos as ∆Go

Solv. dos diferentes análogos mostramos que, de fato, a substituição de alguns
reśıduos é uma alternativa viável para melhorar as solubilidades. Consequentemente, isso reduz o
potencial agregacional e minimiza a possibilidade de surgimento de casos de Alzheimer.
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FABRICAÇÃO DE TRANSISTORES ELETROQUÍMICOS
ORGÂNICOS

Mateus Debus1 e Douglas J. Coutinho2

O desenvolvimento de dispositivos eletrônicos capazes de realizar análises in vitro e in vivo que
possam ser utilizados como biossensores, é de extrema importância para o entendimento de in-
terações biológicas, tais como as que ocorrem entre v́ırus, bactérias e pesticidas com outros seres
vivos. Para esse tipo de aplicação, o dispositivo deve atuar em meio aquoso e ter condução
mista; ou seja, eletrônica e iônica. Desta forma, a arquitetura do transistor eletroqúımico orgânico
(OECT) é uma das que atendem a esses requisitos. Este trabalho teve como objetivo a fabricação
e caracterização de transistores eletroqúımicos orgânicos. A estruturação dos contatos elétricos,
dreno e fonte, foi realizada utilizando a técnica de fotolitografia, resultando em eletrodos de ouro
(Au) e óxido de ı́ndio dopado com estanho (ITO). O canal constituiu-se do poĺımero orgânico
poli(3,4-etilenodióxido-tiofeno):poli(estirenossulfonato) (PEDOT:PSS), o qual possui a capacidade
de condução mista. Sobre o canal, uma camada dielétrica foi formada utilizando-se uma solução
eletroĺıtica de NaCl 0,1 M. A transcondutância dos dispositivos com os eletrodos de Au foi de 7900
µS, acima dos valores obtidos para os dispositivos utilizando o ITO. A razão ON/OFF calculada
para os transistores de Au foi 123 e a voltagem de chaveamento em torno de - 1 V. Desta forma,
neste trabalho foi posśıvel construir transistores eletroqúımicos orgânicos, os quais podem ser utili-
zados futuramente como base no desenvolvimento de biossensores para o estudo do funcionamento
de antibióticos, detecção de doenças, entre outras aplicações.

Palavras-chave: Transistor; Biossensor; Eletroqúımica; Bioeletrônica; Transcondutância.
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA E DISSIPAÇÃO DE POTÊNCIA EM
UM CONVERSOR BOOST

Alexandre B. A. Fonseca1 e Alberto V. Oliveira2

Conversores de Corrente Cont́ınua para Corrente Cont́ınua (CC-CC) são circuitos eletrônicos res-
ponsáveis por ajustar ńıveis de tensão elétrica, cujas principais aplicações são em fontes de ali-
mentação, eletrodomésticos, equipamentos médicos, impressoras e dispositivos eletrônicos pessoais.
Dentre as diferentes topologias de conversores CC-CC, este trabalho tem como tema de estudo o
conversor boost, o qual permite variar a tensão de sáıda para uma magnitude superior em relação
à tensão de entrada. Como objetivo geral, tem-se a implementação prática e de um modelo ma-
temático desta topologia, a fim de analisar o fluxo de dissipação de potência. Para esta análise,
foram empregados modelos aproximados da dissipação de potência fixa, em condução e dinâmica
dos dispositivos, assim como suas caracteŕısticas não ideias. Para executar e validar o estudo,
um algoritmo de cálculo dos modelos aproximados foi desenvolvido no software SCILAB. A im-
plementação do circuito do conversor ocorreu para validar os dados obtidos na modelagem. Os
resultados experimentais e teóricos (eficiência e potência dissipada) foram obtidos para os seguintes
parâmetros de processo: tensão de alimentação, resistência de carga, frequência de chaveamento
e razão ćıclica de 20 V, 232,5 Ω, faixas de 5 kHz a 400 kHz e 20 % a 80 %, respectivamente. De
posse dos resultados de eficiência e dissipação de potência, uma análise comparativa entre os dados
teóricos e experimentais, possibilitou determinar o desvio, cujos valores máximos foram ± 5 %
e ± 1 %, respectivamente. Por fim, o algoritmo desenvolvido possibilita estimar os parâmetros
de operação do conversor boost (frequência de chaveamento e razão ćıclica) em novos projetos do
conversor boost, considerando eficiência e potência dissipada do conversor.

Palavras-chave: Conversor CC-CC; Conversor Boost; Eficiência; Potência dissipada.
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ESTUDO DO ACIONAMENTO DE CONVERSORES BUCK

Eduardo A. Rauber1 e Alberto V. Oliveira2

O conversor CC-CC (Corrente Cont́ınua para Corrente Cont́ınua) abaixador de tensão, denominado
conversor buck, é um tipo de fonte chaveada capaz de operar nos modos cont́ınuo ou descont́ınuo de
corrente. Além disso, este possui alta eficiência comparado com circuitos de funções análogas, como
divisores de tensão e amplificadores operacionais. Consequentemente, o conversor buck tornase útil
para aplicação na engenharia moderna. O objetivo deste trabalho é o estudo e a implementação
prática do circuito de acionamento de transistor de efeito de campo (MOSFET) de canal N, o qual
é utilizado como chave eletrônica em um conversorbuck. Esta chave é acionada quando a diferença
de potencial entre os terminais de porta e de fonte (Vgs) atinge valor superior à tensão de limiar
(Vth). Assim, há transferência de energia da fonte de tensão para a carga. Por meio de simulador
de circuitos elétricos, verificou-se a forma de onda do sinal de sáıda do conversor, para uma carga
resistiva, utilizando-se o modelo de chave on-off ideal. Neste cenário, a tensão elétrica monito-
rada na sáıda do circuito manteve-se inferior à tensão elétrica aplicada na entrada do conversor,
equivalendo-se aos resultados teóricos. Entretanto, ao empregar o MOSFET IRFZ44N como chave
na implementação prática, monitorando-se a diferença de potencial na sáıda do conversor através
de um osciloscópio digital de 100 MHz (modelo DSO1012A-AB9), para peŕıodos entre 30 µs e
50 µs, o circuito não operou conforme desejado, ocasionando divergências entre os parâmetros de
corrente e tensão dos resultados teóricos, simulados e experimentais. Contudo, o presente trabalho
combinou estudos teóricos, simulações e implementações práticas empregando o conversor buck,
constatandose a necessidade de incorporação de um circuito de acionamento da chave, o qual pos-
sibilitará o correto funcionamento do conversor.

Palavras-chave: Conversor; Buck ; Chave; Transistor; Acionamento.
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CONVERSOR DE ALTO GANHO PARAPROCESSAMENTO DE
ENERGIA FOTOVOLTAICA

Eduardo F. Weber1 e Cassius R. de Aguiar2

A utilização de fontes de energia renováveis é, quando comparada a outros tipos de geração de
energia, a que teve o crescimento mais rápido dos últimos anos, sendo que a energia que mais
se destaca na atualidade é a energia solar. Em sistemas fotovoltaicos, as condições climáticas
estão diretamente associadas ao fornecimento de energia e para que o fornecimento de energia seja
regulado são utilizados conversores CC-CC (Corrente Cont́ınua para Corrente Cont́ınua). Desta
forma, o objetivo geral deste trabalho é analisar e desenvolver um conversor de energia CC-CC
utilizando a técnica interleaved, a qual traz benef́ıcios para o conversor como transientes de res-
posta mais rápidos a variação da carga, melhor dissipação de calor e menor stress nas chaves. De
forma a modelar o conversor interleaved, é utilizado o modelo de espaço de estados, sendo que
foram consideradas as resistências parasitas dos indutores e das chaves além de ter sido feita a
linearização do arranjo de painéis fotovoltaicos. Posteriormente com as funções de transferência
obtidas, são projetadas as constantes dos controladores do tipo PI (Proporcional Integral). Para
a realização do controle, foram modeladas duas malhas de controle, uma mais interna que ajusta
o controle da corrente de entrada, e outra mais externa que regula o controle de tensão de sáıda
do conversor. Após analisar as respostas dos controladores em função da frequência, comprovando
sua estabilidade, o conversor e o arranjo de painéis fotovoltaicos foram simulados para diversos
cenários, evidenciando o correto funcionamento do sistema, atingindo a tensão desejada em um
tempo satisfatório e tendo uma amplitude baixa de ondulação residual.

Palavras-chave: Energia Fotovoltaica; Conversor CC-CC; Técnica Interleaved.
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FERRAMENTA PARA MONITORAMENTO MULTICANAL E
ATUAÇÃO EM SISTEMAS ELETRÔNICOS

Gabriel C. Zilio1, Matheus H. M. Campos1 e Felipe W. D. Pfrimer2

Atualmente o processamento digital de sinais é amplamente utilizado em diversas áreas de co-
nhecimento, podendo ser empregado em: sistemas elétricos, eletrônicos ou eletromecânicos; inter-
pretação e processamento de informações ou sinais. Uma vez o sinal processado, dependendo do
sistema, pode ser necessário algum tipo de controle externo ao processo, tal como o acionamento
de um motor em um indústria. Porém este sinal é de domı́nio discreto, e o sinal de controle
deverá ser disponibilizado analogicamente, visto isso, a proposta deste projeto é a elaboração e
implementação de um sistema eletrônico que seja capaz de disponibilizar tais valores analógicos de
controle. O instrumento a ser desenvolvido poderá ser empregado em diversas áreas de controle,
pois o equipamento não terá um objetivo espećıfico, podendo ser utilizado em várias aplicabilidades
distintas. O conversor digital-analógico que será empregado no protótipo, disponibiliza 8 canais de
sáıda, sendo 4 que variam na faixa de 0 a 2,5 V e outros 4 canais simétricos que variam de –2,5 a
2,5 V. Além disto, conta com um microcontrolador para atualizar o valor requisitado pelos canais
do transdutor. A motivação desta empreita é a de diminuir o tempo de desenvolvimento de futuros
projetos que necessitam deste tipo de equipamento de controle para validar seu funcionamento,
visto que ele pode ser adaptado às necessidades recorrentes em projetos de engenharia eletrônica.

Palavras-chave: Controle; Multicanal; Digital-analógico; Sistema eletrônico.
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AQUISIÇÃO DE SINAL ELETROMIOGRÁFICO COM SISTEMA
MULTICANAL

José W. C. Estevam1, Felipe W. D. Pfrimer2 e Alberto Y. Nakano3

A eletromiografia é o estudo da função muscular através da observação dos sinais elétricos emi-
tidos pelos músculos. O sinal eletromiográfico pode ser adquirido por um aparelho chamado ele-
tromiógrafo que converte a atividade elétrica associada ao funcionamento do músculo em formato
de um registro gráfico. A análise desses registros ajuda no diagnóstico para avaliar a saúde dos
músculos e das células nervosas que as controlam. Os resultadospodem revelar: disfunção nervosa,
disfunção muscular ou problemas na transmissão do sinal do nervo para o músculo. A aquisição de
sinal eletromiográfico pode se beneficiar empregando sistemas multicanal com tecnologia digital,
pois proporciona: maior quantidade de informação relevante a ser analisada, fácil armazenamento
e processamento. Desta forma, este projeto propõem o desenvolvimento de um dispositivo ele-
tromiógrafo com sistema multicanal com tecnologia digital, permitindo a aquisição do sinal de até
oito grupos musculares simultaneamente. Cada canal deverá conter uma placa de circuito impresso
para condicionamento do sinal e conversão para formatodigital. Um módulo receptor terá a finali-
dade de gerenciar a coleta dos dados com os canais e encaminhá-los através da rede TCP/IP para
um host remoto, preferencialmente através de rede WI-FI de maneira a proporcionar ao usuário
flexibilidade no manuseio. Para recolha e exibição dos dados será desenvolvido um programa de
interface gráfica. Como resultado, deseja-se obter um sistema flex́ıvel e de alta precisão, já que
será posśıvel utilizá-lo sema necessidade de fiosentre computador e o eletromiógrafo.
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CONTROLE FUZZY DE UM CONVERSOR BOOST INTERLAVED

Lucas G. Mendes1 e Cassius R. de Aguiar2

O uso de fonte de energias renováveis no Brasil tem ganhado destaque no cenário nacional. As
principais aplicações estão no setores industriais e residenciais. Porém, considerando que a matriz
energética brasileira ter uma grande parcela proveniente de origem h́ıdrica, a mesma apresenta
fragilidades. Como exemplo, a recente crise que o Brasil enfrentou em função da falta de chuva,
provocando assim uma drástica redução nos ńıveis dos reservatórios e implicando em um aumento
nas tarifas energéticas. Nesse sentido, fontes de energia solar têm crescido significativamente, por-
tanto para adequar a aplicação de painéis fotovoltaicos é necessário ajustar a tensão do painel ao
ńıvel de tensão exigida pela aplicação. Em função disso, esse trabalho tem como objetivo o desen-
volvimento de um conversor boost com técnica interleaved que apresenta vantagens como menor
ondulação na corrente de entrada, transientes mais rápidos e a utilização de componentes com
capacidades elétricas reduzidas, por consequência componentes mais baratos. Para a modelagem
matemática do conversor boost interleaved, é utilizado espaços de estados incluindo as resistências
parasitas dos indutores e das chaves e posteriormente obtido a função de transferência. De forma
a melhorar o desempenho do conversor, é projetado o controlador fuzzy nas seguintes etapas: con-
junto funções de pertinências que relaciona sinal com variável lingúıstica junto com o seu valor
de pertinência (fuzificação); conjunto de regras lingúısticas para implicações (inferência fuzzy) e
método do centro de área que converte valor fuzzy a um sinal de controle (defuzificação). Esse
projeto de controle foi desenvolvido com o aux́ılio do software MATLAB e simulado no mesmo
para a validação do controlador fuzzy. Em relação a continuidade do projeto, a implementação do
controle fuzzy será realizada em linguagem de programação C visando a utilização de um digital
signal processor (DSP).

Palavras-chave: Energia Fotovoltaica; Conversor Boost Interleaved ; Controle Fuzzy.
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MODELAGEM E GERENCIAMENTO DO FLUXO DE POTÊNCIA
DE UM CONVERSOR BOOST INTERLEAVED

Mario C. De Santis1 e Cassius R. de Aguiar2

Uma das soluções para energia renovável que tem atráıdo expressivos investimentos por parte dos
setores privado e estatal, é a solar, pois possibilita aos consumidores gerarem sua própria energia,
tornando-os independentes das concessionárias de energia e isentos de altas taxas impostas pelas
mesmas. Por outro lado, esse modelo de geração de energia é afetado de forma determinante
por questões relacionadas à baixa tensão de sáıda dos painéis e a imprevisibilidade das condições
climáticas. Em virtude desses eventos indesejados, a eletrônica de potência, com estudos relaci-
onados ao desenvolvimento e aprimoramento de conversores, elevando os baixos ńıveis de tensão
proveniente dos painéis e ao mesmo tempo, as técnicas de controle, para a previsão temporal do
controle do fluxo de potência, contribuem para reduzir essas limitações. Nesse contexto, a proposta
desse trabalho está concentrada na modelagem matemática de um conversor CC-CC, associado à
técnica interleaved, e no projeto de controladores de tensão e corrente associados ao conversor para
o tratamento e gerenciamento da energia proveniente de sistemas fotovoltaicos, para que, uma
vez processada, esta energia ser fornecida ao inversor que fará o tratamento para o estágio CA.
Por fim, ser realizada a avaliação dos controladores projetados em diferentes cenários, variando a
carga de sáıda do conversor, por meio de simulações no ambiente PSIM e discutidos os impactos
da topologia do conversor escolhida.

Palavras-chave: Energia renovável; Painel fotovoltaico; Modelagem matemática; Conversor CC-
CC.
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DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO PARA VERIFICAÇÃO
DE AZEITE DE OLIVA/ ÓLEO VEGETAL

Matheus B. Polidorio1, Ricardo Schneider2 e Alberto Y. Nakano3

O azeite de oliva é considerado um alimento de alto valor comercial, tornando-o, principalmente
quando puro, alvo de adulterações, a qual geralmente acontece pela adição de óleos vegetais de
qualidade inferior como o óleo de soja. A detecção dessas fraudes, normalmente, é realizada por
métodos de análise laboratoriais que demandam tempo e mão de obra especializada. Este trabalho
tem por objetivo desenvolver um dispositivo de baixo custo para a aquisição de imagens de óleos
vegetais (não se restringindo apenas ao azeite de oliva), de maneira rápida, para posterior análise
por técnicas de processamento digital nessas imagens a fim de, mensurar a posśıvel adulteração
do azeite com outros óleos vegetais. Inicialmente, para validação das técnicas de análise, foram
preparadas amostras de óleo de soja e azeite de oliva, ambos na sua forma comercial, em tubos
de ensaio de vidro transparente, onde o azeite de oliva e soja foram misturados com variação de
0% a 100% da massa de óleo de soja em azeite de oliva, em intervalos de 10%. O próximo passo,
foi realizar a aquisição das imagens dessas amostras por meio da plataforma de desenvolvimento
Raspberry Pi 3 e uma câmera digital Pi Camera, com sotfware de captura elaborado em Python.
Após a aquisição, as imagens foram processadas a fim de reduzir rúıdos provenientes da câmera e
dos tubos de ensaio e decomposta em componentes de cores da imagem para estudo da correlação
e visualização do diagrama de dispersão entre a quantidade de óleo de soja misturado no azeite
em relação ao azeite puro. Considerando os resultados obtidos, observou-se correlação linear entre
as componentes de cores e a proporção de óleo de soja, validando a técnica de análise. O próximo
passo será projetar um dispositivo para aquisição das imagens diretamente da embalagem, descar-
tando a necessidade da preparação de amostras.

Palavras-chave: Azeite de oliva; Óleo vegetal; Adulteração; Processamento digital.
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FERRAMENTA PARA MONITORAMENT MULTICANAL EM
SISTEMAS ELETRÔNICOS

Gabriel C. Zilio1, Matheus H. M. Campos1 e Felipe W. D. Pfrimer2

O processamento digital de sinais é amplamente utilizado em diversas áreas de conhecimento,
podendo ser empregado em: sistemas elétricos, eletrônicos ou eletromecânicos; interpretação e
processamento de informações ou sinais; ou até mesmo registro de estados (Data Loggers). No
entanto, fora do contexto digital, dados de interesse como temperatura, pressão, e velocidade
são analógicos (cont́ınuos), e não podem ser diretamente interpretados digitalmente. Dessa forma,
como os sistemas digitais operam no domı́nio discreto, é preciso converter as informações analógicas
para que seja posśıvel processá-las dentro de um dispositivo digital. Este projeto consistiu no es-
tudo, elaboração e implementação de um sistema eletrônico capaz de realizar tais aquisições. O
instrumento desenvolvido pode ser empregado em diversas áreas da instrumentação, pois o equipa-
mento é de propósito geral, podendo ser utilizado na captação de grandezas distintas. O conversor
analógico-digital que foi empregado no protótipo (ADS1256), permite a leitura multiplexada de
até oito canais analógicos simples, ou até quatro diferenciais conforme a aplicação empregada. O
sistema possui um microcontrolador da famı́lia MSP430 para gerenciar, armazenar e, se necessário,
processar os dados, para que haja uma imediata atuação. Isso significa que a disponibilização da
informação poderá ser não tratada (dados brutos) ou processada conforme a necessidade e limitação
do microcontrolador. A motivação desta empreita é a de diminuir o tempo de desenvolvimento de
futuros projetos que necessitam deste tipo de equipamento de aquisição para validar seu funcio-
namento, visto que ele pode ser adaptado às necessidades recorrentes em projetos de engenharia
eletrônica. O sistema desenvolvido pode ser validado através da sua utilização em um projeto de
pesquisa que visava a mediação de temperatura através de sensores ópticos, tendo sido programado
para a aquisição dos dados brutos
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SISTEMA DE CANCELAMETO ADAPTATIVO DE RUÍDO:
IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Rafael R. Pertum1 e Eduardo V. Kuhn2

Atualmente, sistemas de cancelamento adaptativo de rúıdo (ANC, adaptive noise cancelling) vêm
sendo utilizados em diversas aplicações práticas, tais como na supressão de rúıdo em aparelhos
auditivos, celulares e/ou de áudio-conferência. Nessas aplicações, busca-se mitigar o rúıdo que
degrada o sinal de interesse, visando assim facilitar a interpretação da informação desejada e/ou
melhorar a qualidade da comunicação. Para tal, visto que fontes de rúıdo podem variar com
o tempo, técnicas de filtragem adaptativa são empregadas para sintetizar (em tempo real) uma
estimativa do rúıdo que corrompe o sinal de interesse para, então, atenuá-lo (por subtração) no
domı́nio elétrico. Nesse contexto, o presente projeto de pesquisa trata da implementação e da
avaliação de desempenho de um sistema de cancelamento adaptativo de rúıdo, operando com rele-
vantes algoritmos adaptativos da literatura [isto é, com o NLMS (normalized least-meansquare) e
três diferentes VSS-NLMS (variable step-size NLMS)]. Tal implementação foi realizada em lingua-
gem C utilizando a placa de desenvolvimento Cortex -FM4 Starter da Cypress Semiconductors ®,
a qual possui recursos para aquisição, śıntese e processamento de sinais de áudio. No intuito de
avaliar o desempenho dos algoritmos implementados frente a sinais de fala contaminados por rúıdo,
três metodologias foram utilizadas, a saber: perceptual evaluation of speech quality (PESQ) para
avaliar a qualidade, e short-time objective intelligibility measure (STOI) e application programming
interface (API) speech-to-text da Google Inc. para avaliar a inteligibilidade. Tais metodologias
confirmam a eficácia da implementação proposta na atenuação de rúıdo em sinais de fala frente à
diferentes valores de SNR (signal-to-noise ratio). Visando dar continuidade ao presente trabalho
de pesquisa, pretende-se agora avaliar o desempenho do sistema de ANC proposto operando com
sinais de fala contaminados por diferentes tipos de rúıdo (por exemplo, rúıdo colorido, balbúrdia e
obras em construção), bem como construir um arranjo de microfones para integrar ao sistema.

Palavras-chave: Algoritmo NLMS; Algoritmos VSS-NLMS; Cancelamento adaptativo de rúıdo;
Filtragem adaptativa.
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MICRORREDE CC: PROCESSAMENTO E CONTROLE DE
ENERGIA SOLAR COM ARMAZENADORES DE ENERGIA

Raphael S. de Castro1 e Cassius R. de Aguiar2

A adoção de fontes de energia renováveis vem crescendo mundialmente, bem como o número de
pesquisas cient́ıficas nessa área. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento
de conversores CC-CC para o processamento e gerenciamento de fontes alternativas de energia. O
controle do fluxo de energia de uma microrrede CC supõe a possibilidade de tanto fornecer energia
para uma carga quanto a possibilidade de absorver e armazenar energia quando houver excedente
de energia. Desta forma, a bidirecionalidade é de suma importância para o projeto, sendo que
o conversor bidirecional Buck-Boost é o conversor escolhido e que atende as caracteŕısticas ne-
cessárias para o projeto. Após a definição da topologia do conversor, é feita uma análise em espaço
de estados do conversor para determinar suas funções de transferência e, subsequentemente, as
malhas de controle adequadas. Devido à complexidade do projeto, foi necessário o uso de dois
controladores proporcionais integrais (PI) no projeto. As constantes de controle dos controlado-
res foram obtidas utilizando métodos computacionais com aux́ılio do sotfware Matlab. Com o
intuito de validar as modelagens realizadas, foi utilizado um sotfware espećıfico para simulações
de potência, o PSIM. Nesse sotfware, foi posśıvel realizar a montagem do circuito projetado, bem
co mo a simulação de um digital signal processor (DSP) para atuar como um microcontrolador.
O DSP foi programado em linguagem de programação C para realizar as leituras do circuito e
executar o controle digital do conversor, utilizando modulação por largura d e pulso (PWM). Os
resultados da simulação evidenciam o correto funcionamento do conversor projetado, atingindo a
tensão almejada no barramento e armazenando energia em situações favoráveis.

Palavras-chave: Conversor CC-CC; Armazenamento de energia; Fontes alternativas de ener-
gia.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DO MÉTODO STAGGEREDPRT NA
MEDIÇÃO DE VELOCIDADE DE ESCOAMENTO EM CILINDRO

GIRANTE

Suzana L. Souza1 e Fábio R. Coutinho2

A estimativa da velocidade de escoamentos utilizando ultrassom é muito utilizada para análise
de escoamentos na área da engenharia de fluidos. A técnica Doppler estima a velocidade usando
ultrassom pulsado, que libera rajadas curtas de ondas ultrassônicas, resultando em um perfil de
velocidade espacial. Entretanto, usar um grande peŕıodo entre as rajadas de ultrassom aumenta o
alcance de medição, todavia, diminui a velocidade máxima medida. Se a velocidade do escoamento
for maior que a velocidade máxima da técnica, o efeito aliasing será observado. O método Stag-
geredPRT (Pulse Repetition Time) utiliza um intervalo de tempo não uniforme entre as emissões
ultrassônicas. Dessa forma, este método consegue evitar oaliasing estendendo a máxima veloci-
dade que pode ser medida. O objetivo deste trabalho é analisar o método StaggeredPRT para
verificar seu desempenho em um escoamento real. Para isso foi utilizado um escoamento com
cilindro girante, preenchido por uma solução de água, glicerina bidestilada e part́ıculas Nylon de
densidade 1,07 g/L. Foram testadas 10 velocidades entre 7 a 44 RPM. Para estabilizar a velocidade
das part́ıculas, foram aguardados 2,5 minutos. Os sinais foram adquiridos por um transdutor de
ultrassom de 4 MHz que foi excitado com rajadas de 2, 4 e 6 ciclos. A técnica StaggeredPRT foi
utilizada com dois intervalos de tempo alternados, T 1 =1,6 ms e T 2 =2,4 ms. Os resultados
obtidos mostraram que é posśıvel medir velocidades 2 vezes acima da velocidade máxima con-
vencional (considerando um intervalo entre emissões de 1,6 ms) com um erro relativo menor que
5%. Verificou-se também que o aumento no número de ciclos emitidos melhora o desempenho da
técnica.

Palavras-chave: Método Doppler ultrassônico; estimação de velocidade de escoamentos; Stag-
gered Trigger.
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AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO NA EXTRAÇÃO DE ÓLEOS
ESSENCIAIS DE MANJERICÃO COM A UTILIZAÇÃO DE

ENZIMAS COMERCIAIS

Adriel J. da Silva1 e Viviane da S. Lobo2

Os óleos essenciais (OE) são mistura de substâncias voláteis de origem vegetal presentes em folhas,
flores, cascas ou ráızes de plantas. Estes OE são produzidos pela planta para sua autodefesa e para
a atração de animais polinizadores. Para a obtenção do óleo essencial do manjericão foi realizada a
hidrodestilação em um equipamento Clevenger com balão de fundo redondo com capacidade de 2
L, utilizando as folhas separadas do talo. Adicionou-se cerca de 1 L de água destilada com cerca de
100 g de folha e semente de manjericão. Para a obtenção do OE in natura, após a adição da planta
no balão com água, aqueceu-se a mistura até uma temperatura de 100 ◦C. Já o procedimento de
extração do OE utilizando a enzima comercial Cellulase foi realizado adicionando-se a enzima após
a adição da planta e da água no balão, e essa mistura foi mantida em banho maria a uma tempera-
tura de 50 ◦C antes de realizar a hidrodestilação. A enzima foi utilizada variando-se a concentração
de 0,05% até 0,25%. A hidrodestilação também teve sua condição de tempo variada de 30 minutos
até 120 minutos para ambos os processos, com e sem aplicação da enzima. Observou-se durante
os processos que o melhor tempo para a destilação dessa espécie de manjericão era de 60 minutos,
e a melhor concentração de enzima adicionada foi de 0,15%, visto que para essa concentração a
quantidade de OE obtido era o dobro da obtida em in natura nas mesmas condições.

Palavras-chave: Ervas condimentares; Hidrodestilação; Óleo essencial; Enzima.
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OBTENÇÃO DE CELULOSE A PARTIR DE BIOMASSA VEGETAL
DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E POSTERIOR CONVERSÃO EM

NANOCELULOSE

Alexsandra B. Boza1 e Kelen M. F. R. de Aguiar2

As fibras vegetais são materiais lignocelulósicos e podem ser extráıdos de fontes naturais ou reśıduos
industriais, como cascas e palhas, tendo na sua composição principalmente a celulose, hemicelulose
e lignina, além de pequenas quantidades de minerais. A celulose e suas modificações têm sido
amplamente utilizadas em vários setores da indústria, como o de alimentos, o farmacêutico, de
materiais e nanotecnologia. Este trabalho tem por objetivo isolar fibras de celulose, a partir de
biomassa vegetal, de azevém perene, além de caracterizar qúımica e morfologicamente, seguido da
conversão da celulose em nanocelulose. As amostras de azevém foram coletadas no interior de São
Pedro do Iguaçu- PR. Para a extração da celulose, processos de hidrólise básica e ácida e branque-
amento foram empregados. Os produtos obtidos, como a celulose e nanocelulose, foram avaliados e
caracterizados por espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), difração de raios- X (DRX) e
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). No espectro de infravermelho da celulose observou-
se bandas caracteŕısticas de celulose: 3400 a 3300 cm−1 (grupos O-H), 2904 cm−1 (estiramento
C-H de grupos metil ou metileno), e uma banda espećıfica na região de 800-1100 cm−1 corres-
ponde as ligações glicośıdicas (C-O-C) da ligação β-1,4. Na imagem de microscopia eletrônica de
transmissão (TEM) da nanocelulose purificada uma morfologia na forma de agulhas é observada,
com espessura na ordem de 10 a 20 nm. Os resultados deste estudo mostraram que a extração da
nanocelulose a partir de biomassa é fact́ıvel, de fácil execução e reprodutibilidade, baixo custo e
com apelo ambiental.
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PONTOS QUÂNTICOS DE CARBONO: OTIMIZAÇÃO DA
SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS FLUORESCENTES A PARTIR

DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Allan J. G. Afonso1 e Kelen M. F. R. de Aguiar2

Os pontos quânticos de carbono (PQCs) são nanopart́ıculas de estrutura amorfa ou cristalina
graf́ıtica quasi -esférica, com diâmetro entre 5 e 50 nanômetros, com defeitos de superf́ıcie for-
mados por diferentes grupos funcionais. A propriedade de maior interesse nos PQCs é sua forte
emissão de fluorescência, provocada pela recombinação radiativa de éxcitons formados nos defeitos
superficiais. A facilidade de obtenção, a alta biocompatibilidade, baixa toxicidade e a ampla área
de aplicação (como sensores de ı́ons metálicos, dispositivos fotovoltaicos, bioimageamento, trans-
porte de fármacos, etc.), são algumas de suas caracteŕısticas. Neste trabalho, foram obtidos PQCs
a partir reśıduos de malte cervejeiro pelo método hidrotérmico e via micro-ondas, com diferentes
tempos de aquecimento. Os espectros eletrônicos das amostras obtidas e purificadas apresentaram
bandas caracteŕısticas de transições do tipo π→π∗ (250 nm – 300 nm) e n→π∗ (300 nm – 400 nm).
Os espectros na região do infravermelho (FTIR) identificaram sinais caracteŕısticos de grupos fun-
cionais O–H (estiramento 3100 cm−1 - 3300 cm−1 ) e C=O (estiramento 1650 cm−1 ). Os espectros
de fluorescência obtidos utilizando como padrão sulfato de quinino (0,01 mg.L−1 ), com excitação
de 300 – 410 nm, e varredura de emissão de 200 – 600 nm, comprovou a emissão de fluorescência
observada em teste qualitativo com lâmpada UV. Portanto, as caracterizações mostraram que os
produtos obtidos neste trabalho apresentaram propriedades satisfatórias e que coincidem com da-
dos da literatura, com absorção caracteŕıstica na região do ultravioleta e infravermelho, e emissão
fluorescente no viśıvel, mostrando ter potencial para serem desenvolvidas diferentes aplicações para
a nanopart́ıcula. Palavras-chave

Palavras-chave: Nanomateriais; Fluorescência; Qúımica Verde; Carbon dots.
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AVALIAÇÃO DO CULTIVO DA RÚCULA NA COMPOSIÇÃO
QUÍMICA DO EXTRATO

Ana C. Alves1, Monique Malikosky2 e Viviane da S. Lobo3

Cada vez mais investigados pela indústria aliment́ıcia e farmacêutica, os flavonoides podem per-
mitir diversos benef́ıcios para o corpo humano e, ainda se consumido na quantidade certa, pode
prevenir doenças card́ıacas, até mesmo o câncer. O intuito desta pesquisa foi determinar como o
tipo de cultivo, dentre eles orgânico, caseiro, convencional e hidropônico de Eruca sativa (rúcula),
em Toledo/Paraná, podem influenciar na concentração de flavonoides presentes no extrato da
rúcula, em diferentes tempos de agitação. Para isso, o extrato da rúcula foi preparado por meio
de uma solução hidro alcoólica, agitado por 48 horas e 72 horas, o qual seguiu com análises de
espectrofotometria de absorbância em 440 nm, para tal, utilizado cloreto de alumı́nio e sulfato de
sódio, a fim da determinação da concentração de flavonoides. Por conseguinte, pode-se afirmar que
o tipo de produção influenciou nos resultados vistos, desta forma, foi observado que os cultivos
convencional e orgânico tiveram resultados mais parecidos, apresentando maior concentração de
flavonoides, do que os cultivos caseiro e hidropônico. Verificou -se também, que não houve uma
correlação positiva entre as leituras com os dois tempos de agitação, apenas para o cultivo hi-
dropônico, o qual teve bom resultado com tempo de 72 horas. Notado ainda que as concentrações
foram abaixo do esperado, necessário o ajuste destas metodologias para se avaliar corretamente
os valores de concentração de flavonoides do extrato de rúcula. Apesar de existir outros fatores
que podem ter influenciado nos resultados obtidos, por exemplo, o desenvolvimento em si de cada
planta (seca, intensidade solar, irrigação), as variações também podem ter sido induzidas com a
quantidade de nutrientes do solo e na água de cada cultivo.

Palavras-chave: Hortaliça; Flavonóis; Produção
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COMPÓSITO VÍTREO-POLIMÉRICO PARA CAPTURA DE CO2

Ana P. Becker1 e Kelen M. F. R. de Aguiar2

A utilização de combust́ıveis fósseis como principal fonte de geração de energia leva à um aumento
de emissão de gases, entre eles o dióxido de carbono (CO2), acentuando o efeito estufa que é o
principal responsável pelo aquecimento global. Diante disso, torna-se necessário o desenvolvimento
de um material para capturar o CO2 presente no ar ou em misturas gasosas, utilizando adsorventes
sólidos de baixo custo. Neste trabalho, propõe-se a produção de um novo compósito constitúıdo
de reśıduos v́ıtreos modificados quimicamente por aminas e uma matriz polimérica de polivinil
butiral (PVB), um poĺımero obtido da reciclagem de para-brisas de carros. Tal compósito tem
a função de adsorver quimicamente o CO2. Preparou-se o material v́ıtreo utilizando os produtos
comerciais Geniosil® e Lupasol®. O reśıduo v́ıtreo em pó permaneceu em solução de Geniosil
em metanol por 24 h, seguido de tratamento com Lupasol em metanol por mais 24h, em tempe-
ratura ambiente. Após esse peŕıodo, o pó foi seco em estufa e à ele, adicionado algumas gotas do
indicador azul de bromotimol. Filmes contendo 10% e 15% de vidro modificado foram preparados
por casting de uma mistura de 5% (m/V) de PVB e pó de vidro. Os pós foram avaliados por
infravermelho, para observação dos grupos funcionais amina, os quais foram identificados nas suas
absorções caracteŕısticas por volta de 3400 cm−1 . Os filmes apresentaram coloração azul indi-
cando a presença de meio básico (aminas). Quando estes foram submetidos à atmosfera de CO2,
sua coloração mudou para verde, devido a adsorção do gás no indicador pó de vidro modificado por
aminas. Os compósitos de vidro-PVB se mostraram ser candidatos à adsorção de CO2, indicado
pela modificação da coloração do compósito, sendo ainda necessário medidas quantitativas do gás
adsorvido.

Palavras-chave: CO2; Adsorção; Vı́treo; PVB; Aminas.
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ADSORÇÃO DA CIPROFLOXACINA EM COLUNAS DE LEITO
FIXO POR CARVÕES ATIVADOS PRODUZIDOS A PARTIR DO

PSEUDOCAULE DA BANANEIRA

Anne K. Spenassatto1, Eduardo G. Barbosa1 e Fabiano B. Scheufele2

Poluentes emergentes (PE) têm causado enorme preocupação na última década no Brasil, por
serem substâncias potencialmente tóxicas, em especial os antibióticos, pois são compostos ativos
e persistentes no ambiente. Assim, este trabalho teve por objetivo a remoção da Ciprofloxacina
(CIP) de soluções aquosas por meio do processo de adsorção por carvões ativados (CA) produzidos
a partir do pseudocaule da bananeira (PCB) em colunas de leito fixo. A análise granulométrica foi
empregada para caracterização do CA-PCB e os experimentos de adsorção em leito fixo obtiveram
dados para o levantamento de curvas de ruptura, sob diferentes condições experimentais. Para
avaliação da cinética de adsorção, manteve-se temperatura, pH, vazão de alimentação e massa de
CA constantes (30 ◦C, 4,0, 3,0 mL min−1 e 1 g, respectivamente), variando-se a concentração de
alimentação da CIP em 10, 50, 100 e 200 mg L−1. Avaliou-se o equiĺıbrio de adsorção mediante
ao ajuste da isoterma pelo modelo de Langmuir. Para obtenção dos parâmetros termodinâmicos
(variação de entalpia, energia de Gibbs e entropia ) variou-se a temperatura entre 30, 40 e 50 ◦C,
mantendo-se nas mesmas condições experimentais na concentração de 100 mg L−1. Foi investi-
gada a influência da massa de CA-PCB empregada no empacotamento da coluna (0,75 e 1 g). Os
experimentos revelaram que o CA-PCB possui elevada capacidade de adsorção para CIP, sendo ve-
rificada uma capacidade máxima igual a qmax = 145,63 mg g−1, bem como uma elevada afinidade.
O estudo termodinâmico indicou um processo endotérmico e espontâneo e o aumento da massa
do adsorvente implicou no aumento da eficiência do leito adsortivo. Este estudo evidenciou que o
CAPCB possui potencial de aplicação no tratamento de antibióticos em solução, devido ao precur-
sor com elevada disponibilidade e pelo excelente desempenho para remoção da CIP, possibilitando
perspectiva de aplicação desta metodologia no tratamento em larga escala deste antibiótico.

Palavras-chave: Ciprofloxacina; Poluentes emergentes; Adsorção em leito fixo; Carvão ativado;
Isotermas de adsorção.
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AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E
SEDIMENTAÇÃO DE PARTÍCULAS VIA PROCESSAMENTO DE

IMAGENS DIGITAIS

David A. B. Siepmann1, Ricardo Schneider2 e Alberto Y. Nakano3

O crescimento microbiano está relacionado a quantidade de bactérias presente no meio de cultura.
As bactérias geralmente podem sobreviver e crescer em ambientes com poucos nutrientes, assim,
entender como ocorre o crescimento permite o controle do mesmo. A cinética de crescimento bac-
teriano pode ser determinada de várias formas, podendo ser obtida pela contagem da quantidade
de células, a massa total da população e/ou densidade óptica. Outro método utilizado é a turbi-
dimetria, na qual consiste na aplicação de uma fonte de radiação luminosa e a mensuração da luz
espalhada pela cultura. Assim, buscou-se avaliar o crescimento de bactérias com o método de ima-
gens digitais, pois de acordo com a quantidade de células a cor da solução apresenta uma variação.
Adicionalmente, o mesmo sistema pode ser empregado para estudo da sedimentação de part́ıculas
a fim de ser determinar o diâmetro das part́ıculas presentes na solução. Para isso, monitorou-se o
crescimento das bactérias com a variação de cor na solução. Estas análises utilizou-se a plataforma
Raspberry Pi 3 Model B+ board para a aquisição de dados, sendo utilizado um script na lingua-
gem Python para o controle do processo para captura de imagens com posterior processamento.
A sedimentação é um processo lento, assim, avaliou-se o comportamento de quatro amostras, com
part́ıculas de vidro peneiradas com mesh <325, 250-325, 200-250, 150-200. Para as part́ıculas
menores o tempo de assentamento foi entorno de 17 horas. O comportamento obtido foi coerente
com o encontrado na literatura observando-se visualmente a decantação das part́ıculas. De ma-
neira semelhante avaliou-se o crescimento de quatro culturas de bactérias E. coli, sem a adição
do agente antibiótico, com 0,2, 0,3, 0,4 µg/ml de concentração do agente antibiótico. Neste caso,
obteve-se um perfil de crescimento semelhante ao medido por equipamentos comerciais. Sendo as-
sim, constatou-se que avaliação do crescimento de bactérias e a sedimentação de part́ıculas podem
ser estudados o emprego de técnicas de processamento digital de imagens.
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PRODUÇÃO DE ESPONJAS DE VIDRO A PARTIR DE RESÍDUOS
VÍTREOS PROVENIENTES DE ATERRO SANITÁRIO

Isabelle A. Costa1 e Ricardo Schneider2

Os reśıduos v́ıtreos presentes em grande quantidade no lixo doméstico e industrial estão entre as
mazelas enfrentadas por aterros sanitários em todo o páıs. O grande volume de vidro encontrado
em aterros aliado ao longo peŕıodo de tempo necessário para sua degradação gera problemas ambi-
entais, sociais e financeiros, além disso, seu baixo valor agregado com elevados custos de transporte
tornam iniciativas de remediação do impacto ambiental problemáticas às empresas do setor. Neste
panorama, o reaproveitamento desse material em soluções locais, se apresenta como uma alterna-
tiva vantajosa e sustentável para a questão. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver
e caracterizar esponjas de vidro obtidas via sinterização do reśıduo a diferentes temperaturas. A
pesquisa foi realizada utilizando vidros de garrafa de vinho como matéria prima para produzir as
espumas através da mistura com 15% de CaCO3, 15 %de H3BO3 e 10%do poĺımero PVB (Polivinil
Butiral); este último proveniente de vidros de para-brisas reciclados. As amostras foram sinteriza-
das a 760 ◦C, 780 ◦C, 800 ◦C e 820 ◦C por 30 minutos, nos primeiros ensaios foram avaliadas suas
propriedades f́ısicas e mensuradas suas densidades. Os materiais obtidos apresentam porosidade
em todas as temperaturas e uma redução linear da densidade com a temperatura de sinterização.
Notouse que o aumento de temperatura corroborou com o aumento dos poros e alcançou-se a me-
nor densidade (ρ = 0,685 g/mL) à 820 ◦C. Em vista ao êxito nos resultados encontrados, serão
realizados mais ensaios, como a resistência a compressão e resistividade térmica, visando empregar
as amostras em peças estruturais no futuro; fornecendo assim uma solução aos reśıduos v́ıtreos
com maior valor agregado e promovendo a inovação tecnológica
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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS DE MICRO
E ULTRAFILTRAÇÃO USANDO POLIESTIRENO RECICLADO

Leandra Karpinski1 e Gilberto da C. Gonçalves2

Atualmente, cerca de 20% do lixo doméstico é composto por plásticos, um material caracterizado
por alta resistência e que hoje representa um grande problema para os aterros sanitários. A sua
crescente utilização tem causado problemas quanto ao destino final do material pós-consumo, jus-
tificando o desenvolvimento de pesquisas sobre suas possibilidades de reaproveitamento. Nesse
contexto, no presente trabalho foi proposta a produção e caracterização de membranas de micro
e ultrafiltração utilizando poliestireno reciclado. A śıntese de membranas foi realizada através do
método de inversão de fases, onde uma solução constitúıda pelos poĺımeros poliestireno (PES),
polissulfona (PSU) e polivinilpirrolidona (PVP); e pelo solvente 1 -metil-2-pirolidona (NMP) foi
preparada, espalhada em placa de vidro e submetida a um banho de água destilada, a fim de pro-
mover a transferência dos poĺımeros do estado ĺıquido ao sólido. Foram preparadas seis membranas
com diferentes composições, variando o PES e a PSU de 0 a 15%, a PVP de 3 a 5% e o NMP
entre 80 e 85%. As membranas foram caracterizadas segundo sua capacidade de adsorção e fluxo
permeado de água e espessura. Esta última atingiu uma média de 0,3638mm. A capacidade de
adsorção de água obteve valores entre 54,1 e 75,7% e o fluxo de permeado foi intenso para quase
todas as membranas, variando entre 0,3429 e 0,1208 L/m2 .s. A exceção foi a membrana intitulada
como M -03.2 - composta por 5% de PVP; 7,5% de PES e PSU e 40% de NMP-, a qual apresen-
tou fluxo igual a 0,0105 L/m2.s. Os resultados demonstraram um perfil de alta porosidade das
membranas, além da fragilidade delas, fator que se mostrou bastante problemático para o desen-
volvimento dos ensaios. É proposto então, que sejam realizados novos ensaios de caracterização,
bem como sintetizadas mais membranas, de forma a alcançar a composição ideal deste elemento
filtrante, reaproveitando ao máximo o poĺımero poliestireno.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE DENDRÍMEROS DE
POLI(AMIDOAMINA)

Let́ıcia S. Aranha1, Ana J. Rauber1, Renata Menger2 e Renato Eising3

Os dendŕımeros são macromoléculas sintéticas obtidas por crescimento em camadas e de forma
repetitiva, a partir de um núcleo polifuncionalizado. Quando a śıntese de dendŕımeros ocorre com
a mistura de alquilaminas terciárias como ponto de ramificação e amidas secundárias como ponto
chave para extensão denomina-se dendŕımeros PAMAM poli(AmidoAmina). Os glicodendŕımeros
(glicośıdeos+dendŕımeros) apresentam vastas aplicações como remoção de solventes, “drug deli-
very”, cosmetologia e podem atuar na estabilização de nanopart́ıculas metálicas utilizadas em
reações cataĺıticas. O objetivo do trabalho consiste em sintetizar e caracterizar glicodendŕımeros
para aplicação como nanoreatores. Para realizar a śıntese PAMAM adotou-se a estratégia do
método divergente, isto é formação de gerações a partir do núcleo, sendo uma metodologia com-
posta por duas etapas. Na primeira parte-se de uma amina como núcleo inicial reagindo com o
acrilato de metila, formando dendŕımeros de meia geração (0.5,1.5,2.5,3.5). A segunda etapa é
uma reação com excesso de etilenodiamina, resultando em grupos aminas no extremo da molécula,
formando gerações inteiras (1,2,3,4). Foram obtidas meias gerações e gerações inteiras até a G4.0.
As caracterizações dos dendŕımeros eram realizadas a cada śıntese por espectroscopia de infra-
vermelho e RMN 13 C. Para avaliar os espectros de meia geração e geração inteira analisou-se
os picos de cada espectro e os mesmos foram consistentes aos de trabalhos anteriores utilizados
como base, mostrando a efetividade da śıntese PAMAM. A próxima etapa do projeto é sintetizar
os glicodendŕımeros utilizando-se do PAMAM G4.0 adicionando moléculas de glilcośıdeos ao seu
grupo amina reativo, a partir de isotiocianatos que atuarão como ponte de tiuréia no dendŕımero
PAMAM.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE E COMPOSTOS
FENÓLICOS DE VITEX MEGAPOTAMICA (SPRENG.)

MOLDENKE

Lorelay da S. Oliveira1, Tatiana S.Tiuman2, Euclides L. Cardozo2 e Ricardo F. Zara3

Desde a antiguidade o homem vem buscando na flora, dentro de sua ampla biodiversidade, a cura
de diversas patologias. No ińıcio, as civilizações as usavam instintivamente, através de infusões e
decocções, pois não haviam informações suficientes para realizar extrações complexas de compostos
e então comprovar, cientificamente, a qualidade das mesmas. A Vitex megapotamica, tem as folhas
usadas na medicina popular em infusões como diuréticos e depurativo do sangu e, hipertensão arte-
rial, tendo ação anti-inflamatória e expectorante. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar
o potencial antioxidante de extratos de Vitex megapotamica. As folhas de Vitex foram coletadas
no munićıpio de Vera Cruz do Oeste, Paraná, e identif icadas pelo Museu Botânico Municipal de
Curitiba - PR. As folhas foram secas em temperatura ambiente por um peŕıodo de 30 dias. Para
as análises foram preparados extratos em diferentes solventes (água, solução hidroalcoólica 70 %
(p/v), acetona, acetato de etila, etanol e hexano). A quantificação dos compostos fenólicos totais
(FT) foi realizada pelo método de Folin-Ciocalteu e expressos em mg de equivalente de ácido gálico
por g de extrato (EAG g−1 ), já a avaliação da atividade antioxidante do extrato foram realizados
pelos métodos de captura do radical livre DPPH em TEAC (atividade antioxidante equivalente ao
Trolox). Para FT os valores encontrados foram 128,0; 18,0; 0,49; 1,0 e 0,07 mg g−1 para extratos
aquoso, hidroalcoólico, acetona, etanol, acetato de etila e hexano , respectivamente. Quando ava-
liado a atividade antioxidante foram obtidos os seguintes valores 27400,0; 2260,0; 5077,0; 5093,3;
5110,0; 4293,3µg TEAC g−1 também para o extrato aquoso, hidroalcoólico, acetona, etanol, ace-
tato de etila e hexano, respectivamente. Os resultados obtidos sobre a planta estudada mostraram
elevados ńıveis de compostos fenólicos e atividade antioxidante, principalmente na amostra ex-
tráıda utilizando a água como solvente.
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SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS POR QUÍMICA VERDE E PELO
PROCESSO BOTTOM-UP APLICADAS A REAÇÕES

CATALÍTICAS

Lucas N. Giacobbo1 e Ricardo Schneider2

Na catálise heterogênea, a utilização de sistemas com elevada superf́ıcie de contato para suportar o
catalisador é essencial para obter um bom rendimento reacional. Além disso, processos que visem
o reaproveitamento de reśıduos industriais combinado com o desenvolvimento de catalisadores de
baixo custo e com baixo impacto no meio ambiente podem ser ferramentas decisivas na otimização
de uma linha de produção industrial, além do barateamento do produto final. É conhecida a
eficiência de metais como o Cobre e o Nı́quel para efetuar a degradação do corante p-nitrofenol.
Assim, este trabalho visou o estudo da atividade cataĺıtica de suportes v́ıtreos dopados com ı́ons
Cu2+ e Ni2+, obtidos pela sinterização de reśıduos v́ıtreos misturados com o óxido desejado. Como
modelo de reação de catálise utilizamos uma solução de p-nitrofenol (0,12 mM), borohidreto de
sódio (0,0300 mol/l) como agente redutor e água destilada, em uma proporção de 2:2:1. A reação
tem ińıcio após a redução dos ı́ons presentes na superf́ıcie do vidro (tempo de indução). Para
obter um menor tempo de indução, as pastilhas foram submetidas a um recozimento térmico sob
atmosfera redutora de gás hidrogênio, resultando na redução dos ı́ons da superf́ıcie e gerando nano-
part́ıculas metálicas que reagirão prontamente com o corante. A utilização da pastilha dopada com
Cu2+ sem o recozimento resultou em um processo lento de degradação, enquanto a pastilha dopada
com Ni2+ não apresentou atividade cataĺıtica em um peŕıodo de 1h. Realizado o recozimento, a pri-
meira pastilha apresentou um menor tempo de indução enquanto a segunda apresentou atividade
cataĺıtica. Desta forma, a utilização de suportes v́ıtreos para o condicionamento de catalisadores
de baixo custo em meios reacionais demonstra grande potencial no setor de reaproveitamento de
reśıduos. Estudos posteriores terão como finalidade a determinação da influência da porosidade na
velocidade de degradação do corante por meio dos catalisadores já descritos.
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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE LACTASE E ETANOL PELA
LEVEDURA KLUYVEROMYCES MARXIANUS ATTCC 36907 A

PARTIR DO PERMEADO DE SORO DE LEITE

Luciana M. Rachow1, Láıs E. Deina2 e Gracinda M. C. da Silva2

O aproveitamento de substratos advindos dos processos industriais apresenta-se com uma alter-
nativa viável na obtenção de produtos com alto valor agregado. Um exemplo é o soro de leite,
subproduto da indústria de latićınio obtido em grandes volumes a partir da fabricação de queijo
e altamente poluidor. Para o reaproveitamento do soro uma alternativa seria a produção de enzi-
mas e do biocombust́ıvel por meio do processo de fermentação. Dentro deste contexto, o objetivo
deste trabalho foi avaliar a viabilidade de produção de lactase e etanol a partir da fermentação
dos açúcares presentes no permeado de soro de leite pela levedura Kluyveromyces marxianus. A
avalição foi realizada sob diferentes condições de cultivo do permeado de soro de leite. Propôs-se
um delineamento composto central para verificar o efeito das variáveis temperatura (30 - 50 ◦C),
pH (6,0 - 8,0), concentração celular (1,0 – 3,0 gL−1 ) e suplementação com extrato de levedura
(0 a 20 gL−1 ) na produção de lactase e etanol. Os ensaios de fermentação foram conduzidos em
sistema descont́ınuo em erlenmeyers de 250 mL com volume de 150 mL de meio. Foi verificado
que a suplementação com extrato de levedura influencia diretamente no metabolismo do microor-
ganismo, sendo essencial para a śıntese enzimática. As variáveis temperatura e pH se mostraram
significativos para a śıntese enzimática e na produção de etanol. Os melhores resultados foram
obtidos nos pontos centrais: temperatura (40 ◦C), pH (7,0), concentração celular (2,0 gL−1 ) e
suplementação com extrato de levedura (10 gL−1 ) alcançando valores da atividade enzimática de
817,0 Uonpggcél

−1, etanol 20,9 gL−1 e produtividade de etanol de 0,84 gL−1 h−1. A partir deste
estudo verificou-se que a utilização do permeado de soro de leite pela levedura Kluyveromyces
marxianus ATCC 36907 se torna uma alternativa viável na produção de lactase e etanol.
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FILMES HÍBRIDOS DE POLIHIDROXIBUTIRATO (P3HB) E

POLIVINIL BUTIRAL (PVB) RECICLADO PARA APLICAÇÕES

EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

Mariana K. Bomfin1, Ketlin C. Milani2, Raquel D. Bini2, Eduardo A. Volnistem2, Luiz F.
Cótica2, Kelen M.F.R de Aguiar2, Ricardo Schneider2 e Rafael A. Bini3

O PVB é um material polimérico muito utilizado na fabricação de vidros laminados. Apesar da
grande utilização esse material não é reutilizado, sendo descartado de maneira errônea ou inci-
nerado. Este trabalho teve por objetivo preparar e caracterizar um filme de PVB reciclável a
partir de vidro laminado com nanopart́ıculas de P3HB carregadas Curcuma longa, oferecendo uma
alternativa para a reciclagem do material, visando aplicações na área de engenharia biomédica.
Para isso, preparou-se os filmes por casting e eletrofiação de amostras (i) apenas com PVB e (ii)
PVB mais nanoesferas de PHB. Para os filmes realizaram-se análise de microscopia eletrônica de
varredura e curvas anaĺıticas de quantificação do agente ativo. Além disso, quantificou-se a massa
molecular por viscosidade do PVB. Nos filmes formados por casting observou-se uma segregação
das nanopart́ıculas de P3HB. O processo de eletrofiação da amostra apenas com PVB produziu
fibras bem definidas na faixa de 1 a 5 µm, enquanto que para a amostra de PVB+P3HB, não
se observou a presença de nanopart́ıculas isoladas, apenas formação de fibras. Neste trabalho,
uma plataforma h́ıbrida contendo prinćıpio ativo visando um produto voltado para cicatrização e
regeneração da pele em mamı́feros foi investigada, o qual apresentou potencial para o uso desse
material em engenharia biomédica. Uma perspectiva futura é adicionar nanocápsulas poliméricas
ao filme e avaliar a liberação do agente ativo, bem como teste de citotoxidade dos materiais inves-
tigados.
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SUBSTRATOS DE RESÍDUOS VÍTREOS DOPADO COM ÓXIDO
DE ESTRÔNCIO PARA APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS

Matheus B. Ramires1, Guilherme F. Lenz2, Rodrigo Sequinel2, Kelen M.F.R de Aguiar2, Ricardo
Schneider2 e Rafael A. Bini3

Devido aos problemas de poluição ambiental associados ao uso dos combust́ıveis fósseis, e também
aos desafios causados pelas mudanças climáticas, têm-se intensificado as pesquisas sobre diferen-
tes fontes de energias renováveis, dentre elas destaca-se o biodiesel. No entanto, uma grande
problemática se refere às etapas dispendiosas de purificação necessárias após a reação de transes-
terificação do óleo vegetal via catalisadores homogêneos ou heterogêneos na forma de pó. Neste
contexto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o processo de transesterificação/esterificação
a partir do óleo de soja e ácido oleico respectivamente, utilizando diferentes substratos a base de
reśıduos v́ıtreos desoda lima dopados com 3% (m/m) de óxido de estrôncio (SrO). Para as amostras
investigadas, utilizou-se metanol como solvente na razão molar ao óleo de 10:1. A determinação do
teor de ésteres graxos em biodiesel met́ılico de soja foi realizada via cromatografia gasosa, enquanto
que para o ácido oleico utilizou-se o método tradicional de titulação com KOH. Para o biodiesel
met́ılico de soja a transesterificação realizada com SrO em pó apresentou 102% de conversão de
ésteres graxos, contudo três centrifugações de 10 minutos a 4000 rpm foram realizadas para a re-
tirada do material disperso no biodiesel. Para o substrato v́ıtreo dopado com SrO, picos discretos
no cromatograma foram verificados, indicando uma conversão menor que 2% em ésteres graxos.
Para a amostra de ácido oleico, obteve-se um teor de conversão de aproximadamente 10% a ésteres
graxos. Esta baixa conversão está associada com uma pequena quantidade de SrO dispońıvel na
superf́ıcie do substrato, uma vez que, apenas o pó obteve elevada formação de ésteres graxos. En-
tretanto, os substratos v́ıtreos dopados apresentaram grande facilidade na remoção do catalisador
do óleo. Assim, mesmo apresentando baixos rendimentos, uma investigação da porcentagem e de
outras de dopantesdeverá ser realizada para melhor conversão a ésteres graxos.
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DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO E METODOLOGIA PARA
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUAS: TURBIDEZ E

COR

Paulo A. Gaspar1, Alberto Y. Nakano2, Felipe D. Pfrimer2 e Ricardo Schneider3

A água é indispensável para a vida humana e está presente na grande maioria dos processos indus-
triais. Devido a isso, técnicas de medição de qualidade de água são essenciais, e a cor e turbidez
têm sido usadas como indicadores efetivos desta propriedade. Métodos baseados em imagens di-
gitais possibilitam a análise dessas caracteŕısticas de maneira confiável, rápida e de baixo custo.
Este trabalho pode ser dividido em duas partes: o desenvolvimento de um dispositivo de medição
e aprimoramento de metodologia para análise da qualidade de água. O dispositivo consiste de um
compartimento à prova de luz, criado em impressora 3D, onde é inserida uma cubeta com amostra.
Dentro do compartimento é utilizado um LED como fonte de luz e uma câmera como registrador
de imagens. O processamento de dados é realizado por meio de um computador Raspberry Pi 3.
A metodologia consiste na execução de um software, escrito em linguagem Python que permite a
análise de várias amostras de maneira rápida. A eficácia do método e do dispositivo nas análises de
turbidez foi verificada com dados experimentais, mostrando alta linearidade e sensibilidade. Em
um dos testes realizados, foram inseridas diferentes quantidades de leite em pó, substância que
aumenta a turbidez. A correlação obtida foi de 1,0 neste teste, onde as concentrações das amos-
tras eram de 0; 0,005; 0,10 e 0,15 (mg/ml). A busca por melhor correlação entre ńıveis de cor e
turbidez com as caracteŕısticas das imagens é feita utilizando métodos estat́ısticos, de aprendizado
de máquina e reconhecimento de padrão.
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IMOBILIZAÇÃO DE VIDROS FOSFATOS EM PASTILHAS
POROSAS DE VIDROS SILICATOS

Pedro G. C. da Silva1 e Ricardo Schneider2

A partir da redução no material a escala nanométrica elétrons e/ou fótons ficam confinados em um
espaço limitado de movimento, dessa forma, modificando algumas propriedades f́ısicas e qúımicas.
A manipulação de materiais em escala nanométrica permite a obtenção de novos catalisadores
heterogêneos que podem ser desenvolvidos a partir do suporte de nanopart́ıculas em diferentes ma-
teriais, dentre eles, e não tão comum, o vidro. Devido a algumas propriedades, e pelo fato de que é
posśıvel alterar, ou apenas ajustar, a composição deste material, o vidro se torna um bom suporte
para nanopart́ıculas metálicas. Desse modo, este trabalho visa o desenvolvimento de catalisadores
heterogêneos a partir de vidro borofosfato dopado com cobre, suportado em pastilhas porosas de
vidro silicato (reśıduo de vidros de janela), para catálises de redução do p-nitrofenol com NaBH4.
A śıntese do vidro borofosfato consistiu na pesagem dos reagentes de partida, NaH2PO4-H3BO3-
Al2O3 e 10% de Al2O3. Após a śıntese, o vidro foi dividido em 4 faixas granulométricas diferentes.
Em seguida, o vidro borofosfato foi homogeneizado com o vidro silicato, de mesma granulometria
e depositados em um molde para a sinterização. O processo de resfriamento ocorreu naturalmente
dentro do forno. A partir, dos testes cataĺıticos das 4 pastilhas com granulometrias diferentes, foi
posśıvel realizar correlações entre o t0, Kapp e granulometria do vidro. Além disso, observou-se
melhores constantes cinéticas para a pastilha com menor grão, Kapp igual a 0,803 min−1, tempo
de indução igual a 4,27 min. Portanto, foi posśıvel mostrar a eficiência cataĺıtica dos vidros boro-
fosfatos, bem como uma aplicação para reśıduos v́ıtreos.

Palavras-chave: Catálise Heterogênea; Vidros fosfatos; Vidros silicatos; Nanopart́ıculas; Reśıduos.
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UM ESTUDO SOBRE O MÉTODO DE CRIPTOGRAFIA RSA
ASSOCIADO AO K[X]

Adina V. Remor1, Adriano G. Santana2 e Wilian F. de Araujo2

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma analogia a respeito do método de Criptogra-
fia RSA usual. Este algoritmo de criptografia foi inventado em 1977 por R. L. Rivest, A. Shamir
e L. Adleman, cujas iniciais dão nome ao algoritmo (RSA). Este método é usado em codificações
para aplicações comerciais e utiliza números primos suficientemente grandes a fim de criptografar
mensagens de modo a não serem descobertas. Por ser um algoritmo de chave pública, a dificuldade
em decodificar as mensagens utilizando esse método está justamente na dificuldade em fatorar
números muito grandes, visto que os computadores mais avançados levam anos ou até séculos para
fatorar números com mais de 100 d́ıgitos, tornando o método tão seguro. Porém, ao estudar a
respeito da Criptografia RSA e também o K[x], que é o conjunto de todos os polinômios, sobre
um corpo finito K, em uma indeterminada x, questionou-se qual seria o resultado caso os números
inteiros fossem trocados por polinômios, visto que o anel ZZ se comporta algebricamente de forma
semelhante ao K[x] para algumas propriedades (em K[x] também há elementos irredut́ıveis, e te-
oremas como fatoração única e existência do MDC são válidos, etc.). Logo, a pergunta que surge
é: o que acontece se substituirmos números inteiros por polinômios? É posśıvel criar um método
semelhante a Criptografia RSA nos inteiros para K[x]? Assim, neste trabalho pretende-se respon-
der à questão anterior, desenvolvendo uma comparação entre o método de Criptografia RSA usual
baseada no anel ZZ e uma nova abordagem desse método tomando os elementos de K[x].

Palavras-chave: Criptografia RSA; Polinômios; Teoria de Anéis.

1Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em Matemática.

2 Coorientador(a).
3 Orientador(a).
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LEI DO RESFRIAMENTO DE NEWTON: MODELO
MATEMÁTICO QUE GOVERNA O RESFRIAMENTO DE UMA

BARRA DE ALUMÍNIO

Adriéli Aline Duarte1, Vanderlei Galina2 e Jocelaine Cargnelutti3

O estudo apresentado nesta pesquisa aborda a utilização do modelo desenvolvido por Isaac New-
ton, a Lei do Resfriamento de Newton, para a modelagem e resolução, por meio dos métodos
experimental e anaĺıtico, de um problema governado por tal lei. O problema pauta-se na deter-
minação do tempo de resfriamento de uma barra de alumı́nio que foi aquecida pelo vapor d’água,
até aproximar-se da temperatura ambiente. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é estudar,
compreender e aplicar a Lei do Resfriamento de Newton em um problema real, permitindo a com-
paração entre a solução anaĺıtica e os dados obtidos de forma experimental. Para obter a solução
anaĺıtica da equação governante deste estudo, utilizou-se o método de separação de variáveis e os
dados experimentais foram obtidos por meio de um experimento realizado em laboratório em que a
barra de metal é aquecida por meio de vapor d’água e está fixa a um dilatômetro linear. Tendo em
vista que erros grosseiros, sistemáticos e aleatórios podem surgir devido ao manuseio dos aparelhos
e coleta manual de informações, o experimento foi realizado três vezes com o intuito de melhorar
os dados coletados. Ressalta-se que na realização do experimento visa-se a erradicação de fatores
externos que venham influenciar na obtenção de dados discrepantes do real, com os quais modela-se
a equação diferencial ordinária de primeira ordem que descreve a variação da temperatura da barra
de alumı́nio em relação ao tempo. Por fim, o modelo foi validado ao verificar que os valores obtidos
por meio deste experimento, apresentaram grande aproximação quando comparados com os dados
fornecidos pela solução anaĺıtica, com erro relativo máximo de aproximadamente 6,09%, havendo
instantes em que o erro absoluto foi nulo, manifestando uma variação mais significativa ao longo
do tempo. Frente a tais resultados, é notável a importância das equações diferenciais ordinárias
e sua ampla aplicabilidade em diversos fenômenos que nos cercam, fornecendo previsões e dados
referentes a tais fenômenos. Além disso, este trabalho permite estreitar as relações entre a teoria
e prática, oportunizando o desenvolvimento da capacidade da escrita cient́ıfica e da pesquisa.

Palavras-chave: Lei do Resfriamento de Newton; Equações diferencias ordinárias; Modela-
gem matemática; Resfriamento de barra de metal.

1Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em Matemática.
2 Colaborador(a).
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CÁLCULO: DO ENSINO FUNDAMENTAL À PÓS GRADUAÇÃO
RESULTADOS PARCIAIS

Anderson A. Miguel1, Luiz G. Martins1, Rodrigo M. Ritter1 e Aracéli C. Marins2

O estudo do Cálculo tem ińıcio no ensino fundamental com os conceitos iniciais de funções e ao
longo da vida escolar do estudante, ocorre aprofundamentos espećıficos deste conteúdo em cada fase
escolar. Contudo, os métodos tradicionais de ensino vem se tor nando, de acordo com D’Ambrósio
(1991, p.1) obsoletos e desinteressantes, o que vem se tornando forte empecilho para o processo de
ensino e aprendizagem. Com base nesse pensamento, a utilização de metodologias diferenciadas
e recursos didáticos com o intuito de facilitar a aprendizagem de funções se tornam interessantes
e necessários, visto que, ao fazer uso de novos métodos de ensino é posśıvel fazer com que o es-
tudante novamente se interesse aos estudos. Pensando nisso, o GeoGebra, que é, de acordo com
Júnior (2013), um software de matemática dinâmica que combina geometria, álgebra e cálculo,
representa uma excelente opção de uso para o ensino da matemática, em especial, para o ensino
de funções. Assim tem-se como objetivo principal deste trabalho ensinar o conteúdo de funções
com linguagem que varia desde o ensino fundamental até a pós-graduação utilizando o programa
computacional GeoGebra. No ińıcio da pesquisa foi dada ênfase ao estudo das funções polinomiais.
Ao escrever uma função polinomial com seus coeficientes no software e utilizar o comando controle
deslizante presente no programa para controlar a variação dos coeficientes, é posśıvel observar de
maneira dinâmica o comportamento da curva da função enquanto seus coeficiente sofrem variações.
Dessa forma é posśıvel concluir que ao realizar a construção e a manipulação dos coeficientes de
uma função no GeoGebra é posśıvel compreender, de maneira clara e objetiva as propriedades das
funções, assim obtendo contribuições significativas na aprendizagem.

Palavras-chave: Cálculo; Ensino e aprendizagem; Funções Polinomiais; GeoGebra.

1Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em Matemática.
2 Orientador(a).
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USOS DA LINGUAGEM EM ATIVIDADES MATEMÁTICAS

Carlos H. Smek1 e Emerson Tortola2

Os jogos de linguagem, segundoo filósofo austŕıaco Ludwig Wittgenstein,são considerados um con-
junto de práticas associadas a uma variedade de usos de uma palavra, śımbolo ou frase em diferentes
situações (SILVEIRA, 2015). Visam expor que uma palavra pode ter diferentes significados e esses
são constitúıdos e interpretados de acordo com o context o ou a atividade em que a palavra é
utilizada. A palavra“triângulo”, por exemplo,indicana matemática um poĺıgono de três lados; no
trânsito umobjeto de sinalização; na música, por sua vez, um instrumento que produz sons. A
partir do estudo de ideias associadas aos jogos de linguagem e de discussões promovidas na obra
Investigações Filosóficas (WITTGENSTEIN, 2012), realizamos investigações no âmbito de um
projeto aprovado em edital Universal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient́ıfico e Tec-
nológico (CNPq), quevisa investigar aspectos relacionados à transição do quinto para o sexto ano
do Ensino Fundamentalenvolvendoescolas públicas da cidade de Toledo, Oeste do Paraná. Citamos
duas investigações realizadas, a primeira associada à análise dos livros didáticos utilizados por essas
escolas com essas turmas. Observamos particularmente como a linguagem é utilizada nesses livros,
olhando para atividades que abordam temas, exerćıcios, problemas e/ou situações que podem de-
sencadear atividades de modelagem matemática. Identificamos textos, gráficos, tabelas, imagens
que abordam temas associados a problemas sociais, poĺıticos e econômicos. A segundadebruça-se
sobre algumas questões matemáticas, cujas resoluções foram analisadas a fim de identificar como
os alunos usam a linguagem matemática para resolvêlas.Identificamos algumas semelhanças nas
resoluções dos alunos, que sinalizama necessidade de continuidade nos estudos, uma vez que reve-
laram algumas rupturas decorrentes dessa transição,como por exemplo no entendimento de frações
equivalentes e na divisão envolvendo um dividendo com zeros nos algarismos centrais, nesse sentido
esse tema precisa ser discutido buscando por alternativas que possam auxiliar essa transição.

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Linguagem; Wittgenstein.

1Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em Matemática.
2 Orientador(a).
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SOBRE O PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO QUINTO PARA O
SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL UMA

INVESTIGAÇÃO ACERCA DAS EXPECTATIVAS E VIVÊNCIAS
DE ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE

TOLEDO - PR

Daiane M. Seibert1 e Rodolfo E. Vertuan2

Seja na literatura, seja na prática, diferentes dificuldades são apresentadas na transição do quinto
para o sexto ano do Ensino Fundamental, inclusive no que tange ao ensino e à aprendizagem da
Matemática. Desse modo, empreendemos um projeto de pesquisa, apoiado pelo CNPq, sobre esta
transição. Mais especificamente, no caso desta iniciação cient́ıfica, temos como objetivo compre-
ender as manifestações dos estudantes que estão a vivenciar a transição, no caso estudantes do
quinto ano, e aqueles que estão em vias de finalizar o sexto ano, sobre suas expectativas ou ex-
periências em relação ao processo de transição. A partir da observação participante, da realização
de entrevistas e da produção de desenhos, buscamos realizar inferências sobre suas expectativas e
impressões e, desse modo, verificar pontos a serem questionados e estudados para que possamos
indicar futuras intervenções, de modo a contribuir para com a passagem do quinto para o sexto
ano. Os dados apresentados sugerem forte influência do discurso docente sobre a próxima etapa
escolar nas expectativas dos alunos bem como uma tensão e uma ansiedade dos alunos em relação
ao desconhecido, ao sexto ano, dentre outros aspectos. Portanto, o medo e a ansiedade, assim
como boas expectativas e lembranças permeiam os dados da pesquisa.

Palavras-chave: Transição do 5◦ para o 6◦ ano; Análise de desenhos; Análise de Entrevista;
Educação Matemática; Ensino de Matemática.
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AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL DA PRODUTIVIDADE DE SOJA
NA MESORREGIÃO OESTE PARANAENSE

Eduarda S. Gavião1 e Gustavo H. Dalposso2

O Brasil sempre foi um páıs destaque na agropecuária. Atualmente ocupa a segunda posição mun-
dial na produção de soja, tendo o Paraná como um dos grandes responsáveis por esta colocação. A
mesorregião do Oeste Paranaense tem intensa atividade agŕıcola, apresentando dados significativos
na produção do estado. Quando a variável de uma localização influência nas demais ou afeta outro
local, surge a autocorrelação espacial de dados. O presente trabalho tem como objetivo analisar em
ńıvel global e local se a produtividade de soja da mesorregião apresenta autocorrelação espacial.
Para criação do banco de dados, foi utilizado uma malha digital dos munićıpios da mesorregião,
obtida do IBGE e valores da produtividade de soja da safra 2017/2018 obtidos do DERAL. Para as
análises, primeiramente foram calculadas estat́ısticas descritivas para elaborar mapas com interva-
los de classe de mesma amplitude e intervalos separados pelo desvio padrão e quantis. Em seguida
a fim de investigar a existência de autocorrelação dos dados, foi considerada a análise espacial
de áreas, onde se determinou a matriz de proximidade espacial, obtida através da exploração de
vizinhos utilizando a orientação queen. Com isso, foi posśıvel iniciar a análise global dos dados,
inicialmente obténdo o ı́ndice global I de Moran, o seu diagrama de espalhamento e por fim, o mapa
de espalhamento de Moran. Para a análise local calculou-se o ı́ndice LISA, permitindo determinar
seu mapa levando em consideração apenas os munićıpios com valores significativos. Com base nos
mapas, diagramas e ı́ndices, foi posśıvel verificar a autocorrelação espacial da produção de soja
na mesorregião Oeste Paranaense. A estat́ıstica espacial de áreas é relevante no estudo da cultura
de soja da região, uma vez que permite relacionar diferentes muńıcios da região por meio de sua
produtividade, permitindo aquisição de informações para extensão da produção.

Palavras-chave: Autocorrelação Espacial; Mesorregião Oeste; Soja; Moran; LISA.
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ESTUDO DE RESISTIVIDADE ELÉTRICA DO SOLO POR MEIO
DA GEOESTATÍSTICA

Eduardo Vendramini1, Djones A. Boni2 e Rosângela A. B. Assumpção2

A Geoestat́ıstica estuda dados que possuem coordenadas geográficas e pode ser empregada em
diversos setores, como: agricultura, geologia, saúde, entre outros. Resistividade Elétrica é a ca-
pacidade que um material tem de opor-se à passagem de corrente elétrica, mesmo havendo uma
diferença de potencial a ele aplicada. Conhecer a resistividade elétrica de um solo faz-se necessário
no dimensionamento de malhas de aterramentos de construções civis, linhas de transmissão, su-
bestações, entre outras aplicações. Além disso, é necessário que a malha de aterramento apresente
baixa resistividade, pois somente assim é garantida a segurança das pessoas que circulam e dos
equipamentos elétricos instalados na área. O presente trabalho teve o objetivo de verificar a quan-
tidade mı́nima de pontos amostrais que torna posśıvel descrever como varia a resistividade do solo
em uma determinada área. Com aux́ılio de um terrômetro, foram colhidas quatro amostras sis-
temáticas, com 16, 32, 48 e 64 elementos amostrais, em uma área de aproximadamente 1,3 hectares,
localizada no peŕımetro do câmpus da UTFPR, em Toledo. Para verificar a dependência espacial
da variável resistividade, foram criados mapas geoestat́ıscos para cada amostra, no software R.
Observou-se que, a partir de um determinado número de elementos amostrais, não há mudanças
significativas nos mapas geoestat́ısticos gerados.

Palavras-chave: Malha de aterramento; Tamanho amostral; Amostragem sistemática.
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MODELO DE REGRESSÃO PARA DADOS DE
INSTRUMENTAÇÃO DE BARRAGEM

Giovanna de O. Moreira1 e Suellen R. P. Garcia2

Os riscos atrelados ao rompimento de uma barragem são de grandes proporções como degradação
ambiental, perdas de vida humana e animal, além de prejúızos materiais. O monitoramento dessas
grandes estruturas consiste na inspeção visual dos engenheiros e técnicos realizada periodicamente
e também do acompanhamento das leituras realizadas por instrumentos instalados na estrutura.
Os instrumentos são instalados em pontos estratégicos da estrutura, de acordo com especificações e
indicações do projeto de construção. Essa instrumentação instalada gera uma enorme massa de da-
dos que permitem avaliar a estabilidade da estrutura, possibilitando verificar e confirmar hipóteses
que assegurem ou não a segurança na obra. É de interesse dos engenheiros e técnicos conhecer a
previsão das leituras desses instrumentos, para em tempo hábil fazer tomadas de decisões, evitando
acidentes. Os modelos estat́ısticos são geralmente utilizados para fazer essas previsões, particular-
mente, os modelos de regressão. O modelo é ajustado a partir de dados de monitoramento onde
o sistema foi considerado estável e novas leituras são comparadas à essas previsões. Apresenta-se
neste artigo um pouco sobre monitoramento e instrumentação em barragens e a teoria matemática
do modelo de regressão HST (Hydrostatic Season Time), utilizado neste contexto de segurança de
barragens. O modelo HST baseia-se no pressuposto que a resposta da estrutura (deslocamento)
é consequência dos efeitos da variação do ńıvel de água do reservatório da barragem, efeito da
variação de temperatura ambiente e efeito do tempo que são eventuais deformações permanentes
na estrutura. Por fim, apresenta-se uma aplicação com dados reais da instrumentação de uma
barragem de concreto, calcula-se as previsões para esses deslocamentos e os limites superiores e
inferiores para estas previsões, a fim de compreender a modelagem matemática.

Palavras-chave: Deslocamentos, Pêndulos, HST.
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MODELAGEM MATEMÁTICA E JOGOS

Gustavo H. Zanette1 e Emerson Tortola2

O uso da Modelagem Matemática como alternativa pedagógica às tradicionais aulas expositivas tem
obtido resultados positivos com relação ao ensino e à aprendizagem de matemática (ALMEIDA;
SILVA; VERTUAN, 2012). Trabalhar com contextos oriundos da realidade tem provocado alu-
nos e professores a se envolverem em investigações que partem de seus interesses. A questão que
abordamos neste trabalho tange a discussão do que é considerada “realidade” em atividades de
modelagem matemática e nos leva a propor o desenvolvimento destas atividades a partir de jo-
gos eletrônicos (games) como realidade desencadeadora de situações-problema. O uso de games
para o ensino tem crescido de forma expressiva nos últimos anos, acompanhando o crescimento
da indústria de games, que hoje já fatura mais do que as indústrias cinematográfica e fonográfica
juntas (GRIFFITH, 2018). Muitos games trazem em seu enredo um contexto que constitui uma
realidade própria, cheia de possibilidades de investigações. É nesse contexto que direcionamos
nossa pesquisa, ainda em desenvolvimento, sobre modelagem matemática e games, ou seja, utili-
zar games como ponto de partida para atividades de modelagem matemática. Participam desta
pesquisa alunos de 4◦, 5◦, 6◦ e 7◦ anos de escolas públicas, parceiras de projetos de pesquisa e
extensão coordenados por docentes do Curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR, Câmpus
Toledo. As atividades desenvolvidas têm como temáticas games espontâneos, que são jogos que os
alunos jogam e que não foram feitos com o intuito inicial de ensinar matemática (MUNIZ, 2013),
como Minecraft, Free Fire e Café Land, por exemplo. Nossas observações sinalizam que usar games
como “realidade” de uma atividade de modelagem matemática contribui para o engajamento dos
alunos nas investigações matemáticas problematizadas, o que implica em sua participação ativa
nas discussões sobre a temática e no seu empenho em coletar os dados e resolver os problemas
propostos.

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Jogos.
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CONSTRUÇÃO DE FIGURA UTILIZANDO INTERPOLAÇÃO
POLINOMIAL NO SOFTWARE R

Eduardo Weirich1, Leticia Mascarello1, Luana C. Schneider1 e Gustavo H. Dalposso2

O cálculo numérico compreende a investigação e o uso de técnicas a fim de encontrar soluções apro-
ximadas para problemas de maior complexidade, cujo resultado é de dif́ıcil determinação anaĺıtica.
Uma dessas técnicas é a interpolação polinomial, uma operação matemática em que a função in-
terpoladora é um polinômio. Essa operação consiste basicamente em achar o polinômio Pn(x)
que se adapta a uma tabela de n+1 pontos distintos. Dentre os diversos métodos de interpolação
destaca-se o de Lagrange, utilizado neste trabalho para ligar 1000 pontos consecutivos, obtidos
de uma atividade proposta na coleção intitulada Ligando 1000 pontos de Thomas Pavitte. Uma
página do livro foi digitalizada e georreferenciada utilizando o site WebPlotDigitizer, o que permi-
tiu determinar as coordenadas de todos os pontos. Utilizando o pacote polynom, elaborou-se uma
rotina em linguagem R para ajustar um polinômio de Lagrange a cada dois pontos consecutivos
e esboçar seu gráfico em um plano cartesiano. Como resultado final, foi posśıvel ligar computa-
cionalmente os 1000 pontos e construir a figura do famoso ator Charles Chaplin. Destacase que
as metodologias utilizadas neste trabalho além de serem uma atividade lúdica de programação,
podem ser utilizadas para resolver problemas em várias áreas do conhecimento, como por exemplo,
cálculo de áreas, peŕımetros, distâncias e segmentos.

Palavras-chave: Método de Lagrange; polynom; Charles Chaplin.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
2 Orientador(a).
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ALGUMAS DEMONSTRAÇÕES PARA AS FORMAS
INDETERMINADAS DO CÁLCULO NO ENSINO BÁSICO

Luiz G. Martins, Anderson A. Miguel, Rodrigo M. Ritter e Araceli C. Marins2

Ao ensinar matemática, desde as séries iniciais, é comum que os docentes omitam certas justifica-
tivas sobre o funcionamento de um algoritmo, procedimento ou restrição. A explicação para isso
se deve ao fato que, em muitos casos, o conhecimento matemático necessário para compreensão vai
além da matemática elementar desenvolvida pelo aluno até o momento. Enquanto que, em outros,
acredita-se que os alunos simplesmente aceitam sem questionar as razões, como é o caso das inde-
terminações. As formas indeterminadas do Cálculo, ou simplesmente indeterminações, se referem a
situações espećıficas onde o valor resultante de uma operação pode ou não existir, e quando existir
esse valor não é único. Este tópico, normalmente é discutido nas disciplinas de Cálculo Diferencial
e Integral no ensino superior, durante o estudo de Limites, mas acabam aparecendo na educação
básica, ao estudar as operações de divisão e potenciação , por exemplo. Na divisão, é imposto que
não é posśıvel dividir por zero, e na potenciação, que não se pode ter zero elevado a zero, mas
as razões para isso, como dito, são omitidas porque muitos docentes creem que os alunos apenas
aceitam este fato. Nesse contexto, este trabalho toma como objetivo apresentar algumas ideias
e demonstrações para as formas indeterminadas que aparecem desde as séries iniciais. Para isso
foi feita uma revisão bibliográfica do tema, estudo dos documentos oficiais de educação como os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCE) e
Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e de livros de análise numérica e teoria dos números e
observação em alguns livros didáticos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino
Médio. Desse modo, foram elaboradas algumas demonstrações e justificativas para as indeter-
minações do Cálculo que aparecem na divisão e potenciação, levando em conta uma linguagem
adequada e os conhecimentos que os alunos possuem até o momento. Permitindo condições para
que os docentes consigam apresentar e justificar, principalmente quando os alunos questionarem
sobre as restrições que aparecem nos conteúdos de divisão e potenciação.

Palavras-chave: Indeterminações; Cálculo; Demonstrações.

1Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em Matemática.
2 Orientador(a).
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MATERIAIS DIDÁTICOS PROPOSTOS PARA O ENSINO DE
FRAÇÕES NO ENSINO PRIMÁRIO (1950-1980)

Marco A. T. Amaral1 e Barbara W. D. Novaes2

O presente trabalho tem como objetivo analisar as fontes históricas que tratam da utilização de
Materiais didáticos propostos para o ensino de frações no ensino primário no peŕıodo de 1950 a
1980, sendo este estudo parte do Projeto de pesquisa intitulado: “Saberes profissionais do profes-
sor que ensina matemática no estado do Paraná (1932 -1990)”. A pesquisa histórica se amparou
em autores como Hofstetter (2017), Souza (2013) e Valente (2013), que foram fundamentais para
teórica e metodologicamente o estudo sobre a utilização de Materiais Didáticos para o ensino de
frações numa perspectiva da História da Educação Matemática e envolvendo os Saberes Profissi-
onais. Como parte desse estudo, a pesquisa histórica se deu no sentido de identificar junto aos
materiais didáticos da época, aqueles que tratassem da temática frações. Dessa forma, ao rea-
lizar a digitalização de alguns exemplares para contribuição do repositório digital do Grupo de
Pesquisa em História de Educação Matemática (GHEMAT), durante este trabalho de seleção dos
livros, encontramos quatro manuais didáticos: “Das frações, dobrando e rasgando o papel” (CAM-
POS, 1933) “Ver, sentir e descobrir a aritmética” (PORTO,1965), “Didática Viva da Matemática
no Curso Primário” (ROXO, NEVES, 1970), “Frações na escola elementar” (PORTO, 1967). A
análise desses possibilitou compreender que os autores da época primavam pelo trabalho com os
materiais didáticos tais como papéis coloridos em formatos geométricos, flanelógrafos, garrafas,
réguas, balanças, cartazes, relógio, dinheiro, tabela de equivalência, quadro das frações e material
Cuisenaire, antes de se chegar à abstração, e que estes manuais traziam sugestões visando adequar
os problemas da matemática à compreensão pelas crianças. Assim, a pesquisa concluiu que os
manuais analisados trabalhavam com a ideia de que o material concreto é indispensável ao ensino
que se baseia na compreensão básica das funções de cada processo matemático, destacando que a
aprendizagem acontece por meio da utilização do método de ensino em que o professor instrui o
manuseio dos materiais didáticos concretos.

Palavras-chave: História da Educação Matemática.; Manual Pedagógico.; Materiais Didáticos;
Frações.

1Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em Matemática.
2 Orientador(a).
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SABERES PARA ENSINAR FRAÇÕES EQUIVALENTES EM
LIVROS DIDÁTICOS E MANUAIS PEDAGÓGICOS (1950 1980)

Maria E. de B. Marques1 e Barbara W. D. Novaes2

O plano de trabalho teve por objetivo investigar sobre a objetivação dos saberes para ensinar
frações equivalentes em livros didáticos e manuais pedagógicos (1950-1980). Vincula-se ao projeto
de pesquisa “Saberes profissionais do professor que ensina matemática no estado do Paraná (1932-
1990)” do Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática – Paraná (GHEMATPR). A
pesquisa distingue a matemática a ensinar e a matemática para ensinar como saberes de natureza
diferente, constitúıdos ao longo do tempo, e que merecem ser estudados e problematizados por meio
de uma investigação histórica. Adota como referência estudos que colocam os saberes como foco da
análise da profissão docente, bem como textos vindos da história cultural, que possibilitam análises
em termos da existência de uma cultura escolar. Para essa pesquisa foram analisados um manual
pedagógico (OSÓRIO, PÔRTO, 1968) direcionados para formação de normalistas, dois guias do
professor (OSÓRIO, PÔRTO, EVANGELISTA, LOPES 1971, 1972), sendo um para terceira e ou-
tro para a quarta série primária e um livro didático (OSÓRIO, PÔRTO, EVANGELISTA, 1971),
referente ao guia da quarta série. Conclui-se que apesar dos livros enfatizarem a importância da
criança compreender os conceitos básicos das frações, ainda é recorrente a ênfase ao algoritmo para
ensinar as frações equivalentes, ou seja, multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador
dessas frações pelo mesmo número obtemos frações equivalentes. Nos guias para professores há
também o ritual de seguir o livro didático e analisar se a criança está compreendendo o conteúdo.
Nas orientações, há estratégias para ensinar por meio de materiais manipuláveis e caso a criança
ainda não compreenda orienta-se retomar o conteúdo. Desta forma, percebe-se uma preocupação
em melhorar a relação entre os saberes a ensinar e para ensinar frações equivalentes, por meio de
orientações nos guias e manuais pedagógicos.

Palavras-chave: Frações Equivalentes; Livros Didáticos; Manuais Pedagógicos; História da Educação
Matemática.

1Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em Matemática.
2 Orientador(a).
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SABERES PARA ENSINAR FRAÇÕES EQUIVALENTES EM
LIVROS DIDÁTICOS E MANUAIS PEDAGÓGICOS (1950–1980)

Maria E. de B. Marques1 e Barbara W. D. Novaes2

O plano de trabalho teve por objetivo investigar sobre a objetivação dos saberes para ensinar
frações equivalentes em livros didáticos e manuais pedagógicos (1950-1980). Vincula-se ao projeto
de pesquisa “Saberes profissionais do professor que ensina matemática no estado do Paraná (1932-
1990)” do Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática – Paraná (GHEMATPR). A
pesquisa distingue a matemática a ensinar e a matemática para ensinar como saberes de natureza
diferente, constitúıdos ao longo do tempo, e que merecem ser estudados e problematizados por meio
de uma investigação histórica. Adota como referência estudos que colocam os saberes como foco da
análise da profissão docente, bem como textos vindos da história cultural, que possibilitam análises
em termos da existência de uma cultura escolar. Para essa pesquisa foram analisados um manual
pedagógico (OSÓRIO, PÔRTO, 1968) direcionados para formação de normalistas, dois guias do
professor (OSÓRIO, PÔRTO, EVANGELISTA, LOPES 1971, 1972), sendo um para terceira e ou-
tro para a quarta série primária e um livro didático (OSÓRIO, PÔRTO, EVANGELISTA, 1971),
referente ao guia da quarta série. Conclui-se que apesar dos livros enfatizarem a importância da
criança compreender os conceitos básicos das frações, ainda é recorrente a ênfase ao algoritmo para
ensinar as frações equivalentes, ou seja, multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador
dessas frações pelo mesmo número obtemos frações equivalentes. Nos guias para professores há
também o ritual de seguir o livro didático e analisar se a criança está compreendendo o conteúdo.
Nas orientações, há estratégias para ensinar por meio de materiais manipuláveis e caso a criança
ainda não compreenda orienta-se retomar o conteúdo. Desta forma, percebe-se uma preocupação
em melhorar a relação entre os saberes a ensinar e para ensinar frações equivalentes, por meio de
orientações nos guias e manuais pedagógicos.

Palavras-chave: Frações equivalentes; Livros didáticos; Manuais pedagógicos; História da educação
matemática.

1Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em Matemática.
2 Orientador(a).
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APARATO EXPERIMENTAL COM AUXÍLIO DE ARTIFÍCIOS
MATEMÁTICOS PARA COMPROVAR A LEI DE RESFRIAMENTO

DE NEWTON

Matheus F. Bonfim1, Antonio C. Lisboa1, Karen C. da Silva Lira2 e Gustavo H. Dalposso2

A Lei de Resfriamento de Newton é uma expressão anaĺıtica em que a taxa de resfriamento de
um corpo é proporcional à diferença de temperatura entre o objeto e o ambiente. Comumente,
procedimentos para determinação do calor espećıfico de ĺıquidos e sólidos dispensa o uso de dis-
positivos como o caloŕımetro, empregando apenas cálculos com a Lei de Resfriamento de Newton.
Dessa maneira, a proposta deste trabalho é desenvolver um aparato experimental para coletar a
taxa de variação da temperatura da água em função do tempo, utilizando artif́ıcios matemáticos
para comprovar a lei de resfriamento de Newton. Por meio do instrumento foram captados os
dados de decaimento da temperatura do fluido ao decorrer de um intervalo de tempo. Analisando
as informações apuradas, buscou-se o uso de ferramentas de equações diferenciais separáveis para
encontrar uma solução da Lei de Resfriamento de Newton. Semelhantemente, foi empregado o
Método de Euler, uma técnica numérica para determinar a aproximação do problema de valor
inicial, comprovando novamente a lei estudada. É importante salientar, que no processo de de-
senvolvimento do trabalho, observou-se que os dados do experimento tendem a se comportar da
mesma forma que os dados teóricos, ou seja, aproxima-se do padrão de uma função exponencial.
Mesmo que os dados possam estar muito próximos do ideal, deve ser levado em consideração os
erros de perdas, devido as interferências do ambiente e precisão do instrumento. Em suma, a
partir dos dados obtidos pelo instrumento, é posśıvel fazer o uso de mecanismos matemáticos já
existentes, para comprovar a Lei de Resfriamento de Newton.

Palavras-chave: Lei de resfriamento de Newton; Equações diferenciais; Cálculo numérico.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia da Computação.
2 Orientador(a).
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EXPLORANDO O CONJUNTO DE MANDELBROT COM O
SOFTWARE MICROSOFT R OPEN

Matheus F. Albertoni1 e Gustavo H. Dalposso2

O termo fractal foi criado por B. Mandelbrot para classificar figuras que tendem a ser similares em
diferentes escalas e, por possúırem dimensões fracionárias, os fractais não pertencem à geometria
Euclidiana. Um dos fractais mais conhecidos é o Conjunto de Mandelbrot, o qual é definido pela
equação Zn+1 = Z2

n + C, onde Z0 = 0 e C é um ponto no plano complexo. Ele é gerado através
de iterações para cada ponto C, chamaremos de órbita cada nova coordenada obtida através de
iterações. Se, com o aumento do número de iterações, o módulo das órbitas correspondentes à C
continuar menor ou igual a 2, então o ponto C pertencerá ao Conjunto de Mandelbrot. O objetivo
deste trabalha é explorar o Conjunto de Mandelbrot, dessa forma, utilizaremos o software gratuito
Microsoft R Open para criar representações gráficas, investigando e identificando algumas partes
que são conhecidas, por exemplo, como Seahorse Valley e Elephant Valley. Ao observar o Con-
junto de Mandelbrot é posśıvel perceber, de imediato, uma grande região em formato similar a de
um cardioide, e ao seu lado esquerdo uma região semelhante a de uma elipse, envolta deles várias
figuras que são parecidas ou iguais ao Conjunto de Mandelbrot. Portanto, para averiguar tais
afirmações, faremos algumas representações gráficas em diferentes escalas apresentando algumas
caracteŕısticas e mostrando sua autosse’melhança. Contudo, o conjunto Mandelbrot é uma forma
infinita e complexa, pois possui infinitos pontos no plano em que, aumentando a escala em deter-
minados lugares, sempre aparecerá mais detalhes e sempre existirão locais a serem explorados.

Palavras-chave: Fractal; Conjunto de Mandelbrot; Iterações; Microsoft R open

1Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em Matemática.
2 Orientador(a).

72



VII ENDICT - Encontro de Iniciação Cient́ıfica
Campus Toledo

28 de agosto de 2019
ISSN 2526-9364

PREVISÃO DE DESLOCAMENTOS EM BARRAGENS: UMA
APLICAÇÃO DA REDE NEURAL ARTIFICIAL DO TIPO LSTM

Matheus P. Esteves1 e Suellen R. P. Garcia2

Modelos estat́ısticos são amplamente utilizados no monitoramento e segurança de barragens de con-
creto. Os modelos têm o objetivo de apresentar previsões para as leituras de um instrumento de
monitoramento em espećıfico, assim é posśıvel detectar mudanças no comportamento da barragem,
em tempo hábil para a solução de posśıveis falhas. Na literatura são encontrados diferentes modelos
para a previsão destas séries temporais e as redes neurais artificiais surgem como alternativa que
demonstraram resultados superiores ou iguais aos tradicionalmente usados no estado da arte. O
principal objetivo deste trabalho é comparar os resultados obtidos em um modelo estat́ıstico para
previsões das leituras do pêndulo direto com os resultados obtidos em um modelo utilizando uma
rede neural artificial. Os dados utilizados são as leituras de um sensor do pêndulo direto instalado
no bloco F-19 da barragem de Itaipu, no peŕıodo de 2005 a 2017. O modelo estat́ıstico utilizado
para comparação foi o modelo dinâmico autoregressivo de defasagens distribúıdas (ADL), imple-
mentado no software R com aux́ılio do pacote dLagM. A rede neural artificial utilizada foi a Long
ShortTherm Memory (LSTM) com regressões e treinamento baseado no método Backpropagation
Through Time na linguagem Python. A raiz do erro quadrático médio (RMSE) foi de 0,45 para o
modelo estat́ıstico ADL enquanto para a rede neural artificial teve um RMSE de 0,09. Portanto, a
rede neural artificial teve um melhor desempenho que o modelo estat́ıstico neste estudo de caso.

Palavras-chave: Barragens de concreto; Previsão; Pêndulo direto; Software R; Python.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia da Computação.
2 Orientador(a).
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CÁLCULO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO
URBANO DE TOLEDO-PR

Amanda O. da Silva1, Antonio C. de Lisboa1, Matheus de F. Bonfim1, Mara C. Alves2, Naira D.
G. da Luz2, Vitor Ó. da Silva2, Karen C. da Silva Lira3, Dione I. C. Milani3

Os terminais urbanos de passageiros possuem como principal objetivo a integração de linhas do
transporte público, proporcionando uma melhor organização do sistema de mobilidade urbana e
a conexão entre diferentes modos de transporte. Além disso, podem servir para qualificar o seu
entorno, melhorando a circulação de pedestres e véıculos, e ser utilizado como referência espacial
dos bairros onde estão implantados, garantindo maior conforto e segurança aos seus usuários. Di-
ante disso, fez-se um estudo de caso na qual o Terminal Urbano Luiz Grando, localizado na cidade
de Toledo, foi escolhido para aplicar conceitos de integral de superf́ıcie de um campo escalar para
realizar o cálculo da sua cobertura (que apresenta um formato diferenciado) e analisar como esse
conteúdo é aplicado nas engenharias civil e de computação para agilizar o processo dos cálculos.
Para isso, primeiramente coletou-se os dados necessários para o cálculo da área da seção transversal
desse terminal, que foi subdividida em quatro partes. Em seguida, fez-se as transformações ma-
temáticas necessárias, calculou-se a área de cada uma das regiões utilizando integral de superf́ıcie
de um campo escalar e somou-as, obtendo assim 1338,2 m2 de área total de cobertura. Por fim,
desenvolveu-se uma linguagem de computação com intuito de realizar o mesmo procedimento, che-
gando ao resultado de 1340,67 m2. Dessa forma, nota-se que o cálculo aplicado analiticamente
possui uma proximidade ao aplicado computacionalmente. Assim, nota-se que é posśıvel utilizar
linguagens de programação para agilizar o procedimento de cálculo de cobertura utilizado na en-
genharia civil.

Palavras-chave: Terminal Urbano; Integral de superf́ıcie de um campo escalar; Linguagem
de programação; Engenharia civil; Engenharia de computação.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia da Computação.
2Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Civil.
3 Orientador(a).
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APLICAÇÃO DO MODELO DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA
EM DADOS DE VENDA DE IMÓVEL

Giovanna de O. Moreira1, Raphael F. de Melo1 e Suellen R. P. Garcia2

A estat́ıstica é uma forte ferramenta de gestão de dados relacionados a situações cotidianas e tem
contribúıdo de forma significativa para o processo de tomada de decisão nas mais diferentes áreas
como engenharia, economia, medicina, entre outras. Nas ramificações da estat́ıstica o estudo da
regressão linear é uma das mais amplas técnicas utilizadas que expressa a relação entre duas ou
mais variáveis, de tal forma que uma variável possa ser predita a partir de outras, ou seja, é
posśıvel prever uma nova observação. O objetivo do presente trabalho foi estudar o método de
regressão linear múltipla, explicando algebricamente os resultados encontrados por meio de um
software. O embasamento teórico do modelo foi apresentado juntamente com uma aplicação em
um conjunto de dados sobre caracteŕısticas de venda de uma casa. Os dados foram obtidos do
livro Estat́ıstica Aplicada à Administração e Economia de David P. Doane e Lori E. Seward, 4◦

Edição. Com os dados no software Excel foi posśıvel gerar uma análise de regressão linear múltipla
completa, sendo o preço da casa a variável resposta, que depende de variáveis como área, lote e
banheiro, de forma que o tamanho em m2 de cada uma dessas caracteŕısticas influencia no preço
da casa. Primeiramente foram encontrados os valores de cada parâmetro da equação do modelo,
seguido do coeficiente de determinação (R2) e os testes de significância. Assim, após escolhido
o modelo, os intervalos de confiança para as novas observações e o erro padrão foram calculados
de forma anaĺıtica e por meio do software. Com o trabalho foi posśıvel compreender melhor a
teoria matemática de regressão linear múltipla e conhecer uma das situações cotidianas em que a
aplicação do modelo pode ser útil.

Palavras-chave: Modelagem Estat́ıstica, Avaliações de Imóveis.

1Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em Matemática.
2 Orientador(a).
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS COMPONENTES QUÍMICAS NO
RENDIMENTO DOS GRÃOS DE MILHO

Rodrigo M. Ritter1, Anderson A. Miguel1, Luiz G. Martins1 e Araceli C. de Marins2

Na agricultura, se faz necessário conhecer todos os fatores associados ao rendimento dos grãos
das culturas agŕıcolas para aprimorar as técnicas de manejo do solo, visando maior produtividade.
Geralmente, os atributos qúımicos do solo são levados em consideração no momento da escolha
das propriedades dos fertilizantes, assim como os preços. Segundo Andrade et al. (2012), o ma-
nejo adequado do solo é uma das bases para a sustentabilidade agŕıcola. Deste modo, buscou-se
encontrar uma equação por meio de modelagem matemática para descrever o comportamento do
rendimento dos grãos de milho em função dos valores dos atributos qúımicos de um Latossolo ar-
giloso, utilizando dados de um experimento realizado na região de Cascavel-PR. Com o aux́ılio do
software RStudio, versão 1.2, os dados foram distribúıdos por caracteŕıstica e efetuou-se uma re-
gressão linear múltipla pelo método de Stepwise, de modo a se obter os dois principais parâmetros
que influenciaram no rendimento de grãos do milho e, assim, ser posśıvel a plotagem de um gráfico
ilustrando a relação. O modelo encontrado relaciona o rendimento do milho em função do fósforo
(P) e do potássio (K), com dependência muito semelhante entre estas componentes qúımicas.
Infere-se que, neste experimento, o fósforo e o potássio foram os elementos qúımicos com maior
influência sobre o rendimento dos grãos de milho. Assim, é orientado que se tomem medidas mais
regionalizadas para evitar gastos desnecessários.

Palavras-chave: Produtividade; Milho; Atributos qúımicos; Regressão linear múltipla; Stepwise.

1Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em Matemática.
2 Orientador(a).
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AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL DO CONSUMO DE CIMENTO
NO BRASIL

Sara Santos1, Luisa Lange1, Fabio Wu2 e Gustavo H. Dalposso2

Analisar quais são as influências que fazem com o que o setor da construção civil tenha alto ou
baixo rendimento, é muito útil, pois tal setor é ótimo indicador de como uma sociedade está econo-
micamente. Uma das formas de analisar essa atividade, é por meio da análise espacial do consumo
de cimento da região. Com tais informações é posśıvel verificar se existe autocorrelação espacial
nos dados, ou seja, aglomerados de regiões que apresentam consumo semelhante e também loca-
lizar regiões at́ıpicas. Na análise da autocorrelação espacial utiliza-se o ı́ndice I de Moran, que é
equivalente ao coeficiente de regressão linear que indica a inclinação da reta de regressão da média
das localizações vizinhas (wz) em relação as localizações (z). O ı́ndice I de Moran pode ser melhor
interpretado pela utilização do mapa de espalhamento de Moran, que é obtido pela atribuição de
diferentes cores a cada quadrante do plano cartesiano. O objetivo deste trabalho foi determinar
o Índice I de Moran do consumo de cimento anual dos estados brasileiros e construir o mapa de
espalhamento de Moran. Os dados de consumo foram obtidos do SNIC – Sindicato Nacional da
Indústria do Cimento e para ser o mais condizente posśıvel, devido às grandes diferenças de áreas,
o consumo de cada Estado foi dividido pela sua respectiva área em km2, obtendo assim o consumo
de cimento por quilômetro quadrado em cada Estado. Utilizando o método dos mı́nimos quadra-
dos, determinou-se que I = 0,64, indicando uma autocorrelação espacial positiva, que evidencia a
existência de aglomerados de Estados com consumo semelhante. A construção do mapa de espa-
lhamento de Moran permitiu concluir que a região Norte apresenta baixo consumo, e as regiões
Sul, Sudeste e Nordeste apresentaram os maiores ı́ndices, indicando que o consumo de cimento dos
Estados está relacionado com a economia local e vizinha.

Palavras-chave: Consumo de cimento; Índice de Moran; Análise espacial; Autocorrelação es-
pacial.
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INTRODUÇÃO À GEOMETRIA AFIM

Táıs F. da Silva1 e Loreci Zanardini2

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma Introdução à Geometria Afim principais
caracteŕısticas, a resultados espećıficos da Geometria Afim que são fundamentais para o desen-
volvimento desse estudo e ainda relaciona tais resultados com a sua forma algébrica através de
um grupo de transformações. Com isso, caracteriza matemática, a Geometria, Álgebra Linear e
Álgebra. Para a bibliografia espećıfica que além da geometria afim trata ainda das geometrias
hiperbólica e eĺıptica, porém como alternativas de futuros estudos as demais geometrias tratadas
a partir do ponto de vista de Felix Klein. Alguns exemplos foram const detalhes através de figuras
de modo a obter uma melhor compreensão do conteúdo apresentado. A partir desse trabalho,
consegue e de Menelau, utilizando o Teorema Fundamental da Geometria Afim, sendo essa uma
demonstração diferente da qual é realizada na Geometria Euclidiana. Com isso, além de fazer
uma introdução dessa geometria, caracterizando seus aspectos geométricos e algébricos proceden
uma classificação baseada em grupos de transformações, abre estudos de outras geometrias com o
mesmo propósito, ou seja, proceder a classificação de diferentes geometrias via aspectos algébricos
que possam ainda recupera em seus aspectos principais.

Palavras-chave: Geometria afim; Álgebra linear; Álgebra; Grupo de Transformações.
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PROBLEMAS PARA ENSINAR FRAÇÕES EQUIVALENTES
PRESENTES EM LIVROS DIDÁTICOS (1950 - 1980)

Thalisson W. R. Amâncio1 e Barbara W. D. Novaes2

As frações estão entre os conteúdos que os alunos apresentam maior dificuldade no decorrer do
processo de ensino-aprendizagem (POWELL, 2018). Mais especificamente, o conceito de frações
equivalentes geralmente é trabalhado de uma forma algoŕıtmica, não privilegiando a resolução de
problemas (VAN DER WALLLE, 2008). O presente estudo teve por objetivo “analisar problemas
para ensinar frações equivalentes presentes em livros didáticos dos anos iniciais que circularam no
estado do Paraná (1950 – 1980)” e está vinculado ao projeto “Saberes profissionais do professor
que ensina matemática no estado do Paraná (1932-1990)” do Grupo de Pesquisa de História da
Educação Matemática – Paraná (GHEMAT-PR). A escolha do tema “frações equivalentes” para
objeto de estudo se dá na tentativa compreender o motivo desse fenômeno, tendo como fonte de
pesquisa as abordagens presentes nos livros didáticos escritos durante a década de 1980, pelas
autoras Débora Neves e Mafalda Martins Andrade, respectivamente em suas obras “Ciranda do
Saber” e “Viajando com os Números” para terceiras e quartas séries. Numa perspectiva histórica
para análise dos livros foi utilizado o CHOPPIN (2004). O estudo concluiu que grande parte
dos problemas relacionados as frações equivalentes nos exemplares utilizam temáticas semelhantes,
como por exemplo, tabelas de equivalência e setores circulares ou representações de áreas (fatias
de pizza ou chocolates). Como influência da Matemática Moderna, aparecem expressões para en-
contrar equivalências entre frações.

Palavras-chave: Frações equivalentes; Livros didáticos; Problemas; História da Educação Ma-
temática

1Estudante de Ensino Médio do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco.
2 Orientador(a).
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MODELAGEM MATEMÁTICA APLICADA AO CRESCIMENTO
DE SUÍNOS DE UMA SUINOCULTURA NA CIDADE DE

TUPÃSSI/PR

Vitória F. Vidaletti1, Jahina F. A. Hattori2 e Jocelaine Cargnelutti3

Neste trabalho realizou-se um estudo sobre o ganho de peso de súınos de uma suinocultura loca-
lizada em Tupãssi/PR, por meio da Modelagem Matemática. A Modelagem Matemática consiste
em descrever matematicamente um fenômeno, e por meio dela podemos encontrar modelos que o
descreva. Dentre os modelos existentes na literatura, há os que descrevem o crescimento populacio-
nal ao longo do tempo, estes modelos podem ser adaptados para o ganho de peso. Escolheu-se para
este trabalho o Modelo de Montroll e o Modelo de Gompertz. O modelo de Montroll vislumbra
que o ı́ndice de crescimento relativo da população não é linear, assim adaptase a problemas de
naturezas diversas e representa um crescimento assintótico da variável. Já o modelo de Gompertz
considera que a população humana é limitada superiormente, isto é, cresce até uma um valor li-
mite e depois disso se mantém quase que constante, assim, pressupõe que a taxa de crescimento de
uma determinada população é muito alta no ińıcio, e rapidamente torna -se mais lenta. O trabalho
iniciou-se com o estudo dos modelos que serão utilizados e, posteriormente, foi realizada a coleta de
dados em uma suinocultura domiciliar da cidade, sendo esta uma importante produtora industrial
da região. Em seguida, foram feitas as simulações computacionais referentes aos modelos eleitos
e uma comparação dos dados obtidos com os dados emṕıricos. Para a validação dos resultados
utilizou-se do erro relativo e por meio dele conclui-se que o modelo adequado ao crescimento em
questão é o modelo de Gompertz com um erro de 37,75%, significativamente menor que o erro de
116,91% gerado pelo modelo de Montroll. Desse modo, ao utilizar da modelagem matemática para
prever o crescimento de súıno x tempo por meio de modelos de crescimento, pode-se contribuir
com a questão da sustentabilidade e do planejamento comercial para os donos da suinocultura.

Palavras-chave: Modelos matemáticos, suinocultura, sustentabilidade.
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AVALIAÇÃO DA COLORAÇÃO EM CERVEJAS VIA
METODOLOGIA BASEADA EM IMAGEM DIGITAL

Alexandre de S. Duarte1, Ricardo Schneider2 e Rafael A. Bini3

A cerveja representa 78% do volume das bebidas alcoólicas consumidas no mundo. Em produção, o
Brasil destaca-se em 3◦ lugar. A cor da cerveja é o primeiro atributo sensorial de análise, pois está
inconscientemente relacionada à aceitação da bebida e à expectativa das caracteŕısticas contidas
em cada estilo. Além disso, o processo de fabricação passa por estágios nos quais o monitoramento
da cor torna-se importante. A medida de concentração de compostos qúımicos por meio de imagens
digitais, é um ramo crescente da qúımica anaĺıtica, pois demonstra bons resultados associados a
baixo custo de hardware. Nesse contexto, objetivou-se desenvolver um dispositivo de baixo custo
para determinação da cor de cervejas embasado em imagens digitais e comparar o resultado obtido
com o método de referência. Efetuou-se diluição seriada de solução estoque, simulando o gradiente
de cor presente na bebida, 0 a 94 EBC. Determinou-se a cor das soluções preparadas, aplicando
o método 9.6 Analytica-EBC. Obteve-se as imagens digitais através de uma câmera Raspberry Pi
Camara v2 acoplado ao microcomputador Raspberry Pi 3 Model B+, aplicando correntes de 10, 15
e 20 mA ao LED de iluminação. Utilizou-se o software Python 2.8 para decomposição das imagens
e cálculo do parâmetro pm no sistema de cor R (vermelho), G (verde) e B (azul) para 4 regiões de
interesse (ROI) e avaliou-se a correlação das variáveis em função da cor das amostras, utilizando o
software RStudio®. Observou-se que o pm não possui comportamento linear em função do ı́ndice
de cor, porém, através de transformações matemáticas alcançou-se R2=0.9997, para região vertical
e corrente de 15 mA, em relação aos padrões elaborados. A comparação entre os métodos aplica-
dos às cervejas comerciais apresentou pequenos desvios, com R2=0.9729. Entretanto, o dispositivo
proposto apresentou eficiência para medida, além de reduzir o tempo de análise de cervejas de
coloração escura.

Palavras-chave: Cerveja; Análise por imagem; RGB; EBC.
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OBTENÇÃO DE ENZIMAS A PARTIR DE RESÍDUOS
AGROINDUSTRIAIS COM APLICABILIDADE NA EXTRAÇÃO DE

ÓLEOS ESSENCIAIS DE ALECRIM

Alexandre H. G. Souza1, Adriel J. Silva2, Thiago C. Maniglia3 e Viviane S. Lobo4

A degradação de materiais lignocelulósicos, como a glicose, é um processo dif́ıcil, entretanto podese
utilizar procedimentos diferentes para melhorar a eficiência da degradação, facilitando a abertura
ou rompimento da fibra. Toda a degradação de matéria orgânica é realizada por enzimas, que
estão presentes em diversos microrganismos, especialmente fungos e bactérias, sendo os fungos
os mais promissores. O objetivo deste trabalho foi isolar fungos do solo limpo da mata apenas
as colônias que mais se adequam as caracteŕısticas de fungos do tipo Trichoderma e utilizar um
processo fermentativo com bagaço de cana-de-açúcar como substrato para a produção de enzimas
celuloĺıticas e determinar sua atividade. Coletou-se algumas amostras de solo da mata na região
de Toledo-PR para análise em laboratório. Cada amostra foi inoculada em meio PDA por cinco
dias e depois foi feito uma análise dos microrganismos, que mais se adequavam às caracteŕısticas de
fungos filamentosos. No processo de isolamento, realizou-se algumas diluições para manter o mais
distante posśıvel os fungos de outros microrganismos, obtendo-se assim colônias puras. Seguiu-se
com o processo fermentativo, os dois fungos isolados foram denominados de A e B sendo eles iden-
tificados por biologias molecular. Com o preparo do inoculo e o meio preparado em Erlenmeyer
com solução salina, bagaço e 5 fragmentos de 3X3 mm de cada fungo. A cada 24 h retirou-se
um grama de bagaço com esporos e extraiu-se o caldo enzimático durante cinco dias. A análise
enzimática foi realizada pelo método de DNS em espectrofotômetro Kasuaki a 540 nm. Através
das análise de atividade enzimáticas, destacou-se o Fungo B que teve suas enzimas produzidas com
uma melhor atividade. Através destes resultados pode-se destacar o grande avanço na utilização de
microrganismos para variadas pesquisas, inclusive na utilização desses na extração do óleo essencial
de plantas, aumentando o rendimento de obtenção.

Palavras-chave: Solo; Enzima natural; Óleo essencial; Erva condimentar, Fungos.
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CARACTERIZAÇÃO DE BIOFERTILIZANTE OBTIDO A PARTIR
DA VERMICOMPOSTAGEM E APLICAÇÃO PARA O

CRESCIMENTO DE PLANTAS

Ana C. O. de Almeida1, Ingrid F. S. P. C. Furtado1, Ana M. V. Escallón2 e Débora Jacomini2

O crescimento populacional elevou a produção de reśıduos, disseminando a busca por alternativas
para destinação correta destes. Uma delas é a vermicompostagem, a qual resulta em húmus e
biofertilizante. Esse último tem despertado interesse em aplicações agŕıcolas, uma vez que seu em-
prego pode acarretar melhorias ao solo, fornecer macro e micronutrientes e reter umidade. Sendo
assim, plantas como feijão (Phaseolus vulgaris), de fácil produção, e o aranto (Kalanchoe daigre-
montiana), o qual possui propriedades medicinais, podem ser empregadas com intuito de avaliar os
efeitos do biofertilizante nesses cultivares. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi realizar a
vermicompostagem de reśıduos orgânicos com minhocas vermelhas californianas (Eisenia foetida),
almejando a obtenção de biofertilizante, a fim de caracterizá-lo e empregá-lo no crescimento de
feijão e aranto, bem como avaliar seus efeitos por meio de testes de triagem fitoqúımica. Para
tal, realizou-se vermicompostagem de reśıduos orgânicos para obtenção de biofertilizante, sendo
esse analisado em relação ao pH, condutividade iônica e qualidade microbiológica. Ademais, para
avaliação do crescimento das plantas, comparou-se fertilizante qúımico 0,5% (v/v) e biofertilizante
10% (v/v). Ao final do experimento, mensurou-se o tamanho da raiz e altura das plantas, bem
como fez-se um extrato úmido polar (álcool 70%), a fim de realizar testes de triagem fitoqúımica
(alcaloides, saponinas, flavonoides, taninos e terpenos). A partir da vermicompostagem tratou-se
10 kg de reśıduos sólidos, gerando 1,5 L de biofertilizante com pH igual a 9, condutividade de
10,17 mS.cm−1 sem contaminações. Outrossim, o aranto apresentou desenvolvimento, no entanto
os testes de triagem fitoqúımica estão em andamento, não sendo posśıvel verificar a influência da
adição de biofertilizante no cultivar. O feijão não apresentou crescimento, provavelmente advindo
de estresse h́ıdrico ou ambiental. Dado o exposto, conclui-se que o emprego de biofertilizante na
agricultura pode possuir potencial, sendo necessário finalizarse os experimentos a fim de obter
resultados conclusivos.

Palavras-chave: Bioproduto; Aranto; Feijão; Reśıduo orgânico; Agricultura.
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AVALIAÇÃO DA OBTENÇÃO DE HIDROLISADO
HEMICELULÓSICO DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLHEITA E
DO BENEFICIAMENTO DA SOJA VISANDO SUA UTILIZAÇÃO

EM PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS

Brendha Garstka1, Danielle Camargo2 e Priscila V. de Arruda3

Há um crescente interesse pelo aproveitamento de hidrolisados hemicelulósicos como fontes de
carbono, uma vez que este, é rico em açúcares fermentesćıveis, principalmente a xilose, sendo, por-
tanto, um meio com grande potencial para microrganismos consumidores de pentoses. A obtenção
de hidrolisado hemicelulósico pode ser realizada a partir das biomassas vegetais, entre estes, os
reśıduos da colheita e beneficiamento da soja, material este abundante no estado do Paraná, em
especial na região oeste. No entanto, para o aproveitamento destes materiais, é fundamental a
desconstrução da matriz polimérica, uma vez que para a utilização da fração hemicelulósica, é
necessário à solubilização dos seus açúcares constituintes. Em consequência dessa dificuldade, o
objetivo deste trabalho foi buscar a otimização da obtenção de hidrolisado hemicelulósico a par-
tir dos reśıduos oriundos da colheita e do beneficiamento da soja. Neste sentido, realizou-se um
planejamento estat́ıstico com diferentes condições de pré-tratamento ácido dilúıdo, para avaliar
os efeitos da concentração de solução ácida (1% - 5% p/v), temperatura (111◦C - 121◦C), e o
tempo de reação (20 - 40 min) na concentração final de açúcares fermentesćıveis. De acordo com
os resultados, a condição de 121◦C, 20 min, com uma concentração de ácido a 5% (p/v), resultou
em 16,07 g/L de xilose. Ainda de acordo com os resultados, notou-se que a concentração de ácido
apresentou grande relevância na hidrólise, cerca de 76,59%, na obtenção de xilose, enquanto os
parâmetros de temperatura e o tempo tiveram apenas 14,29% e 9,07% de influência, respectiva-
mente. Ressalta-se que a presente proposta se deve, principalmente, à perspectiva de oferecimento
de um meio alternativo para cultivo para obtenção de produtos biotecnológicos.

Palavras-chave: Açúcares fermentesćıveis; Hidrolisado hemicelulósico; Planejamento experi-
mental; Reśıduos da soja; Xilose.
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INFLUÊNCIA DE AGROQUÍMICOS NA OBTENÇÃO DE FUNGOS
PRODUTORES DE ENZIMAS A PARTIR DE SOLO

Bruna Bohm1, Alexandre H. G. de Souza1 e Viviane da S. Lobo2

As enzimas são conhecidas por serem protéınas amplamente empregadas para a catalisação de
reações biológicas. O seu uso é eficiente e sustentável, o que leva a larga utilização em indústrias
dos mais variados tipos. Uma aplicação de enzima, que tem se mostrada favorável, é na extração de
óleos essenciais, visto que as pesquisas existentes mostram um aumento significativo do rendimento
do óleo extráıdo ao utilizar as enzimas no aux́ılio do processo. Entretanto as enzimas possuem
alto valor, assim buscam-se fontes naturais para a obtenção das mesmas. Uma das técnicas mais
utilizadas para a produção de enzimas é a fermentação com fungos filamentosos. Sabendo que o
solo é rico em microrganismos e de fácil acesso, pensou-se nele como fonte de obtenção dos fungos,
porém, como o solo é alvo constante de manejo e cultivo, esse trabalho busca verificar posśıveis
influências do uso de agroqúımicos na obtenção de fungos que sejam capazes de produzir enzimas.
Amostras de solo com o emprego de diferentes agroqúımicos como também, amostras de solo vir-
gem, foram preparadas para o cultivo em placa, com meio PDA. Depois de sete dias de incubação,
as maiores colônias de cada amostra foram selecionadas, dilúıdas em caldo sabouraud e incubadas
por dois dias a 28 ◦C e 120 rpm. Após isso, aĺıquotas do caldo com presença de fungos foram nova-
mente plaqueadas para o isolamento das colônias. Com as colônias isoladas, realizou-se o teste de
degradação da celulose, em meio espećıfico. Os fungos que apresentaram crescimento, podem ser
capazes de degradar a celulose e portanto seguiram para o processo fermentativo de produção de
enzimas. Até o presente momento não foram visualizadas diferenças significativas na obtenção de
colônias de fungos para as amostras de solo testadas, e as mesmas não forneceram fungos capazes
de degradar celulose. Uma alternativa para tentar visualizar posśıveis influências seria aumentar
o número de amostras e de colônias selecionadas na etapa de diluição em caldo sabouraud.

Palavras-chave: Enzima; Fungos; Solo; Agroqúımicos.
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COMPARAÇÃO DO CRESCIMENTO DE BRADYRHIZOBIUM
JAPONICUM EM MEIO COMERCIAL E MEIO ALTERNATIVO A

BASE DE EXTRATO DE FARELO DE SOJA COMO FONTE DE
NITROGÊNIO

Felipe G. de Bortoli1, Danielle Camargo2 e Priscila V. de Arruda2

A atuação de bactérias realizando a fixação biológica de nitrogênio em culturas vegetais é funda-
mental para a competitividade da agricultura brasileira. Desta forma, sabendo da importância
desses micro-organismos para a economia é essencial encontrar uma maneira de produzi-los de
forma mais barata para tornar os processos de fixação biológica de nitrogênio mais viáveis. Por-
tanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o crescimento da bactéria Bradyrhizobium
japonicum, bactéria fixadora de nitrogênio, em meios contendo o extrato de farelo de soja, como
alternativa ao extrato de levedura. Primeiramente se fez necessário examinar a quantidade de
protéınas presentes nas amostras que desejam ser usadas como substitutos, para isso utilizou-se
a metodologia de Kjeldahl. Com o resultado da análise foi posśıvel determinar que uma massa
de 40g de farelo foram necessários para substituir o extrato de levedura. Após isso, bactérias B.
japonicum foram cultivadas em dois tipos de meios, sendo o primeiro tradicional e um segundo
utilizando o extrato do farelo de soja. De acordo com os resultados, verificou-se que o microrga-
nismo se adaptou bem ao meio contendo extrato de farelo de soja, apresentando um crescimento
ligeiramente maior em relação ao meio comercial, cerca de 5%. Desta forma, pode-se concluir que
o uso de extrato de farelo de soja em meios de cultura para obtenção de B. japonicum é uma
alternativa viável e de baixo custo, além do fato de agregar valor à cadeia da agroindústria, uma
vez que os reśıduos da soja estão dispońıveis em grande quantidade, em especial, na região oeste
do estado do Paraná.

Palavras-chave: Bradyrhizobium japonicum; Farelo de soja; fonte de nitrogênio; Crescimento
bacteriano; Extrato de levedura.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO HÚMUS DE
MINHOCA E VALIDAÇÃO DA SUA EFICIÊNCIA POR MEIO DE

CULTIVO DE PLANTAS

Ingrid F. S. P. C. Furtado1, Ana C. O. de Almeida1, Ana M. V. Escallón2 e Débora Jacomini2

O processo de vermicompostagem é uma alternativa para destinação dos reśıduos orgânicos sólidos
gerados pela população, visando sua biotransformação por minhocas a fim de se obter o húmus,
bioproduto com potencial para aplicações na agricultura. Este pode ser utilizado para o desenvol-
vimento de feijão (Phaseolus vulgaris) e aranto (Kalanchoe daigremontiana), que são plantas não
dispendiosas com relação a necessidade de água, mas que requerem nutrição adequada. Ademais,
possuem importância para sociedade estando inseridas na dieta e medicina brasileira. Neste sen-
tido, o presente trabalho tem por objetivo realizar a caracterização f́ısico-qúımica e microbiológica
do húmus obtido através da vermicompostagem com minhocas vermelhas californianas (Eisenia
foetida), além de avaliar-se a eficiência deste bioproduto durante o cultivo de feijão e aranto por tes-
tes de triagem fitoqúımica. Dessa forma, para a caracterização do bioproduto realizou-se análises
de pH, teor de umidade, temperatura, teste de cinzas, relação C:N e qualidade microbiológica (pre-
sença ou ausência de coliformes). Já para análises dos cultivares, comparou- se o bioproduto obtido
(húmus de minhoca) com o húmus comercial, mensurou-se o comprimento total e da raiz das plan-
tas, preparou-se extrato úmido alcóolico e empregou-se testes de triagem fitoqúımica (alcaloides,
saponinas, flavonoides, taninos e terpenos). Obteve-se resultados condizentes com a literatura para
a caracterização f́ısico-qúımica e microbiológica do húmus, obtendo pH alcalino ao final do processo,
crescimento de coliformes com valor aceitável segundo a legislação e relação C:N reduzida de 19
para 11,6 a partir do tratamento de 10 kg de reśıduos sólidos. O feijão não apresentou crescimento,
possivelmente devido a estresse abiótico. O aranto, por sua vez, desenvolveu-se satisfatoriamente
durante o experimento, no entanto os testes de triagem fitoqúımica estão em andamento. Conclui-
se, portanto, que o húmus apresenta potencial para utilização devido as suas caracteŕısticas serem
condizentes com a literatura e também pela indução do crescimento do aranto.
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EFEITOS DE DIFERENTES SUBSTRATOS NO TEOR DE
COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS DURANTE FERMENTAÇÃO

DE KOMBUCHA

Jessica C. Zandonai1, Taise Cecchin1*, Danielle Camargo2, Caroline M. Aguiar2 e Priscila V. de
Arruda3

O SCOBY é conhecido por ser uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras capazes de fermen-
tar chás oriundos da Camellia sinenses e diferentes fontes de carbono, resultando em uma bebida
gaseificada denominada kombucha. Atualmente o consumo desta bebida aumentou em função dos
efeitos benéficos reportados para a saúde humana, o que vem estimulando sua produção comercial.
Esses efeitos podem estar associados à presença de polifenóis e certos ácidos orgânicos presente nes-
tes chás. Neste sentido, o presente trabalho buscou avaliar os teores de compostos fenólicos totais
nas bebidas fermentadas com diferentes fontes de carbono como substrato (AB) - açúcar branco
e (AD) - açúcar demerara (100 g/L), acrescidos de chás derivados da Camellia sinenses como:
preto (100% CP); branco (100% CB) e suas misturas (50% CP + 50% CB). As fermentações foram
realizadas em frascos Erlenmeyer 250 mL, contendo 100 mL dos meios conforme descritos acima,
com 10% (v/v) de inóculo de kombucha, em BOD a 28◦C, por 7 dias. Amostras foram coletadas e
analisadas em triplicata, nos tempos iniciais e finais quanto a concentração dos compostos fenólicos,
através do método colorimétrico de Folin-Ciocalteu. Os resultados demonstraram que ao tempo
inicial do cultivo com AD + CP obteve-se 0,14 g/L de fenóis totais, porém, no fim da fermentação
resultou no aumento de 94,5% deste composto. Enquanto que a condição AD + mistura dos chás
no tempo inicial continha 0,42 g/L de fenóis totais e ao final resultou na redução de 94,2%. De
acordo com os resultados, a composição das fontes de carbono propiciou diferenciação nos perfis de
fermentação, influenciando diretamente tanto a formação, como o consumo de compostos fenólicos.
Os resultados demonstram a importância deste estudo inicial para uma formulação adequada da
bebida fermentada, que resulte em altas concentrações de fenólicos, visando-se à comercialização
do produto.
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ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM HIDROLISADOS DE PELE DE
RÃ TOURO

Juliana A. M. Silva1, Vinicius Pinheiro1, Ortência L. G. S. Nunes2 e Solange M Cottica3

A criação de rã no Brasil iniciou-se por volta de 1935, mas teve seu auge anos depois com a entrada
da rã touro gigante (Rana catesbeiana Shaw), que se adaptou melhor ao clima brasileiro. A carne
de rã é consumida de longa data em páıses estrangeiros, pois possui um maior teor de protéına em
relação a carne de peixe e boi. Tendo em vista esse nicho da indústria, a presente pesquisa tem
como objetivo a obtenção do hidrolisado da pele da rã, com intuito de reintroduzi na alimentação
humana um dos principais reśıduos do processamento da carne como suplementação proteica. As
peles in natura foram trituradas em moinho de facas na UNIOESTE, após esse processo, foi pre-
parada com a enzima corolase em shaker e no sonicador. As análises aplicadas nesse projeto foram
a FRAP e DPPH, a primeira para medir o poder redutivo da amostra para oxidar o composto
Fe3+ e a segunda para quantificar radicais livres. Pela análise de FRAP, a amostra que apresentou
maior poder de redução foi a preparada a 250 W, enquanto as de 100 e 500 W não apresentaram
variação considerável. A amostra in natura, como esperado, foi a que menos apresentou poder de
redução. Já para DPPH, analisou-se por IC 50, sendo que a amostra que apresentou o IC 50 em
menor concentração foi a de 500 W. O processamento em shaker pode ser comparado com o de 250
W em termos de DPPH e a amostra in natura foi a que necessitou de mais amostra para chegar ao
mesmo parâmetro. Com o aumento do processamento, pode-se perceber que a concentração para
alcançar o ı́ndice desejado diminuiu. O uso do sonicador para preparar hidrolisados de pele de rã
apresentouse promissor para aumentar a atividade antioxidante dos produtos
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AVALIAÇÃO DA COMBINAÇÃO DE TRÊS DIFERENTES ÓLEOS
ESSENCIAIS QUANTO A ATIVIDADE ANTIFÚNGICA E

ANTIBACTERIANA SOBRE CEPAS
PATOGÊNICAS/OPORTUNISTAS

Katleyn R. Pereira e Cleverson Busso2

Há vários trabalhos na literatura cient́ıfica demonstrando os efeitos antimicrobianos de óleos essen-
ciais, porém, poucos avaliam o efeito quando em combinação com outros óleos. Os óleos essenciais
de Cedro da Virǵınia (Juniperus virginiana), Lemongrass (Cymbopogon schoenanthus) e Bergamot
Italy (Citrus bergamia) são conhecidos por suas propriedades antissépticas. Neste trabalho foi ava-
liado a atividade antifúngica e antibacteriana da combinação destes três óleos essenciais sobre as
bactérias Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfrin-
gens e sobre as leveduras Candida glabrata e Candida parapsilosis. Células viáveis foram semeadas
em meio Ágar Mueller Hinton (MH) (Bactérias) e BHI (leveduras) 24hrs antes do experimento.
Após o peŕıodo de incubação as células foram cultivadas em meio ĺıquido nas mesmas condições e
posteriormente ajustadas de acordo com a escala 0,5 Mc Farland e distribúıdas em microplacas de
96 poços. Os óleos essenciais foram preparados na proporçoes de 1:1:1 e homogenizados com 2% de
Tween 80 com posterior diluição seriada em 12 poços da microplaca. As placas foram cultivadas
por 24/48 horas até a avaliação da presença e ausência do crescimento microbiano evidenciado
através do corante resazurina. Observou-se que a combinação dos óleos foi efetiva na inibição do
crescimento bacteriano das cepas de E. coli e C. perfringens na concentração de 3,1µL/mL, já
as bactérias S. aureus e P. aeruginosa apresentaram maior sensibilidade com uma concentração
inibitória mı́nima de 1,5µL/mL. As leveduras foram inibidas nas concentrações de 6,2µL/mL (C.
parapsilosis) e 3,1µL/mL para C. glabrata. Quando comparado os resultados dos óleos isolada-
mente, observou-se que a combinação dos compostos reduziu a concentração necessária para a
inibição dos microrganismos avaliados. Desta forma, a combinação de diferentes óleos essenciais
pode otimizar a eficiência antimicrobiana destes compostos, reduzindo o custo daqueles que isola-
damente teriam o mesmo efeito, porém, com valores elevados.
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crobiano; Compostos naturais.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.
2 Orientador(a).

91



VII ENDICT - Encontro de Iniciação Cient́ıfica
Campus Toledo

28 de agosto de 2019
ISSN 2526-9364

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM SUCO DE UVA DA CULTIVAR
ISABEL PRECOCE

Luiza C. S. Kramer1, Solange M. Cottica2 e Alessandra M. Detoni3

Antioxidantes são compostos qúımicos que podem prevenir ou diminuir a oxidação de moléculas
orgânicas em nosso corpo, sendo que a uva se destaca por possuir diversos esses compostos. O
presente trabalho teve como objetivo verificar se a variação do sistema de condução (EDD, GDC
e Y) e do porta-enxerto (IAC 766, 420 A, Paulsen 1103 e Kobber 5BB) confere alguma diferença
significativa na atividade antioxidante dos sucos de uva ‘Isabel precoce’ e identificar quais tra-
tamentos confere o maior teor de compostos fenólicos totais e flavonoides, verificando a correção
desses com a atividade antioxidante. O experimento foi desenvolvido na Estação Experimental do
IAPAR e as análises qúımicas conduzidas nos laboratórios da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná-Toledo. Utilizou-se delineamento de blocos ao acaso com 4 repetições, sendo cada parcela
composta por 2 plantas. Os parâmetros analisados foram o teor de fenólicos totais e flavonoides
e a atividade antioxidante pelos métodos DPPH e FRAP. Os dados obtidos foram submetidos à
análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5 e 10 % de probabilidade. A análise
estat́ıstica indicou para o experimento 1, que não houve diferença significativa entre os sistemas
de condução. No experimento 2, os testes estat́ısticos à 5 % não indicaram diferença significativa,
mas para um ńıvel de 10 %, observou diferença significativa entre os porta-enxertos ‘420 A’ e
‘Kobber 5 BB’ para o teor de compostos fenólicos totais. Com base nesses resultados, conclui-se
que não é posśıvel identificar o sistema de condução que confere maior atividade antioxidante para
a cultivar Isabel precoce, mas é posśıvel identificar uma maior tendência do porta-enxerto ‘420
A’ ao acúmulo desses compostos. Os coeficientes de correlação indicaram maior correlação dos
compostos antioxidantes com o método FRAP, sendo ainda, que a correlação do teor de fenólicos
totais se destacou frente ao de flavonoides.
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ESTUDO DA ESTABILIDADE E ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE
UMA SOLUÇÃO DE LIPASE COMERCIAL

Maria Heiss1, Ana Maria V. Escallón2 e Patŕıcia D. C. Schaker2

Os detergentes são produtos que possuem a propriedade de diminuir a tensão superficial da água,
facilitando as operações de limpeza. A eficácia dos detergentes modernos depende de compostos
que sejam apropriados para uma lavagem mais eficiente e rápida, não diminuam a vida útil do
produto tratado e sejam ambientalmente seguros. As enzimas vêm sendo utilizadas para aumentar
a eficiência desses produtos desde 1930, com destaque para as lipases, que atuam na interface
orgânica-aquosa da molécula, catalisando a hidrolise de liṕıdeos e liberando em solução ácidos
orgânicos e glicerol. O objetivo do presente estudo foi caracterizar uma solução enzimática co-
mercial de lipase que será utilizada para a formulação de um novo detergente enzimático. Para
tanto, avaliou-se a atividade liṕıdica em diferentes condições de pH e temperatura ao longo de
sete horas, utilizando o método da reação de hidrólise do p-nitrofenil palmitato. Os resultados
obtidos mostraram que a maior atividade para lavagens de 15 minutos tempo de lavagem sugerido
na indústria, foi obtida a 55◦C. No entanto, em maiores peŕıodos de tempo as condições de 44◦C
e pH 9,16 propiciaram melhores atividades, com uma energia de ativação de 143,133 kJ/mol. De-
vido aos parâmetros obtidos, conclui-se que esta solução de lipase é apropriada para ser utilizada
em detergentes que sejam utilizados nos procedimentos de limpeza em frigoŕıficos, devido a sua
alcalinidade e alta temperatura para atividade ótima.
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EFEITO ANTIBACTERIANO E ANTIFÚNGICO DO ÓLEO
ESSENCIAL DE BERGAMOT ITALY (CITRUS BERGAMIA)

SOBRE CEPAS DE MICRORGANISMOS DE INTERESSE CLÍNICO

Priscila Souza1 e Cleverson Busso2

O Bergamot Italy (C. bergamia Risso et Poiteau) é uma árvore de pequeno porte nativa da Itália e
pertencente à famı́lia Rutaceae. Os frutos desta planta apresentam inúmeras propriedades benéficas
tais como atividade antioxidante, anti-inflamatória e redução dos ńıveis de colesterol no sangue.
Devido aos seus atributos, fazem-se necessários maiores estudos quanto à atividade antimicrobiana
do óleo essencial obtido desta planta, sobretudo, o efeito antibacteriano e antifúngico sobre cepas
de interesse cĺınico. O óleo essencial obtido da casca de Bergamot Italy foi testado em quatro linha-
gens de bactérias: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Clostridium
perfringens e também nas leveduras Canida glabrata e Candida parapsilosis. Os microrganismos
são isolados cĺınicos obtidos da FIOCRUZ. Além da avaliação antimicrobiana, foi encontrado a
Concentração Inibitória Mı́nima (CIM) do óleo essencial. Para determinar a CIM, células foram
ajustadas de acordo com a escala de 0,5 Mc Farland e distribúıdas em microplacas de 96 poços.
O óleo essencial foi homogeneizado em 2% de Tween 80 e dilúıdo em série em 12 poços das mi-
croplacas em caldo Mueller Hinton (bactérias) e BHI (leveduras). As placas foram incubadas a
35ºC por 24/48 horas para posteriores análises de presença/ausência de crescimento mediante o
uso do corante resazurina. Os resultados mostraram que o óleo essencial foi capaz de inibir o
crescimento de S. aureus, E. coli e P. aeruginosa com uma concentração de apenas 37,5 µL/mL,
já C. perfringens a concentração inibitória foi de 75 µL/mL. Para as linhagens de leveduras C.
glabrata e C. parapsilosis ambas foram inibidas na concentração de 2,3µL/mL demonstrando ser
mais efetivo contra fungos. O óleo essencial de Bergamot Italy mostrou-se efetivo contra as cepas
bacterianas e de leveduras testadas, todas isolados cĺınicos e patogênicos, isto sugere um potencial
uso do produto como desinfectante/antisséptico, sobretudo em microrganismos com reconhecida
resistência a antimicrobianos conhecidos.
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CARACTERIZAÇÃO DE BACILLUS THURINGIENSES PARA O
GENE CRY

Sabrina L. Pazdiora1, Iraúza A. Fonseca2 e Thiago C. Maniglia3

O peŕıodo conhecido como “Revolução Verde” foi marcado pela utilização de bioinseticida pro-
duzidos principalmente por bactérias, que substitúıram a utilização de inseticidas qúımicos. A
espécie Bacillus huringienses (Bt) é a mais utilizada no controle biológico devido a produção de
protéınas conhecidas como cry, as quais apresentam toxicidade para diferentes ordens de insetos,
devido a uma ampla variação no gene que a produz, alterando o tamanho, formato e grau de
toxicidade da protéına cry. Buscando encontrar novos isolados de Bt que produzam essa protéına,
realizou-se a amplificação de diferentes genes cry de isolados com caracteŕısticas morfológicas de
Bt já confirmadas em estudos anteriores. Foram utilizadas seis cepas de solo de mata urbana e
dez de solo agricultável coletados próximos a Cidade de Toledo-PR e o DNA de um isolado de solo
no munićıpio de Dois Vizinhos-PR totalizando 17 amostras. Inicialmente cultivou-se as bactérias
em meio ĺıquido, posteriormente fez-se a extração de DNA pelo método de fervura, para obter
material genômico e plasmidial. A amplificação por PCR foi realizada com primers para os genes
cry1, cry4, cry10 e cry11, os quais produzem fragmentos de 558 pb, 439 pb, 348 pb, 352 pb,
respectivamente. Foram identificados dois isolados com resultado positivo para o cry1, sendo uma
amostra da mata urbana e para o DNA obtido de Dois Vizinhos. Também foram identificados três
isolados que possuem o gene cry11, sendo dois de mata urbana e um de área agŕıcola de Toledo,
para os genes cry4 e cry10 não houve amplificação. Para confirmar a presença dos genes cry estes
foram sequenciados e a análise das sequências confirmou a similaridade com diversas sequências de
cry1 e cry11 de isolados de Bt. Conforme literatura os isolados que apresentam o cry1 possuem
toxicidade principalmente contra lepidóptera e o cry11 contra d́ıptera.
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO DE BIOFILME
DURANTE FERMENTAÇÃO DE KOMBUCHA EM DIFERENTES

SUBSTRATOS

Taise Cecchin1, Jessica C. Zandonai1, Danielle Camargo2, Caroline M. Aguiar2 e Priscila V.
Arruda3

A kombucha é uma cultura simbiótica de leveduras e bactérias, capaz de fermentar os chás de-
rivados da Camellia sinensis, juntamente com uma fonte de carbono, originando um biofilme ou
peĺıcula de celulose bacteriana (Cbac). Esse biofilme é estudado como potencial curativo para
lesões dérmicas, tratamento de efluentes contaminados, entre outras aplicações. O objetivo deste
trabalho foi determinar a formação de Cbac, a partir da fermentação da kombucha em chás (7
g/L): verde (CV) e branco (CB) e açúcares (100 g/L): branco (AB) e demerara (AD). As fer-
mentações foram realizadas em triplicata em Erlenmeyers de 250 mL com 100 mL dos meios e 10%
(v/v) de inóculo, incubadas a 28◦C, por 14 dias. Nos tempos 0, 7 e 14 dias os fermentados foram
centrifugados a 4000 rpm por 15 minutos e avaliados os sólidos solúveis (◦Brix) do sobrenadante
e o peso seco da Cbac (a 100◦C por 48 horas) nas diferentes condições de fermentação. Ao final
dos cultivos (14 dias) observou-se que ambas as condições empregadas, resultaram em diferenças
significativas na formação de Cbac e consumo de açúcares. Na condição que empregou-se o meio
com CV+AB, resultou em 4,20 g de Cbac, correspondendo ao consumo de 23% de açúcar, valo-
res estes superiores aos observados nos cultivos contendo mesma fonte de carbono (AB), porém
acrescido de CB. Com relação à fermentação contendo AD, observou-se que independente do chá
empregado, valores inferiores à 0,7g de Cbac foram encontrados. Dessa maneira, o açúcar demerara
não indica ser boa fonte de carbono para a formação do bioproduto em questão, sendo assim, o
açúcar branco é melhor para a otimização da capacidade de conversão de açúcar em celulose pelos
microorganismos.
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Demerara.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.
2 Colaborador(a).
3 Orientador(a).

Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com o apoio da Fundação Araucária FA -
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ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS DE SOLO DA REGIÃO
OESTE DO ESTADO DO PARANÁ

Taynara C. Seratti1 e Thiago C. Maniglia2

Os microrganismos possuem diversas caracteŕısticas de interesse que podem ser utilizadas para
ajudar ou até mesmo solucionar problemas que nos cercam. A agricultura, por exemplo, é uma
área extremamente forte no Brasil, mas que necessita de grande quantidade de agrotóxicos no com-
bate de pragas e doenças, trazendo malef́ıcios para a saúde humana e para o meio ambiente. Uma
alternativa, é a utilização de microrganismos que produzam substâncias antifúngicas, antimicrobi-
anas e inseticidas para utilização na agricultura, de modo a substituir os produtos qúımicos hoje
utilizados. O objetivo desse trabalho consiste no isolamento de espécies de microrganismos, mais
especificamente de Bacillus e Actinobactérias, a partir de amostras de solos coletados na região
da cidade de Toledo-PR, visando posterior aplicação biotecnológica. Para a coleta das amostras
foram utilizados frascos de vidro e espátulas devidamente esterilizados. As amostras de solo fo-
ram armazenadas posteriormente em ambiente refrigerado. As amostras coletadas em seis locais
diferentes, foram dilúıdas com água destilada e aquecidas a 80◦C, de forma que restasse apenas
as espécies termotolerantes. Em seguida, as diluições foram plaqueadas em meio Luria Bertani
(LB), visando o crescimento de Bacillus e em meio Caséına/Amido/Ágar, favorecendo o cresci-
mento de actinobactérias. As placas foram incubadas a 30◦C por aproximadamente 24 horas. Após
o crescimento, as colônias com morfologia diferente foram inoculadas por esgotamento em novas
placas a fim de se obter linhagens puras. Obteve-se 39 colônias isoladas em meio LB e 22 colônias
em meio Caséına/Amido/Ágar. Todas as bactérias isoladas são Gram positivas e possuem espo-
ros, indicando sua principal forma de reprodução. Através do isolamento, foi posśıvel ter noção
da variedade de espécies termotolerantes encontradas nos solos estudados. E, através de estudos
posteriores mais aprofundados sobre cada isolado, será posśıvel identificar suas caracteŕısticas re-
levantes para aplicação em processos biotecnológicos.

Palavras-chave: Bacillus; Actinobactérias; Termotolerantes; Biotecnologia.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.
2 Orientador(a).
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PREPARO DE HIDROLISADOS E COMPOSIÇÃO CENTENSIMAL
DE PELE DE RÃ

Vinicius Pinheiro1, Juliana A. M. Silva1, Ortência L. G. S. Nunes2 e Solange M. Cottica3

A pele de rã, um subproduto da indústria aliment́ıcia, é geralmente descartada como reśıduo,
sendo importante verificar suas propriedades para ter uma posśıvel reutilização. Dessa forma, o
objetivo desse trabalho foi determinar a composição centesimal de pele de rã in natura e liofilizada
e preparar hidrolisados com a enzima Corolase H-pH. Os hidrolisados foram preparados com pele
triturada de rã Touro em ultrassom, na proporção de 1:5 (m/v) em H2O, contendo 0,6g de enzima
Corolase que corresponde a 1% da massa de pele pesada, sendo trabalhado a cerca de 50◦C, a uma
potência de 100W, seguido de filtração. As amostras in natura e liofilizadas foram submetidas a
determinação de umidade e cinzas, de acordo com a metodologia do IAL (Instituto Adolfo Lutz). A
análise de liṕıdeos foi realizada de acordo com Bligh e Dyer e para protéınas, utilizou-se o método
de Kjedhal. O teor de umidade da amostra in natura foi de 73,13% e para amostra liofilizada foi
de 3,62%. Para as análises de cinzas a amostra in natura, apresentou média 1,79% e a amostra
liofilizada 6,45%. O teor de protéınas para amostra in natura foi de 10,18%. Para analise de
liṕıdeos a amostra in natura apresentou um valor de 0,39%. Não foi posśıvel realizar toda analise
centesimal dos hidrolisados e da pele liofilizada, pois o liofilizador apresentou problemas. O teor
de protéınas obtido para a pele de rã in natura foi próximo aos valores encontrados na literatura
para a rã inteira (AYRES et al., 2015). Umidade e liṕıdios foram menores para a pele do que para
a amostra integral. Dessa forma, a pele indica ser uma considerável fonte proteica, que pode ser
reaproveita na alimentação.

Palavras-chave: Liṕıdeos; Protéınas; Umidade; Cinzas.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.
2 Coorientador(a).
3 Orientador(a).
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SISTEMA DE PREVENÇÃO DE EXPLOSÕES EM SILOS DE
CEREAIS

Abel. S Menezes1 e Tiago P. Vendruscolo2

Com a constante expansão da agricultura, a necessidade de armazenagem de grãos faz com que a
utilização de silos de cereais seja bastante comum. A armazenagem desses grãos em um ambiente
confinado gera um ambiente potencialmente explosivo, sendo que o seu risco de explosão pode ser
calculado a partir de variáveis como: Concentração de poeira suspensa, temperatura, umidade e
fontes de ignição. O correto monitoramento dessas variáveis é crucial para manter um elevado
grau de segurança no processo de armazenagem. Dessa forma, esse trabalho realizou uma pesquisa
preliminar sobre os fatores que possam desencadear uma explosão, assim como, encontrar meios
de monitorá-los corretamente e em tempo real. A partir disso, será desenvolvido um sistema em-
barcado que monitore continuamente os fatores de risco, calculando e detectando posśıveis riscos
de explosões. Para facilitar o acompanhamento pelo usuário, o sistema contará com uma inter-
face web, de forma que será posśıvel avaliar os parâmetros atuais do sistema pelo computador ou
smartphone, além de receber alertas quando o sistema detectar que o ambiente esteja entrando
em um ńıvel cŕıtico. Para testar o correto funcionamento do sistema de forma segura, será de-
senvolvido um segundo sistema microcontrolado que irá simular as variáveis internas de um silo,
gerando sinais que representam os sensores. Com isso, almeja-se o desenvolvimento de um sistema
de monitoramento em tempo real que auxilie na manutenção da segurança de silos de armazenagem
de grãos.

Palavras-chave: Sistemas embarcados; Monitoramento de silos; Armazenagem de grãos.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia da Computação.
2 Orientador(a).
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REENGENHARIA DE VARIANTES DE SISTEMAS EM LINHAS
DE PRODUTOS DE SOFTWARE

Augusto Ostapechen1 e Wesley K. G. Assunção2

Uma linha de produtos de software pode ser vista como um grupo de sistemas especificados, mode-
lados e implementados que ocupam um segmento de mercado espećıfico, e possuem funcionalidades
em comum ou variáveis. Existem três maneiras posśıveis de implementar uma linha de produto
de software. Pró-ativa onde a linha de produto de software é analisada, projetada e implementada
antecipadamente. Reativa, onde a implementação é feita de forma progressiva. Extrativa onde a
implementação é efetuada com base na extração de caracteŕısticas comuns de variantes de software
previamente desenvolvidas. Para que seja posśıvel implementar uma linha de produto de software
de forma extrativa, uma estratégia de engenharia reversa de modelo de caracteŕıstica, a partir
de variantes existentes, é fundamental. Neste trabalho uma estratégia de engenharia reversa de
modelo de caracteŕıstica baseada em algoritmos evolutivos multi-objetivos está sendo incorporada
em uma ferramenta industrial. O foco é a melhora da qualidade do software, permitindo que fun-
cionalidades já existentes possam ser reutilizadas sem a necessidade de clonagem de código, assim
como facilitar que novas funcionalidades sejam implementadas. O modelo de caracteŕısticas que
será extráıdo irá representar a organização das funcionalidades do software para que seja posśıvel
a migração para uma linha de produtos de software. Um estudo sobre o funcionamento da fer-
ramenta de código aberto But4Reuse foi desenvolvido. Será feito agora a adaptação da técnica
de engenharia reversa para incorporação na ferramenta But4Reuse. Ao final, após as adaptações
e alterações necessárias terem sido feitas, será conduzido um estudo experimental para avaliar a
qualidade e funcionamento da estratégia com a ferramenta.

Palavras-chave: Reuso; Reengenharia; Extrativa; But4Reus.

1Acadêmico(a) do Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet.
2 Orientador(a).
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GARDEN ROBOT

Débora A. Rodrigues1, Juan M. M. Nascimento2 e Daniel C. Jeronymo2

Sendo o setor agŕıcola dependente dos recursos h́ıdricos e o maior consumidor de água, a agricul-
tura sustentável visa a alta produtividade, a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento de
novas soluções que proporcione a gerenciamento dos recursos h́ıdricos no setor. O deśıgnio do Gar-
den Robot é reduzir o consumo de água na agricultura inicialmente em pequena escala, com o uso
de sensoriamento inteligente e rega de precisão. Através do ambiente da análise, que é composto
pela estrutura vertical de palete, com recipientes de cano pvc com furos para que a água escorra
e seja reaproveitada e, terra com plantas de porte pequeno. O método da pesquisa é formado
pela análise dos dados fornecidos pelo microcontrolador Atmega, através dos sensores higrômetros
posicionados na terra e sensor DHT11, sensor de temperatura e umidade de ambiente, que utiliza
a comunicação serial com um mini pc. O mini pc recebe e trata os dados para serem enviados
subsequentemente para a ThingsBoard, plataforma livre que está hospedada nos servidores de pes-
quisa da UTFPR, que armazena os dados coletados em um banco de dados no servidor, localmente
o registro é armazenado em arquivo de dados (csv), que antes de serem enviados para o servidor
passa por modelos de Machine Learning, com técnicas de agrupamento e classificação, como KNN,
k-means e gaussian mixture. Com o Garden Robot, a classificação dos solos em ńıveis de umidade
em paralelo com o controle da temperatura e exposição a luz, proporciona uma irrigação precisa
com um crescimento equilibrado do plantio. Por meio da proposta de programar uma Inteligência
Artificial que classifique os ńıveis de umidade e prediga a situação da amostra quando coletada, se
obtêm as probabilidades de irrigação com o máximo de aproveitamento do recurso h́ıdrico.

Palavras-chave: Agricultura; Dados; Precisão; Consumo; Água.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia Eletrônica.
2Acadêmico(a) do Curso de Engenharia da Computação.
2 Orientador(a).
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COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE LINHAS DE PERCUSSÃO
USANDO REDES COMPLEXAS E CÉLULAS RÍTMICAS

Eduarda R. Dalazoana1e Andrés E. C. Salazar2

O acompanhamento percussivo é um conjunto de padrões ŕıtmicos que acompanham a melodia e
que, conforme sua caracteŕıstica fundamental, ajuda a enquadrar a música em um gênero musical
definido. No entanto, para criá-lo, o músico percussionista precisa de conhecimento, experiência e
prática do instrumento, tornando este processo muito intuitivo e, às vezes, demorado. Consequen-
temente, o desenvolvimento de um sistema para compor automaticamente a linha de percussão é
interessante, pois auxiliaria a aprendizagem de músicos bateristas, ensinando métodos de criação
da base percussiva de uma música de forma didática e criativa. Desta forma, alguns métodos têm
sido propostos, por exemplo, o projeto Magenta, desenvolvido por pesquisadores da Google (2019),
utiliza tecnologias de inteligência artificial e aprendizagem de máquina para a criação de padrões
ŕıtmicos completamente autorais. Na presente pesquisa é proposto desenvolver uma ferramenta de
composição automática do acompanhamento de bateria usando redes complexas e células ŕıtmicas
(CRs). Com este recurso, novos arranjos musicais poderão ser explorados, oferecendo ao composi-
tor diversas variedades ŕıtmicas. Para isso, uma melodia representada mediante redes complexas,
onde cada nó corresponde a uma CR combinada com as alturas, as quais são segmentadas através
de detecção de comunidades. Seguidamente, as comunidades obtidas são ordenadas segundo a me-
dida de relevância correspondente. Paralelamente, tem-se um banco de dados de redes de padrões
ŕıtmicos de bateria representados com CRs codificadas, e suas respectivas relevâncias. O acompa-
nhamento percussivo dar-se-á pela associação das redes de padrões e das melodias considerando a
medida de relevância, criando uma rede maior, a rede do acompanhamento percussivo da música.
Cada nó desta última rede será decodificado, obtendo o arquivo MIDI de sáıda. Acredita-se que
a ferramenta auxilie tanto músicos experientes quanto iniciantes na criação de arranjos musicais
percussivos com qualidade e facilidade.

Palavras-chave: Aprendizagem de máquina; Medidas topológicas; Acompanhamento de ba-
teria; Padrões ŕıtmicos.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia da Computação.
2 Orientador(a).
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EXTINGUINDO O 171: CLASSIFICAÇÃO E DETECÇÃO DE FAKE
NEWS ATRAVÉS DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Felipe A. Stark1 e Daniel C. Jeronymo2

O avanço da tecnologia possibilitou que as not́ıcias sejam transmitidas de forma extremamente
rápida e eficiente, não somente em portais de jornalismo mas também nas redes sociais. O uso
dessas redes sociais traz consigo um problema, a dificuldade em diferenciar o que de fato é verdade
do que pode ser uma mentira, as ditas fake news, que nada mais são do que not́ıcias falsas a
respeito de alguém ou algum tema. A fim de contribuir na filtragem destas not́ıcias, o presente
trabalho explora como podemos usar a computação e a inteligência artificial em prol da veracidade.
Através da linguagem de programação Python e do framework Tensorflow, implementou-se um al-
goritmo de rede neural de múltiplas camadas com procedimentos de processamento de linguagem
natural resultando em um modelo de predição com o intuito de analisar um conjunto de dados
de not́ıcias falsas e reais para que se estabeleça um padrão textual reconhecido nos dois tipos de
not́ıcias. Com este modelo de predição estabelecido temos uma aplicação de inteligência artificial
capaz de realizar um previsão a sobre a confiabilidade de textos diversos. Esta rede neural foi trei-
nada com um dataset de aproximadamente 4 mil textos, classificados em REAL ou FAKE. Para
avaliar a precisão deste algoritmo foi utilizado outro dataset com aproximadamente 2 mil textos
com classificação conhecida, mas não apresentada ao algoritmo. Aplicando a implementação da
rede neural nos textos de teste e comparando o resultado obtido com a classificação verdadeira do
dataset, obtemos uma precisão de 76,5% na detecção de produções textuais com informações falsas
e duvidosas.

Palavras-chave: Fake news; Rede neural; Not́ıcias; Classificação; Confiabilidade.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia da Computação.
2 Orientador(a).
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COMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE MELODIAS COM
CARACTERÍSTICA MELÓDICA SUBJETIVA PREDEFINIDA

BASEADA EM SISTEMAS CAÓTICOS, REDES LSTM E
ESTRATÉGIAS DE CONTROLE AUTOMÁTICO

Jordano V. Lahm1 e Andrés E. C. Salazar2

Em toda composição musical, a melodia toma vital relevância ao aportar emotividade e sentimento
à obra através das suas caracteristcias subjetivas intŕınsecas. No entanto, o processo de composição
de uma melodia baseado na alteração de tais caracteristicas ainda não está bem definido, tornando-
o assim em um grande problema composicional. Desta forma, o desenvolvimento de um sistema
automático para a composição de melodias com caracteŕısticas subjetivas predefinidas mostra-se
de grande aplicabilidade na música, ao mesmo tempo que desafiante para a teoria computacional.
Mesmo assim, algumas tentativas podem ser encontradas, por exemplo, Coca et al. (2013) desen-
volveram um algoritmo para compor melodias com um grau de melodiosidade predefinido mediante
um sistema de controle, o qual usa uma rede LSTM que gera uma melodia de sáıda através da
aprendizagem de um melodia fixa e outra variável gerada por um sistema caótico, onde, a cada
iteração, o grau de melodiosidade da melodia de sáıda é comparado com um valor de referência; e
cuja diferença é processada por um controlador propocional (P) para modificar um parâmetro do
sistema caótico e, consequentemente, a complexidade da melodia variável, até atingir o valor de
melodiosidade desejado. Na presente pesquisa é proposto aprimorar o algoritmo anterior usando
outros tipos de controladores digitais, diferentes sitemas caóticos e outras medidas melódicas sub-
jetivas, para obter melodias com melhor qualidade e em tempo otimizado. Para tal, serão testados
os controladores PI, PD e PID, com diferentes parâmetros até encontrar o mais adequando segundo
diferentes caracteŕısticas de desempenho da reposta transitória. Porteriormente, serão usados ou-
tros sistemas caóticos, tanto continuos quanto discretos, e com diferentes dimensões; bem como
outras medidas subjetivas, como a originalidade melódica. Nesse meandro, espera-se proporcionar
a músicos compositores melodias facilitadas, além de ideias e sementes musicais de cunho teórico
fomentada pelo compositor artificial.

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina; Medidas Melódicas; Sistemas de Controle; Com-
posição Musical.
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2 Orientador(a).
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TRANSCRIÇÃO E HARMONIZAÇÃO DE MELODIAS MUSICAIS
COM BASE EM REDES NEURAIS

Lucas F. P. Costa1 e Daniel C. Jeronymo2

Sendo música a arte de combinar diferentes sons sucessiva e simultaneamente, entende-se por har-
monia a união de notas musicais com objetivo de servir de acompanhamento para determinada
melodia; a melodia, por sua vez, é a execução sequencial de notas individuais. Não obstante, elabo-
rar uma harmonia para uma melodia não é uma tarefa simples, já que para isto, faz-se necessário
conhecimento espećıfico e denso na área de teoria musical, além de considerável experiência. Dessa
forma, um sistema capaz de harmonizar automaticamente melodias de música é benéfico, podendo
servir de aux́ılio a estudantes e amadores durante o processo composicional. Tentativas vêm sendo
realizadas para solucionar o problema de harmonização automática, várias vezes com aplicação
de métodos de inteligência artificial, como Algoritmos Genéticos em abordagem multiobjetivo, ou
Redes Neurais treinadas com base em harmonizações de músicas existentes. Neste projeto, foi
concebida uma ferramenta capaz de harmonizar uma melodia predefinida aplicando técnicas de
Redes Neurais, apresentando resultados coerentes de forma eficiente. Para tanto, uma melodia em
formato de áudio, tocada a partir de um piano, é interpretada e processada em dados musicais
simbólicos usando uma rede neural convolucional e outra recorrente. Esses dados servem de en-
trada para outra rede recorrente treinada com harmonizações existentes de um banco de dados,
que gera a harmonia da melodia. A sáıda é um novo arquivo em notação simbólica, contendo me-
lodia original e harmonia. O sistema demonstrou bom desempenho na geração de harmonias, com
resultados razoáveis. Pôde-se concluir que é posśıvel a harmonização de melodias automaticamente
partindo de um áudio real.

Palavras-chave: Harmonização automática; Redes neurais; Processamento de áudio; Teoria mu-
sical.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia da Computação.
2 Orientador(a).
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UM MODELO DE TRADUÇÃO AUTOMÁTICA NEURAL PARA
PORTUGUÊS-LIBRAS

Marcos A. H. Boriola1, Gustavo H. Paetzold2 e Aline K. Pin2

O acesso à informação de forma independente por pessoas surdas ainda é muito dificultado devido
ao uso único da Libras como forma de comunicação, já que a mesma é uma ĺıngua visuoespacial.
Porém existe uma versão das ĺınguas de sinais em forma escrita conhecida como Sutton Sign-
Writing (SW). A SW representa cada sinal em figuras com as configurações necessárias para sua
realização. Tomando como iniciativa a necessidade de aumentar a acessibilidade das pessoas surdas
às informações, o objetivo deste trabalho é a criação de um tradutor de Português para Libras na
forma SW. Para realização deste trabalho foi desenvolvido uma rede neural utilizando o modelo
Seq2Seq. A rede neural possui apenas uma camada oculta, que foi testada com 64, 128, 256 e 512
nós. Ademais, a mesma foi treinada com o número de iterações entre 10 a 100, a cada 10, 200
e 1000, a cada 100 e de 2000 a 100000, a cada 1000. A rede recebe como entrada uma frase em
Português e tem como sáıda uma frase em Libras na forma SW. Para a etapa de treinamento e
validação utilizouse dados retirados da Literatura Brasileira do site SignPuddle. Como parte da
análise dos resultados foram usadas as métricas WER e BLEU. Para a métrica WER, teve-se uma
média entre as iterações de 2,35; 1,32; 2,11 e 4,08 para 64, 128, 256 e 512 nós. Um bom tradutor
moderno obtém bem menos de 1,0. Já para a BLEU, as médias para todos os nós foi 0, onde 0
é o pior valor e 1 o melhor. Em relação a outros tradutores que utilizam do mesmo método, este
modelo apresentou um resultado insatisfatório devido à escassez de dados para o treinamento. Isso
porque, em geral, são empregadas milhões de instâncias para o treinamento, enquanto t́ınhamos
apenas centenas.

Palavras-chave: Português; Libras; Escrita de sinais; Rede neural; Tradutor.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia da Computação.
2 Orientador(a).
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SISTEMA EMBARCADO DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS
CARDÍACAS POR REDES NEURAIS ARTIFICIAIS ATRAVÉS DO

ELETROCARDIOGRAMA

Matheus P. Esteves1 e Tiago P. Vendruscolo2

As doenças card́ıacas são a principal causa de mortes no mundo, com um fator de 31% de todas
as mortes registradas, e diagnostica-las corretamente é um trabalho complexo, que em muitos ca-
sos necessitam uma série de exames de alto custo que nem sempre o médico possui à disposição.
Porém a tecnologia vem proporcionando avanços para a prevenção de posśıveis causa de patologias
card́ıacas. O principal objetivo deste trabalho é projetar um sistema embarcado para diagnóstico
de doenças card́ıacas através do eletrocardiograma. Para o diagnóstico, é utilizado redes neurais
artificiais, que processam as informações de maneira a simular o cérebro humano. Optou-se por
uma arquitetura alimentada com múltiplas camadas de neurônios devido a quantidade de posśıveis
doenças card́ıacas. O sistema embarcado do projeto foi pensado para que o eletrocardiograma
possua 6 sensores de eletrodos, possibilitando a leitura em plano horizontal, que é a mais utilizada
em exames de eletrocardiogramas. Espera-se que a integração da rede neural artificial ao sistema
embarcado seja confiável e eficaz, trazendo um fator de acerto maior que 90% dos diagnósticos,
para que se torne uma ferramenta prática e útil no cotidiano de profissionais da saúde, bem como
possua baixa ou quase nula manutenibilidade. Portanto melhorando a agilidade e segurança no
diagnóstico para os usuários.

Palavras-chave: Doenças card́ıacas; Eletrocardiograma; Sistema embarcado; Redes neurais arti-
ficiais.

1Acadêmico(a) do Curso de Engenharia da Computação.
2 Orientador(a).
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IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORTIMO MINIMAX PARA JOGO DE
DAMAS

Raphael S. de Castro1, Thais M. S. Batista1, Ricardo T. Oliveira2 e Daniel C. Jeronymo3

Jogos adversariais estão presentes em várias culturas ao longo da história humanidade. Muitos dos
jogos mais conhecidos atualmente, como Xadrez, Damas e Gamão, têm histórias que remontam a
mais de um milênio. Historicamente, esses jogos são jogados entre dois oponentes humanos. Com o
desenvolvimento da computação em meados do século XX foi posśıvel utilizar algoritmos para criar
jogadores automáticos que jogam contra humanos. Esse trabalho consiste na implementação do
algoritmo minimax para jogos adversariais, e em sua aplicação ao jogo de Damas. Para averiguar
se a implementação apresenta resultados satisfatórios, também foi implementado um jogador que
faz suas jogadas de forma aleatória, respeitando as condições de captura do jogo de Damas. Os al-
goritmos foram implementados em linguagem de programação C, com o uso de algumas estruturas
de dados. Entre essas estruturas estão listas ligadas alocadas dinamicamente, que foram utilizadas
para armazenar a estrutura do tabuleiro, e árvores, que foram utilizadas para gerar as possibili-
dades de movimento em um dado tabuleiro até um ńıvel máximo especificado. Conclui-se que o
algoritmo minimax possui uma grande vantagem em relação ao algoritmo de jogadas aleatórias,
além de possuir a vantagem de sua expertise ser elevada à medida que o número de ńıveis da árvore
de busca aumenta. Esse trabalho auxiliou no aprendizado de sistemas inteligentes, principalmente
sobre os algoritmos para jogos adversariais, bem como fortaleceu o entendimento dos membros
sobre as estruturas de dados e técnicas de programação utilizadas.
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RECONHECIMENTO DE EXPRESSÕES FACIAIS COM KERAS

Felipe R. Santos1, Ricardo W. Baldon1 e Gustavo H. Paetzold2

O aprendizado de máquina é uma área de inteligência artificial onde, por meio da utilização de
técnicas computacionais, é posśıvel construir sistemas capazes de adquirir conhecimento de modo
automático. Modelos de aprendizado de máquina podem, dentre outras coisas, ser utilizados para
o reconhecimento de imagens, sendo capazes de analisá-las e classificá-las. Dentre as técnicas mais
conhecidas está o Deep Learning, uma abordagem espećıfica para a construção de redes neurais.
Isto posto, este trabalho consiste na utilização de uma rede neural do tipo convolucional, imple-
mentada por meio da biblioteca Keras, para a linguagem de programação Python, que tem como
função classificar 7 categorias de expressões faciais. Para tal, faz-se uso de um banco de dados com
28000 imagens de treino e 7000 imagens de validação, onde estas serão analisadas por uma rede
neural convolucional formada por 4 camadas convolucionais com 32, 32, 64 e 64 neurônios respec-
tivamente, a qual usa como função de ativação a sigmoide. O modo de treino utilizado consiste em
12 iterações, sendo que a cada iteração todas as imagens de treino são submetidas a rede. Após
treinada, a rede recebe como entrada uma imagem de uma face humana e retorna a expressão que
ela representa, sendo, desgosto, felicidade, surpresa, tristeza, neutro, braveza e medo. Usando esta
arquitetura de rede neural, foi posśıvel obter 59% de acurácia sobre as imagens de validação.
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GERAÇÃO AUTOMÁTICAS DE MELODIAS GOSPEL ATRAVÉS
DE REGRAS

Thais M. S. Batista1 e Andrés E. C. Salazar2

A música é um elemento abstrato que está relacionado com diferentes momentos e atividades da
vida, como o divertimento, a cultura e a religião. Por isso, durante séculos, diversos métodos de
composição têm sido propostos, todos usando regras particulares e impĺıcitas. No entanto, mani-
festar os afetos da alma mediante melodias demanda de regras complexas que nem sempre estão
expĺıcitas na teoria, além disso, a composição musical é um processo que requer de conhecimento,
técnica e tempo. Desse modo, a composição automática tornou-se muito interessante tanto na teo-
ria musical quanto na computacional. Desta forma, algoritmos de composição baseados em regras
podem ser encontrados na literatura, por exemplo, McCormack (1996) utilizou a representação da
altura, duração e timbre como śımbolos gramaticais para aplicar uma série de regras de reescrita,
usando gramáticas não determińısticas com sensibilidade ao contexto, permitindo a simulação de
um modelo de Markov de n-ésima ordem. Na presente pesquisa é proposto desenvolver um algo-
ritmo para gerar melodias do gênero Gospel, visando conservar a qualidade melódica e ŕıtmica,
bem como a coerência musical. Sendo assim, foi criado um banco de dados com hinos gospel, para
este serão extráıdas automaticamente as regras que caracterizam a estrutura ŕıtmica e tonal de
cada melodia, e com elas construir-se-á uma gramática representada por uma matriz de proba-
bilidades, e, após análise dos dados, será aplicado o método de aleatoriedade para compor novas
melodias. Além disso, para testar a qualidade melódica serão calculados descritores estat́ısticos
e medidas subjetivas de melodiosidade e originalidade melódica; e para avaliar a pertinência da
nova melodia dentro do gênero Gospel serão usadas medidas de distância, similaridade melódica
ou ainda aprendizado de máquina. Espera-se que o algoritmo proposto sirva de inspiração para
músicos compositores obterem ideias musicais mais criativas, e como ferramenta de composição
descomplicada para músicos iniciantes.
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ANÁLISE SOBRE O MERCADO DE TRABALHO DE TOLEDO -
PR NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 2008 - 2018

Luana C. Schneider1, Andrei F. Meurer1, Leticia Mascarello1 e Sandra R. S. Pinela2

A partir do comportamento das admissões e desligamentos de um setor econômico ao longo dos
anos, é posśıvel investigar os motivos da situação atual do mercado de trabalho. É importante
para o profissional de qualquer área estar ciente desse cenário, a fim de estabelecer estratégias de
colocação, recolocação, ou mesmo buscar aperfeiçoamento para desempenhar melhor sua função
e, assim, estar apto a se manter empregado nos peŕıodos de crise. Partindo disso, este estudo
tem o objetivo de analisar aspectos da rotatividade no mercado de trabalho da construção civil
no munićıpio de Toledo - PR, referente ao peŕıodo de 2008 a 2018. Foram comparados os dados
nacional e global, no sentido de entender o movimento das admissões e demissões no setor. Para
tal, foram coletados dados secundários, dispońıveis no CAGED/MTE e IPARDES, para se fazer
comparações de desempenho relacionado ao PIB nacional e municipal, pelos quais se identificou
posśıveis fatores econômicos que motivaram o comportamento do setor da construção civil em
relação aos números de admissões e desligamentos no peŕıodo estudado. Como resultado, pôde-se
aferir que o setor está diretamente relacionado com as ocorrências na economia nacional e mundial,
como peŕıodos de investimentos, crises e estabilidades, que impactaram fortemente nos empregos
do setor. Também, foi posśıvel observar que o mercado de trabalho da construção civil de Toledo
é marcado pela terceirização, e as oscilações presentes nas admissões e demissões decorrem da ins-
tabilidade econômica, refletindo desequiĺıbrio no setor e desaquecimento no mercado de trabalho
para o peŕıodo analisado.
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O SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE TOLEDO

Sara E. Santos1, Leomar. C. Oliveira2, Aryane. V. Possamai1, Israel B. Silva1 e Sandra R. S.
Pinela3

A Construção Civil, está intrinsecamente ligada à economia de um páıs por ser um setor que utiliza
produtos de outros segmentos industriais e possui uma cadeia produtiva extensa. O objetivo deste
trabalho é analisar a movimentação da mão de obra na construção civil no munićıpio de Toledo -
PR. O levantamento dos dados se deu por meio de pesquisa aos ı́ndices de admissões e desligamen-
tos das atividades de Construção de Edif́ıcios e Obras de Engenharia e de Obras de Acabamento,
referentes ao peŕıodo 12/2008 a 12/2018 , disponibilizados pelo Cadastro geral de Empregados e
Desempregados do Ministério do Trabalho (MTE/CAGED, 2019). Tendo em vista a importância
do setor agropecuário para a economia brasileira e de grande destaque local, a movimentação da
mão de obra na atividade de Abate e preparação de produtos de carne e de pescado deve refletir o
comportamento da economia nacional e servirá de base comparativa para compreender o setor da
construção civil. Para isso, se fez necessário avaliar o desempenho das três atividades acima men-
cionadas, utilizando dados referentes aos ńıveis estadual e federal do emprego. Assim, constatou-se
que os principais desligamentos ocorreram por dispensa e término de contrato. Esse resultado se
justifica pela caracteŕıstica do setor de empregar por empreitada, na execução de um serviço es-
pećıfico. Também, verificou-se que o setor da construção civil e obras de engenharia no munićıpio
de Toledo possui similaridades com os indicadores apresentados nos ńıveis estadual e nacional. No
entanto, difere quanto às oscilações de emprego ocorridas no peŕıodo, as quais apresentaram uma
relação direta com a dinâmica do setor de abate e carnes e pescados. Portanto no munićıpio de
Toledo, a dinâmica existente na construção civil é fortemente influenciada pelo setor agroindustrial
da carne, existindo uma relação diretamente proporcional entre eles no mercado de trabalho.
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