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1. Apresentação

É com imensa satisfação que o Instituto de Matemática, Estatística e Computação
Científica (IMECC), promove o XI Encontro Científico dos Pós-Graduando do IMECC,
um evento de nível científico que contará com participantes nacionais e estrangeiros e que
tem como maior objetivo propiciar aos alunos de pós-graduação do instituto e de outras
instituições uma oportunidade para divulgarem suas pesquisas. Este ano o evento contará
com 10 seções de palestras plenárias, um minicurso sobre “Introdução a Análise de Dados
de RNA-Seq”, um minicurso sobre “Introdução à Análise Matemática dos Escoamentos
Incompressíveis”, 09 apresentações orais de alunos e a apresentação de pôsteres. Além
disso, será realizada uma homenagem à funcionária Tânia Mender Trinchinato e ao Profes-
sor Alcibíades Rigas, pelas contribuições dadas ao IMECC. A Comissão Organizadora dá
as Boas Vindas a todos os participantes que irão prestigiar o evento, e espera que o mesmo
constitua uma oportunidade para a divulgação de trabalhos relevantes desenvolvidos por
pesquisadores nacionais e estrangeiros do mais alto nível.

Realização
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4. Minicursos

4.1 Introdução à Análise de Dados de RNA-Seq

Professor Dr. Benilton de Sá Carvalho
IMECC-UNICAMP

Resumo

Com a evolução das técnicas de geração de dados por mecanismos de alto rendimento,
estudos de transcriptômica são atualmente realizados por meio de sequenciamento de
segunda e terceira gerações. Neste minicurso, serão discutidas estratégias de importação
de dados de sequenciamento e técnicas estatísticas para análise dos mesmos, incluindo
modelagem de acordo com a perspectiva de modelos lineares generalizados. Questões
associadas a multiplicidade de testes e filtragem de genes biologicamente relevantes serão
enfatizadas.
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4.2 Introdução à Análise Matemática dos Escoamentos Incom-
pressíveis

Profa. Dra. Anne Bronzi
IMECC-UNICAMP

Resumo

A descrição do movimento da água em um passeio de barco ou do ar durante o
voo de um avião pode ser feita através de um sistema de equações conhecido como as
equações de Navier-Stokes. Para entender matematicamente tais fenômenos é crucial
a compreensão do comportamento das soluções dessa equação. No entanto, questões
fundamentais como existência e unicidade de solução das equações que regem a dinâmica
dos fluidos incompressíveis ainda não foram completamente respondidas. Neste curso
faremos uma introdução ao tema através da análise do comportamento de algumas soluções
particulares. Além disso, discutiremos vários tipos de abordagem do problema e alguns dos
principais resultados relacionados à existência e unicidade de solução para essas equações.
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5. Conferências

5.1 Palestras

Lógica Clássica, Lógicas Não Clássicas e Pensamento Crítico

Profa. Dra. Ítala D’Ottaviano
CLE-UNICAMP

Resumo

Iniciaremos esta palestra por uma discussão sucinta sobre o desenvolvimento histórico
da Lógica, considerada como a ciência do raciocínio, o estudo da razão. A partir das leis
básicas do pensamento aristotélico analisaremos o significado lógico de contradição, con-
sistência, inconsistência e completude, e sua relevância para o paradigma lógico-clássico
da racionalidade durante mais de vinte séculos. Entretanto, com a criação das lógicas não
clássicas, a partir das primeiras décadas do século XX, sabemos que é possível a derrogação
de princípios lógicos aristotélicos sem a quebra da racionalidade e do pensamento crítico.
Discutiremos as características da lógica contemporânea, da lógica dita “matemática” e
das lógicas não clássicas, e seu papel nos fundamentos da matemática e das ciências em
geral.



18 Capítulo 5. Conferências

Some Research Methodologies in Applied and Computational
Mathematics

Prof. Dr. Yuan Jin Yun
DM-UFPR

Resumo

Usamos alguns exemplos para passar experiência de pesquisa para os jovens.
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O SAPPE e sua História

Valéria Aguillar Castro
Psicóloga do SAPPE da UNICAMP

Resumo

Considerando o contexto Universitário , contar a História do serviço desde sua criação,
seus desafios, e como encontra-se no momento atual.
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Data Mining: Conceitos, aplicações e desafios de pesquisa

Prof. Dr. Stanley Robson de Medeiros Oliveira
Embrapa-UNICAMP

Resumo

O constante crescimento do volume de dados nas mais diversas áreas do conhecimento
tem impulsionado e exigido da comunidade acadêmica o desenvolvimento de técnicas que
possibilitem a extração de informações desses dados. Neste contexto, a Descoberta do Con-
hecimento em Bases de Dados (Knowledge Discovery in Databases – KDD) se apresenta
como uma tecnologia detentora de ferramentas eficientes para transformar informações
contidas em grandes volumes de dados em conhecimento útil. O objetivo dessa palestra é
apresentar uma visão panorâmica sobre mineração de dados (data mining), etapa principal
do processo KDD. Em particular, serão apresentados conceitos básicos sobre técnicas
de aprendizado supervisionado e não-supervisionado, algumas classes de algoritmos de
aprendizado de máquina, aplicações em diversos domínios do conhecimento e alguns
desafios de pesquisa. O público-alvo da palestra é composto de alunos de graduação
e pós-graduação, professores, pesquisadores e demais interessados em colaboração de
pesquisa no tema.
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A propriedade de aproximação em espaços de Banach

Prof. Dr. Jorge Tulio Mujica Ascui
IMECC-UNICAMP

Resumo

A propriedade de aproximação foi introduzida por Grothendieck [3] em 1955, que
provou que os espaços de Banach que encontramos com frequência em Análise tem a
propriedade de aproximação. Em 1973 Enflo [1] deu o primeiro exemplo de um espaço de
Banach sem a propriedade de aproximação. O contraexemplo de Enflo é um espaço de
Banach complicado e construído de maneira artificial.

Em 1981 Szankowski [5] provou de maneira surprendente que o espaço L (`2;`2)
dos operadores lineares contínuos no espaço de sequências `2 não tem a propriedade de
aproximação. Esse foi o primeiro exemplo de um espaço de Banach definido de maneira
natural sem a propriedade de aproximação. Usando o contraexemplo de Szankowski, junto
com resultados de outros autores nos apresentaremos demonstrações simples que o espaço
L (Lp[0,1];Lq[0,1]) não tem a propriedade de aproximação sempre que 1 < p, q < ∞.
Provaremos também que o espaço L(`p;`q) não tem a propriedade de aproximação sempre
que 1 < p≤ q < ∞. Estes resultados e vários outros foram obtidos em artigo conjunto com
Seán Dineen [2].

Muitos outros exemplos de espaços de Banach sem a propriedade de aproximação
foram obtidos em um artigo recente do meu aluno Sergio Pérez [4].

Bibliografia
[1] P. Enflo, A counterexample to the approximation problem in Banach spaces, Acta

Math. 130 (1973), 309-317.

[2] S. Dineen, J. Mujica, Banach spaces of homogeneous polynomials without the
approximation property. Czechoslovak Math. J. 65 (2015), 367-374.

[3] A. Grotendieck, Produits Tensoriels Topologiques et Espaces Nucl eaires, Mem.
Amer. Math. Society 16 (1955).

[4] S. P erez, Banach spaces of linear operators and homogeneous polynomials without
the approximation property, RACSAM, published online in August 2016.

[5] A. Szankowski, B(H) does not have the approximation property, Acta Math. 147
(1981), 89-108.
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Separable cubic modeling with impact in global optimization

Prof. Dr. Marcos Raydan
DCCE - Universidad Simón Bolívar

Resumo

A separable cubic model, for smooth unconstrained minimization, is proposed and
analyzed. The cubic model uses some novel secant-type choices for the parameters in the
cubic terms. A suitable hard-case-free trust-region strategy that takes advantage of the
separable cubic modeling is also presented. Some preliminary numerical examples are
also presented to illustrate the tendency of the specialized trust region algorithm, when
combined with our cubic modeling, to escape from local minimizers. We also discuss
extensions to the large-scale case, and the addition of a cubic regularization term.
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Impacto do Cepid-Cemeai na Pós-graduação

Prof. Dr. José Mario Martinez Perez
IMECC-UNICAMP

Resumo

O Cepid-Cemeai é um projeto Fapesp destinado a promover a sinergia entre matematica
e aplicações industriais em sentido amplo.

Nesta palestra será discutido o impacto deste projeto nos mestrados e doutorados do
Estado de Sao Paulo.
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Modelo de Tese/Dissertação do IMECC

Fábio Rodrigues Silva e
Secretária de Pós-Graduação do IMECC-UNICAMP

Resumo

Apresentação e discussão do modelo de Tese/Dissertação do IMECC.
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Sobre o hipergrafo unitário de Cayley de arestas rotuladas com sinais

Prof. Dr. Abel A. A. Delgado Ortiz
DM-UNIR

Resumo

Nesta apresentação, tendo como ponto de inicio o artigo de Lee e Soo Kwon, [2]
definiremos as noções de Hipergrafo Unitário de Cayley e Hipergrafo Unitário de Cayley de
Arestas Rotuladas com Sinais (+) ou (-). Estas noções estendem de modo natural o conceito
de grafo unitário de Cayley de arestas rotuladas com sinais, [1]. Apresentaremos também
resultados parciais e conjecturas. Para contextualizarmos este trabalho, iniciaremos com
uma introdução à Teoria dos Grafos com Sinais (Signed Graphs) [2] dando ênfase aos
grafos de Cayley, em especial, os unitários.

Bibliografia
[1] HARARY, F. On the notion of balance of a signed graph. Mich. Mat. J,v. 2, p.

143-146, 1953.

[2] LEE, J.; SOO KWON Y, P. Cayley Hypergraphs and Cayley Hypermaps. Discrete
Mathematics,v. 313, p. 540-549.

[3] SINHA, D.; GARG, P. On the unitary Cayley Signed Graphs. The Electronic
Journal of Combinatorics,v. 18, n. 1, P229, 2011.
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Algumas desigualdades e seus parâmetros ótimos

Prof. Dr. Daniel Pellegrino
DM-UFPB

Resumo

Apresentaremos algumas desigualdades importantes e o estado- da-arte da investigação
de suas configurações ótimas. Particular atenção será dada às desigualdades 4/3 de
Littlewood, de Bohnenblust–Hille, de Hardy–Littlewood e de Khinchin.
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Processos pontuais com aglomerados com repulsão: um modelo para
fibras nervosas epidérmicas

Prof. Dra. Nancy Lopes Garcia
IMECC-UNICAMP

Resumo

Fibras nervosas epidérmicas são fibras sensoriais que se originam na derme e terminam
na epiderme (camada externa da pele). Estas fibras são muito importantes no estudo do
efeito de diabetes no espaçamento de tais fibras, onde a hipótese é que a perda de fibra
nervosa devido à neuropatia de diabetes não resulta em remoção do nervo aleatoriamente
mas sim em um padrão espacial diferente do padrão para pacientes sadios.

A fim de testar essa hipótese é necessário criar um modelo de padrões espaciais para
este tipo de dados que acomode a ideia de agrupamentos nervosos além de repulsão.
Modelos espaciais que contemplem estas hipóteses não estão disponíveis na literatura.
Este trabalho é um passo nessa direção.



28 Capítulo 5. Conferências

5.2 Alunos

Equivalência entre canais binários assimétricos
n-dimensionais

Christiane B. Rodrigues1, Marcelo Firer2,
1Departamento de Matemática Aplicada, Unicamp
2Departamento de Matemática, Unicamp

Um canal binário assimétrico, BAC(p,q), é um canal cujo alfabeto de entrada e saída
é F2 = {0,1} e determinado por um par de probabilidades de erros de símbolo p 6= q, de
modo que P(0|0) = 1− p, P(1|0) = p, P(0|1) = q e P(1|1) = 1−q, conforme podemos
ver esquematicamente na Figura 5.1.

0 0

1 1

1− p

1−q

q

p

Figure 5.1: Esquema de um canal binário assimétrico BAC(p,q).

Para 1≤ n∈N, consideramos um canal binário assimétrico n-dimensional, BACn(p,q),
como um canal cujo conjunto de entrada e saída é Fn

2 e determinado por um par de
probabilidades de erros de símbolo, p,q ∈ (0, 1

2 ]. O canal BACn(p,q) é considerado
sem memória, ou seja, dados x = (x1, . . . ,xn) e y = (y1, . . . ,yn), com x,y ∈ Fn

2, temos
P(y|x) = ∏

n
i=1P(yi|xi), onde P(yi|xi) = p, se yi = 1 e xi = 0, P(yi|xi) = q, se yi = 0 e

xi = 1, P(yi|xi) = 1− p, se yi = xi = 0 e P(yi|xi) = 1−q, se yi = xi = 1.
Denotamos por Pn, o conjunto de todos os canais binários assimétricos n-dimensionais.

Dado um canal BACn(p,q) ∈Pn, considere o cubo de Hamming como um grafo bi
orientado e ponderado G = (Fn

2,E), onde xy ∈ E é uma aresta do conjunto E se, e somente
se, dH(x,y) = 1 e dH denota a métrica de Hamming. O peso de uma aresta orientada
xy ∈ E é definida como

tp,q(xy) =


− log

( q
1−q

)
= log

(1
q
−1
)
, se wH(y) = wH(x)+1;

− log
( p

1− p

)
= log(1/p−1), se wH(y) = wH(x)−1.

1chrismmor@gmail.com
2mfirer@gmail.com
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Um caminho orientado em G, com r arestas, ligando o vértice x ao vértice y é uma
sequência X = (xi)

r
i=0, onde x0 = x, xr = y e xixi+1 ∈ E. O comprimento l(X) é a soma

dos pesos das r arestas de X. Um raio geodésico é um caminho X de comprimento mínimo,
dentre todos aqueles que ligam o ponto inicial x ao ponto final y. Denotamos o comprimento
de X por δ n

p,q(x,y). Por [2], a função δ n
p,q : Fn

2×Fn
2 −→ R+ é uma quasi-métrica aditiva

(ou seja, satisfaz todas as propriedades de métrica exceto a simetria). Para cada par de
parâmetros (p,q) ∈ (0, 1

2 ]
2, a quasi-métrica δ n

p,q está associada ao correspondente canal
BACn(p,q) no sentido de que

δ
n
p,q(x,y)< δ

n
p,q(x,z)⇔ Pn

p,q(z|x)< Pn
p,q(y|x), (5.1)

para todo x,y,z ∈ Fn
2.

A relação (5.1) nos permite identificar a equivalência (BACn(p,q) ∼ BACn(p′,q′))
entre dois canais binários assimétricos BACn(p,q),BACn(p′,q′) ∈Pn. A relação∼ define
uma relação de equivalência e denotamos o conjunto de todas as classes de equivalência
por Pn/∼.

O problema abordado neste trabalho é uma caracterização das classes de equivalência,
do conjunto Pn/∼, sob o ponto de vista da codificação, utilizando a quasi-métrica aditiva
δ n

p,q. Mostraremos que a equivalência de canais está associada à matriz de transição
do canal BACn(p,q), no sentido de que se BACn(p,q) ∼ BACn(p′,q′), então ambos os
canais possuem a mesma ordenação, por colunas, da matriz de transição. Também serão
apresentadas as expressões explícitas para o número de classes de equivalência e para as
curvas que determinam estas classes (critérios de codificação).

Este trabalho recebe apoio do CNPq pelo processo 140368/2015-9 e da FAPESP pelo
processo 2013/25977-7.

Bibliografia
[1] G.Séguin, On metrics matched to the discrete memoryless channel, J. Franklin Inst.

309, no 3, 179-189, 1980.

[2] M.M. Deza, E. Deza, Encyclopedia of distances, second ed., Springer, 2013.
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Propriedade de Primalidade para Álgebra Relativamente
Primas

Claudemir Fideles Bezerra Júnior1, Diogo Diniz2,
1Departamento de Matemática UAMat/CCT-UFCG, Avenida Aprígio Veloso
882, 58429-970 Campina Grande-PB, Brasil
2Departamento de Matemática UAMat/CCT-UFCG, Avenida Aprígio Veloso
882, 58429-970 Campina Grande-PB, Brasil

Resumo

Seja F um corpo infinito e de característica diferente de 2. A propriedade
de primalidade para polinômios centrais de Mn(F) foi obtida por A. Regev,
i.e., se o produto de dois polinômios em variáveis distintas é central em
Mn(F), então cada polinômio é também central. Nesta apresentação nós
consideraremos a propriedade análoga de Mn(F) e determinaremos que
se considerarmos Mn(R), com R admitindo uma graduação regular, com
uma graduação onde Mn(F) é uma subálgebra homogênea para provar que
Mn(R) satisfaz a propriedade se Mn(F) também satisfaz, como consequên-
cia imediata obtemos que a propriedade de primalidade é satisfeita por
Mn(E) munido com a graduação trivial. Também provamos que a álgebra
Ma,b(E) satisfaz esta propriedade para polinomios centrais ordinários. E
portanto, concluímos que, sobre um corpo de característica zero, todas as
álgebras verbalmente prima satisfazem a propriedade de primalidade.

Introdução

Os estudos de polinômios centrais é uma parte importante da teoria
de algebras com identidade. Uma p.i. algebra A é verbalmente prima
se sempre que f (x1, . . . ,xr) e g(xr+1, . . . ,xs) são polinômios em variáveis
distintas que f ·g é uma identidade para A então f ou g é uma identidade
para A. O termo “álgebra verbalmente prima” foi introduzido por A. Kemer
em [1], provando que, sobre um corpo de caracteristica zero, toda p.i.

1claudemir@mat.edu.br
2diogo@mat.edu.br
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algebra verbalmente prima não trivial é equivalente à uma das álgebras
Mn(F),Mn(E) (aqui E denota a álgebra de Grassmann sobre um espaço
vetorial de dimensão enumenrável) ou a subalgebra Ma,b(E) de Ma+b(E).
Em [2], Regev provou um resultado análogo para polinômios centrais: Se
f (x1, . . . ,xr) e g(xr+1, . . . ,xs) são polinômios em variáveis distintas tal que
f ·g é um polinômio central para Mn(F) então f ou g é central para Mn(F).

Desenvolvimento

Seja F um corpo infinito de característica diferente de 2. Seja R uma
álgebra graduada por um grupo abeliano H. Dizemos que a H-graduação
sobre R é regular se existir uma aplicação β : H×H→ F× tal que:
(P1) Para toda n-upla (h1, . . . ,hn) de elementos de H, existem r1, . . . ,rn

com r j ∈ Rh j , tai que r1 · · ·rn 6= 0.
(P2) Dado h1,h2 ∈ H e ah1 ∈ Ah1, ah2 ∈ Ah2, temos

ah1ah2 = β (h1,h2)ah2ah1.

Podemos ainda considerar um álgebra R munida de uma H-graduação
regular que satifaz a seguinte propriedade:
(R1) Sejam m1,m2 ∈ F〈X〉 monômios em variáveis distintas que não é

identidade H-graduada para R, então nem m1 e nem m2 são identidade
graduada para R.

Agora se considerarmos A a algebra Mn(R) munida de uma G-graduação
em que R e Mn(F) são subalgebras homogêneas com R ⊆ Aε . Obtermos
o seguinte resultado: Se R tem uma H-graduação regular satisfazendo
(R1) e a álgebra B = Mn(F) (com a G-graduação induzida) satisfazendo
a propriedade de primalidade para polinômios centrais graduado, então A
também satisfaz a propriedade de primalidade. E como consequência ime-
diata deste resultado temos que a álgebra Mn(E) (munida com a graduação
trivial) tem a propriedade de primalidade para polinômios centrais.

Além disso, utilizando outras técnicas obtemos que a F-algebra Ma,b(E)
também tem a propriedade de primalidade para polinômios centrais.

Conclusões

No fim desse trabalho concluímos que toda álgebra verbalmente prima,
sobre um corpo de característica zero, satisfaz a propriedade de primali-
dade. Além disso, este trabalho ainda possibilitou determinar que as únicas
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graduações elementares, com componente neutra comutativa, de Mn(F)

que satisfazem a propriedade de primalidade são as chamadas graduação
produto cruzado.

Bibliografia

[1] A. R. Kemer, Varieties and Z2-graded algebras, Izv. Akad. Nauk
SSSR Ser. Mat. 48 (1984), no. 5, 1042–1059.

[2] A. Regev, A primeness property for central polynomials, Pacific J.
Math. 83 (1979), 269–271.
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Regra de Leibniz para a derivada de Caputo-Hadamard

Daniela dos S. de Oliveira1, E. Capelas de Oliveira2

1,2Depto de Matemática Aplicada, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, São Paulo

Resumo

Neste trabalho apresentamos o conceito das integrais e derivadas de
ordens arbitrárias de Hadamard e, com o uso do operador de diferenciação
mencionado, explicitamos a derivada fracionária no sentido de Caputo-
Hadamard recentemente introduzida. Podemos escrever estas derivadas
de ordens arbitrárias, utilizando as funções de Stirling de segunda espécie.
Assim, a partir deste resultado propomos a regra de Leibniz, ou regra do
produto, para estes operadores de diferenciação.

Preliminares

Nesta seção explicitamos a definição dos operadores de integração e
diferenciação utilizados neste trabalho [1,2,3]. Apresentamos apenas a
definição destes operadores à esquerda, porém os operadores à direita são
escritos de maneira análoga, bem como os resultados aqui apresentados são,
também, válidos para os mesmos.

Definição 5.2.1 Integral fracionária de Hadamard
Seja (a,b) (0 ≤ a < b ≤ ∞) um intervalo limitado ou ilimitado de R+.
A integral de ordem arbitrária de Hadamard, (J α

a+ϕ)(x), à esquerda, de
ordem α ∈ R com α > 0 é definida por

(J α

a+ϕ)(x) :=
1

Γ(α)

∫ x

a

(
ln

x
t

)α−1
ϕ(t)

dt
t
, x > a. (5.2)

Definição 5.2.2 Derivada fracionária de Hadamard
A derivada de ordem arbitrária de Hadamard em um intervalo finito ou
infinito do eixo real, (Dα

a+ϕ)(x), à esquerda, de ordem α ∈R com α ≥ 0

1ra142310@ime.unicamp.br
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e α /∈ N, é definida por

(Dα

a+ϕ)(x) :=
(

x
d
dx

)n

(J n−α

a+ ϕ)(x)

=
1

Γ(n−α)

(
x

d
dx

)n∫ x

a

(
ln

x
t

)n−α−1
ϕ(t)

dt
t

; (5.3)

n = [α]+1; x > a,

onde [α] significa a parte inteira de α .

Definição 5.2.3 Sejam 0 < a < b < ∞ e (Dα

a+ϕ)(x), a derivada fracionária
de Hadamard de ordem arbitrária α ∈R com α ≥ 0 definida pela Eq.(5.3).
A derivada fracionária no sentido de Caputo-Hadamard, (CDα

a+ϕ)(x), de
ordem α ∈ R com α ≥ 0 e ϕ(x) ∈ ACn

δ
[a,b], é definida via derivada

fracionária de Hadamard por

CDα

a+ϕ(x) =

(
Dα

a+

[
ϕ(t)−

n−1

∑
k=0

δ kϕ(a)
k!

(
ln

t
a

)k
])

(x), (5.4)

onde

n = [α]+1 para α /∈ N, n = α para α ∈ N. (5.5)

Desenvolvimento

A seguir enunciamos o teorema que permite escrever as derivadas fra-
cionárias, explicitadas anteriormente, em termos de uma série infinita en-
volvendo a função de Stirling de segunda espécie, S(α,k).

Teorema 5.2.1 Sejam α /∈ N e ϕ(x), definida para x > 0, uma função
diferenciável, isto é, que admite série de Taylor convergente. Quando
α > 0 e a= 0, as derivadas de ordens arbitrárias de Hadamard e no sentido
de Caputo-Hadamard, (Dα

a+ϕ)(x) e (CDα

a+ϕ)(x), respectivamente, podem
ser escritas como segue

(Dα

0+ϕ)(x) = (CDα

0+ϕ)(x) =
∞

∑
k=0

S(α,k)xk
ϕ
(k)(x), (5.6)
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onde a função de Stirling de segunda espécie é dada por

S(α,k) =
1
k!

k

∑
j=0

(−1)k+ j
(

k
j

)
jα .

Propomos, a seguir, a regra de Leibniz para os operadores diferenciais
fracionários conforme apresentados na seção anterior.

Teorema 5.2.2 Sejam α /∈ N e ϕ,g funções diferenciáveis definidas para
x > 0. Então, a regra de Leibniz para as derivadas fracionárias de
Hadamard e no sentido de Caputo-Hadamard, com a = 0, é dada da
seguinte forma

(Dα

0+ϕg)(x) = (CDα

0+ϕg)(x)

=
∞

∑
k=0

S(α,k)xk
k

∑
m=0

(
k
m

)
[Dk−m

ϕ(x)][Dmg(x)], (5.7)

ondeD = d
dx .

Proof. Basta admitir ϕ(t)→ ϕ(t)g(t) na Eq.(5.6) e considerar a regra de
Leibniz para as derivadas de ordens inteiras. Assim, o resultado, Eq.(5.7),
segue imediatamente. �

Conclusões

Apresentamos os conceitos das integrais e derivadas fracionárias de
Hadamard e a recente formulação da derivada fracionária no sentido de
Caputo-Hadamard. Assim, explicitamos que os operadores de diferenciação
podem ser escritos em termos de uma série infinita envolvendo a função
de Stirling de segunda espécie. Por fim, introduzimos a regra de Leibniz,
com a = 0, para estes operadores de diferenciação de ordem arbitrária.
Estamos investigando qual será a regra de Leibniz para os operadores de
diferenciação, aqui apresentados, no caso em que a 6= 0 e assim, como caso
limite, recuperar este aqui apresentado.
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O problema de corte de estoque com data de entrega
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Introdução

O Problema de Corte de Eestoque (PCE) é um problema importante
no planejamento da produção em várias indústrias, tais como indústrias
de papel, vidro, móveis, plástico, chapas de madeira, aço, têxtil, etc. Os
objetos podem ser bobinas de aço, bobinas de papel, placas de alumínio,
chapas de metal, placas de madeira, entre outros.

Um PCE pode ser classificado de acordo com a dimensão do objeto a
ser cortado, ou seja, unidimensional (1D), bidimensional (2D) ou tridimen-
sional (3D), quando uma, duas ou três dimensões dos objetos são relevantes
no processo de corte.

O foco deste trabalho é, inicialmente, o estudo de uma categoria de
problemas pouco estudada, os PCEDE que deriva do PCE com a restrição
de que os pedidos devem ser entregues numa determinada data ([6],[1],[2],
[3]). Os objetivos principais são: propor um modelo matemático para o
PCEDE baseados nos modelos da literatura e propor um método de solução
para o modelo.

Desenvolvimento

Considere que temos em estoque K tipos de objetos de comprimento
Lk, k = 1, ...,K, cada tipo está disponível numa quantidade limitada ek.
Desejamos cortar esses objetos em itens de comprimento li, i = 1, ...,m, tais
que: `i ≤ mink∈K{Lk} de forma que se consiga atender a demanda.

Digamos que seja Nk o número de padrões de corte para o objeto do tipo
k e ai j o número de itens do tipo i no padrão de corte j. Um padrão de corte

1e160905@ime.unicamp.br
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é uma maneira particular de como um objeto em estoque é cortado para a
produção de itens demandados.

Considere que temos um horizonte de planejamento dividido em t perío-
dos, t = 1, ...,T . Esses períodos podem significar turnos de trabalho (horas),
dias, ou semanas. As demandas dit de itens do tipo i em cada período t ocor-
rem em períodos diversos do horizonte de planejamento finito. Considere
também que x jtk sejam as variáveis de decisão do problema, que indicam
a quantidade de objetos tipo k a serem cortados no padrão de corte j, no
período t.

Admitindo que uma empresa tem capacidade produtiva apertada, po-
dendo até não conseguir atender todos os pedidos na sua respectiva data de
entrega, a empresa pretende ao menos conseguir minimizar esse atraso. Para
determinar esse atraso, caso haja, consideramos as variáveis de decisão yit ,
ou seja, essa variável determina o número de objetos cortados com atraso
num determinado período, e quando esse atraso ocorre, ele é penalizado na
função objetivo com um valor wit por atraso de cada item i num dos período
do horizonte de planejamento.

O objetivo é produzir os itens a partir do corte dos objetos em estoque,
atendendo a demanda e de modo a minimizar a perda de material decorrentes
dos objetos e minimizar, também, o atraso.

Conclusões

Neste trabalho propomos um modelo matemático para o PCE unidimen-
sional com data de entrega. Baseados nas ideias de [4] e [5], resolvemos
o modelo pelo método de geração de colunas, utilizando o OPL/CPLEX.
Realizamos alguns testes computacionais.
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Obtenção do R0 da Anemia Infecciosa Equina via Matriz
da Próxima Geração e Via Jacobiano Considerando

Transmissão por Vetor, Compartilhamento de
Seringas/Agulhas e Tralhas Infectadas
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Resumo

A anemia infecciosa equina (AIE) é uma doença determinada por um
vírus, exclusiva de equinos, que causa grandes perdas econômicas. É uma
doença que não apresenta tratamento e sua principal forma de controle é a
eliminação de animais infectados.O vírus é transmitido mecanicamente por
insetos hematófagos, sobretudo espécies de Tabanus Tanamus (mosca do
cavalo e mosca do veado) e de Stomoxys (mosca do estábulo). A transmissão
iatrogênica pode ocorrer por meio de agulhas ou instrumentos cirúrgicos
contaminados, e a transmissão intrauterina, embora ocorra, é incomum
(Vargas, 2008)[4].

No presente trabalho propomos um modelo para estudar a dinâmica
da AIE, com transmissão via vetor (mutuca), e via ação humana, através
do compartilhamento de seringas/agulhas contaminadas, e dos utensílios
utilizados nos cavalos. Consideramos a população de cavalos e insetos, cuja
densidade populacional no instante t é denotada por M(t) e N(t) respecti-
vamente. Na população de cavalos se considera uma taxa de recrutamento
constante φ , devido a nascimentos ou migração (movimento de cavalos
entre fazendas), e a mortalidade natural µc. Já para os insetos, a taxa de
mortalidade natural é µm.

A população de cavalos é dividida em cinco subpopulações: cavalos
suscetíveis (S(t)), cavalos latentes (L(t)), cavalos assintomáticos descon-
hecidos (Ad(t)) cavalos infectados (I(t)) e cavalos assintomáticos conheci-
dos (Ac(t)). Na população de insetos são considerados duas subpopulações:
insetos não portadores (X(t)) e insetos portadores da doença (Y (t)).

1marquesone@utfpr.edu.br
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Um cavalo que adquiriu o vírus, fica na categoria de latente por um
período de γ

−1
2 dias, antes de passar para a categoria de assintomático

desconhecido. Nesta categoria, ele pode ficar por até γ
−1
3 dias, antes de

passar para a categoria de cavalo infectado, ou ser dignosticado a uma taxa
γ4 e passar para a categoria de assintomático conhecido. Se isso acontecer,
o cavalo permanece aí por mais γ

−1
6 dias, até ir para a categoria de infectado.

Estando na categoria de infectado, há uma taxa δ de mortalidade pela
doença, uma taxa θ1 de controle, e após γ

−1
5 dias, o cavalo vai para a

categoria de cavalo assintomático conhecido, onde tem uma taxa θ2 de
controle.

Consideramos a transmissão sendo modelada pela lei de ação das massas,
sendo αm a taxa de contato entre cavalos suscetíveis e insetos portadores,β1
entre insetos não portadores e cavalos assintomáticos desconhecidos, β2
entre insetos não portadores e cavalos infectados, e β3 entre insetos não
portadores e cavalos assintomáticos conhecidos. Temos ainda αs sendo
a taxa de compartilhamento de seringas/agulhas contaminadas, αc a taxa
de compartilhamento das tralhas dos cavalos (esporas, freios e outros).
Nestes dois últimos casos, a transmissão ocorre de maneira proporcional
às probabilidades α1,α2, e α3, referentes à probabilidade de transmissão
nas categorias de cavalos assintomáticos desconhecidos, infectados e assin-
tomáticos conhecidos, respectivamente.

Para se chegar neste modelo, partimos do modelo proposto por (Mar-
quesone, 2011)[1]. Fizemos o uso do método da matriz da próxima geração
para determinar R0, o número básico de reprodução da doença, utilizando
a conjectura dada em (Yang & Greenhalgh, 2015)[2]. Além deste limiar,
devido aos fluxos entre os compartimentos, foi possível obter um outro
limiar, tanto pelo método da matriz da próxima geração quanto pela matriz
jacobiana aplicada ao ponto de equilíbrio trivial, sendo um limiar para a
subpopulação de cavalos suscetíveis, no ponto de equilíbrio endêmico.
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Multiplicidade de soluções para uma equação de
Kirchhoff com não-linearidade tendo crescimento

arbitrário
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Resumo

Neste trabalho nós consideramos uma versão do problema não-local

−
(

α +β

∫
Ω

|∇u|2dx
)

∆u = h(x,u), em Ω, u ∈ H1
0 (Ω),

onde Ω ⊂ RN é um domínio limitado, α > 0 e β ≥ 0. Esta equação é a
versão estacionária da equação de evolução

vtt−
(

α +β

∫
Ω

|∇v|2dx
)

∆xv = h(x,v), em Ω× (0,T ),

que foi proposta, para N = 1, por Kirchhoff [2] como uma extensão da
clássica equação da onda de d’Alembert para vibrações livres de cordas
elásticas, por considerar as variações no comprimento da corda durante
as vibrações. Estamos interessados aqui em obter, a partir de métodos
variacionais, a existência de infinitas soluções para a equação estacionária
no caso em que o lado direito da equação é côncavo perto da origem, mas
tem crescimento arbitrário no infinito. Especificamente, consideramos

(P)

 −
(

α +β

∫
Ω

|∇u|2dx
)

∆u = a(x)|u|q−1u+µ f (x,u) em Ω,

u = 0 em ∂Ω,

onde Ω ⊂ RN é um domínio limitado suave, 0 < q < 1, α > 0, β ≥ 0 e
µ > 0. As principais hipóteses sobre f são
( f0) f ∈C(Ω×R,R) e existe δ > 0 tal que f (x,s) é ímpar em s para todo

x ∈Ω e |s| ≤ δ ;
( f1) f (x,s) = o(|s|q), quando s→ 0, uniformemente em x ∈Ω.
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Definindo 2∗ := 2N/(N−2) para N ≥ 3, sobre a regularidade do potencial
a(x) supomos que
(a0) a ∈ Lσq(Ω),
para um determinado σq ≥ 2∗/(1− q), se N ≥ 3, ou σq > 1/(1− q), se
N ∈ {1,2}.

Denotamos por H o espaço de Sobolev W 1,2
0 (Ω) com a norma ‖u‖ =

(
∫

Ω
|∇u|2dx)1/2 e por I o funcional energia associado ao problema (P).

Seguindo o mesmo argumento usado em [3], provamos os resultados abaixo.

Teorema 5.2.3 Se 0 < q < 1, a função f satisfaz ( f0)− ( f1) e o potencial
a(x) satisfaz (a0) e
(a1) existe a0 > 0 tal que a(x)≥ a0, q.t.p. em Ω,
então para todo α > 0, β ≥ 0 e µ > 0, o problema (P) tem uma sequência
de soluções (uk)⊂ H tal que ‖uk‖L∞(Ω)→ 0 quando k→ ∞. Além disso,
I(uk)< 0 e I(uk)→ 0 quando k→ ∞.

Teorema 5.2.4 Se 0 < q < 1, a função f satisfaz ( f0)− ( f1) e o potencial
a(x) satisfaz (a0) e
(ã1) existem a0 > 0 e um aberto Ω̃⊂Ω tais que a(x)≥ a0, q.t.p. em Ω̃,
então o problema (P) tem uma sequência de soluções (uk)⊂ H tal que
I(uk)< 0 e I(uk)→ 0 quando k→ ∞, em cada um dos seguintes casos:

(i) α > 0, β ≥ 0 e µ ∈ (0,µ∗), para algum µ∗ > 0;
(ii) β ≥ 0, µ > 0 e α ∈ (α∗,∞), para algum α∗ > 0.

Teorema 5.2.5 Suponha que 0 < q < 1, a função f satisfaz ( f0) e
( f̃1) f (x,s) = o(|s|), quando s→ 0, uniformemente em x ∈Ω,
e o potencial a(x) satisfaz (a0) e (ã1). Então vale a mesma conclusão do
Teorema 5.2.3.
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Análise de sensibilidade para modelos matemáticos
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Resumo

Em modelos matemáticos existem frequentemente muitos parâmetros
desconhecidos, e é uma vantagem ter conhecimento sobre a relação destes
com os resultados do modelo, por exemplo, quais são os parâmetros que
mais contribuem para a variabilidade do modelo, requerem investigação
adicional ou são insignificantes. Essas questões poderiam responderse
mediante o usos de análise de sensibilidade. Aqui nós discutimos dois tipos
de análise de sensibilidade: local [1] e global [2], e damos exemplos que
mostram as vantagens de cada um.
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Caracterização de Ordens Maximais dos Quatérnios
sobre corpos Q

(
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2n

)
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reticulados
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Introdução

Reticulados são subconjuntos discretos do Rn definidos como combi-
nação linear inteira de vetores independentes, e vem sendo utilizados em
códigos corretores de erros e também em uma das vertentes da chamada
computação pós-quântica.

Apresentamos a caracterização de ordens maximais dos quatérnios para
a torre de corpos K=Q(ζ2n +ζ

−1
2n ), utilizando esta caracterização na con-

strução de reticulados em dimensão 2n a partir de uma álgebra de quatérnios
gerada de corpos de números totalmente reais seguindo o procedimento
dado em [Yang]. Além disso, usando esta caracterização, é possível obter
versões rotacionadas para uma importante família de reticulados em dimen-
são 2n, os reticulados de Barnes-Wall.

Álgebra dos Quatérnios e Ordens Maximais

Dado K um corpo de números, uma álgebra dos quatérnios A = (a,b)K
sobre K é uma álgebra central simples de dimensão 4 com base {1, i, j, k}
satisfazendo i2 = a, j2 = b e k = i j =− ji, onde a,b ∈K\{0}.

Seja R um anel com corpo de frações K. Uma R-ordem O em A é
um subanel com unidade de A que é um R-módulo finitamente gerado tal
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que A =KO . Já uma ordem maximal M tem a propriedade de não estar
propriamente contida em nenhuma outra ordem [2,3].

É possível construir reticulados a partir de uma Ordem Maximal da
Álgebra dos Quatérnios. Em particular, apresentamos resultados para corpos
de números da forma

Kn =Q(ηn ) , onde ηn = ζ2n +ζ
−1
2n = 2cos

(
π

2n−1

)
, n≥ 3 (5.8)

e ζk uma raiz k-ésima da unidade. Podemos reescrever ηn em (5.8) como
ηn =

√
2+ηn−1, η3 =

√
2.

No teorema a seguir utilizamos as raízes do polinômio de Chebyshev de
um determinado grau para descrever os polinômios minimais dos corpos
Kn.

Teorema 5.2.6 Seja ηn como em (5.8), então o polinômio minimal para
este elemento em Kn, representado por pn(x) é dado por

pn(x) = 2T2n−2

( x
2

)
, (5.9)

onde Tk(x) é o k-ésimo polinômio de Chebyshev do primeiro tipo [1].

� Exemplo 5.1 Seja η4 =
√

2+
√

2. Portanto, o polinômio minimal de η4 é
dado por

p4(x) = 2T24−2

( x
2

)
= 2T4

( x
2

)
= 2

(
8
( x

2

)4
−8
( x

2

)2
+1
)

= x4−4x2 +2.

�

Utilizando o polinômio minimal encontrado no Teorema 5.2.6, obtemos
no resultado a seguir uma caracterização para a base da ordem maximal dos
quatérnios, que é utilizada na construção de reticulados. Na demonstração,
utilizamos as Proposições 2.2.1, 2.2.4 e 2.2.5 de [2].

Teorema 5.2.7 Seja Kn construído como em (5.8) e seja An = (−1,−1)Kn

a álgebra dos quatérnios associada. Então, a ordem maximal On da álgebra
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tem como base

On =

{
1,

pn−1(ηn)

2
(1+ i),

pn−1(ηn)

2
(1+ j),

1+ i+ j+ k
2

}
, (5.10)

sendo pn−1(x) o polinômio minimal de ηn−1 como em (5.9).

Conclusões

A partir dos dois resultados acima, podemos construir reticulados em
dimensão 2k, k ≥ 3 utilizando ordens maximais como em [2,4]. Ao aumen-
tar a dimensão, torna-se computacionalmente inviável o cálculo da ordem
maximal de uma álgebra. A caracterização das ordens maximais para a
sequência de corpos da forma (5.8) dada pelo Teorema 5.2.7 viabiliza este
processo.
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Simulações Computacionais no Ensino de Condições de
Contorno em Problemas de Difusão

Tiago Yuzo Miyaoka1, Juliana Marta R. de Souza2, João Frederico C. A.
Meyer3

1,2,3Departamento de Matemática Aplicada, IMECC, UNICAMP, Camp-
inas, SP

Introdução

Problemas biológicos, ambientais, sociais e físicos são frequentemente
modelados por meio de Equações Diferenciais Parciais (EDP’s) ou sistemas
de EDP’s. Tais EDP’s, ou sistemas de EDP’s, quando acompanhadas(os)
de condições de contorno e de condição inicial, resultam em um Problema
de Valor Inicial e de Contorno (PVIC). Alunos de graduação da área de
Ciências Exatas, portanto, deparam-se, ao longo de sua formação, com
disciplinas acerca da resolução analítica ou numérica de PVIC’s bem como
se deparam com aprendizado de técnicas de modelagem utilizando EDP’s.

Uma das primeiras Equações Diferenciais Parciais que surgem na vida
do estudante de Matemática Pura ou Aplicada, Física ou Engenharia é a
Equação do Calor, ou Equação de Difusão [1]. Mesmo em disciplinas
mais avançadas, esta equação tem papel importante, como sua aplicação
à modelos de dispersão populacional [4], por exemplo. Neste trabalho
apresentamos três PVIC’s compostos por uma equação de difusão, condição
inicial e condições de contorno: de Dirichlet, Neumann ou Robin, sempre
homogêneas. Partimos deste problema como trampolim para, via aprox-
imação numérica da solução, obtida pelo Método de Diferenças Finitas
de segunda ordem, obter uma rotina computacional que, através de seus
resultados gráficos, permita aos alunos se apropriarem dos significados e
implicações de cada condição de contorno.

Modelagem Matemática

Seja u(x,y, t) a densidade de uma população, ou concentração de uma
substância, ou uma temperatura, que se difunde. Sua modelagem é feita a

1tiagoyuzo@gmail.com
2jumarta@gmail.com
3joni@ime.unicamp.br



50 Capítulo 5. Conferências

partir da equação de difusão[2], isto é:

∂u
∂ t

= ∇ · (α(x,y)∇u)+ f (x,y) (5.11)

onde: o operador ∇ é calculado somente nas variáveis espaciais x e y;
α(x,y) é o coeficiente de difusão, ou difusividade térmica, aqui tomada
constante, e f (x,y) é uma fonte de concentração externa ao meio que neste
trabalho tomaremos como identicamente nula.

O domínio espacial é uma região aberta e limitada Ω ∈R2 com contorno
∂Ω e o domínio temporal é dado por I = (t0, t f ]. Além disso, u(x,y, t0) =
u0(x,y) é uma condição inicial arbitrária. A condição de contorno ho-
mogênea mais geral para esta equação é, para (x,y) ∈ ∂Ω e t ∈ I [2]:

α
∂u
∂~n

+βu = 0 (5.12)

onde~n denota o vetor normal exterior à fronteira do domínio, e β é uma
função relacionada ao fluxo de saída na fronteira, que será tomada positiva
e constante.

A depender do valor de β , a condição (5.12) assume diferentes compor-
tamentos, a saber: se β = 0, não há fluxo de u na fronteira; se β → ∞, o
fluxo é total, fazendo com que toda densidade que chega à fronteira passa
por ela imediatamente, mantendo o valor da densidade em zero no contorno;
e se β 6= 0, o fluxo é parcial.

Simulações Computacionais

De forma a obter soluções numéricas para o problema (5.11) utilizamos
o Método de Diferenças Finitas, tanto na variável espacial, com fórmu-
las centradas de segunda ordem; quanto na temporal, com o Método de
Crank-Nicolson [3]. Por simplicidade consideramos um domínio retangular
Ω = [0,L]× [0,H], e um intervalo de tempo I = [0, t f ]. Para os pontos do
contorno do domínio, aplicamos as fórmulas de diferenças diretamente nas
condições (5.12) de modo a obter equações complementares. Temos assim
sistemas lineares algébricos a serem resolvidos para cada passo no tempo
considerado. Este sistema pode ser resolvido pelo método da fatoração LU
[3], fatorando a matriz do sistema uma única vez e utilizando a fatoração
em todas a iterações temporais.

Implementamos um algoritmo em Matlab, de modo a obter soluções
numéricas para o problema (5.11) – (5.12). Consideramos como condição
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inicial uma gaussiana: u0(x,y) = κ exp(−64((x−0.25)2 +(y−0.25)2)), e
variamos o parâmetro β de forma a ilustrar bem os comportamentos dos
diferentes tipos de condições de contorno mencionados. Obtemos assim
gráficos ilustrativos para cada caso, permitindo a visualização do impacto
de cada condição de contorno na solução do problema.

Conclusões

Este trabalho se apoia em simulações numéricas como meio para ex-
plicar e mostrar, na prática, enquanto a simulação acontece, o impacto de
diferentes Condições de Contorno homogêneas sobre o Problema de Di-
fusão. Quem dispuser da rotina implementada pode modificar os parâmetros
e executá-la a qualquer momento, em qualquer ambiente de ensino que
disponha de um computador com Matlab; pode distribuir o código aos
alunos e pedir trabalhos que requeiram variações em PVIC’s e interpre-
tações das diferenças acarretadas na solução. Claro que é possível fazer o
mesmo em outras linguagens computacionais, bastando para tanto adequar
o código, o que pode exigir um pouco mais de conhecimento em linguagens
de programação. Uma possibilidade menos interativa mas que também não
requer o uso do software Matlab é gravar os vídeos referentes aos diferentes
tipos de condições de contorno. Entendemos que este é um método eficiente
de inserir conceitos matemáticos pertinentes ao nível de Bacharelado ou
Licenciatura no cotidiano, até mesmo virtual dos alunos, e isto pode tornar
a Matemática mais palpável, mais atraente e mais interessante.
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Grupo de Lodha-Moore

Altair S. O. Tosti1

Introdução/Objetivos

A Conjectura de von Neumann-Day afirma que um grupo G é não-
ameno se, e somente se, G contém um subgrupo que seja grupo livre sobre
dois geradores. Enquanto trabalhava com o Paradoxo de Banach-Tarski,
John von Neumann definiu o conceito de grupo ameno e demonstrou que
nenhum grupo ameno contém um grupo livre de posto dois [2]. Alexander
Ol’shanskii foi o primeiro a apresentar um contraexemplo para a conjectura,
em 1980 [1].

O grupo de Lodha-Moore foi introduzido por Yash Lodha e Justin Moore
[3]. Tal grupo é não-ameno, finitamente apresentado (três geradores e nove
relações) e livre de torção, além de ser o contraexemplo mais simples
conhecido para a conjectura. Para definí-lo, consideremos a aplicação real
a(t) := t +1 e os seguintes homeomorfismos sobre R:

1altairsot@gmail.com
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b(t) :=


t, se t ≤ 0,
t

1−t , se 0≤ t ≤ 1
2,

3− 1
t , se 1

2 ≤ t ≤ 1,
t +1, se t ≥ 1.

e c(t) :=
{ 2t

1+t , se 0≤ t ≤ 1,
t, caso contrário.

O grupo G0 de Lodha-Moore é gerado por a(t),b(t) e c(t), isto é, G0 :=
〈a(t),b(t),c(t)〉.

Como já mencionado, foi demonstrado seguinte resultado sobre esse
grupo:

Teorema 6.0.1 — Lodha-Moore, 2016. O grupo G0 é não-ameno e finitamente
apresentado. Além disso, G0 não contém subgrupos livres não-abelianos.
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Uma metaheurística para o problema de corte de estoque
unidimensional com aproveitamento de sobras

Ariquele Ramos Rios1, Kelly Cristina Poldi2
1,2Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, UNICAMP,
Campinas, SP

Resumo

O Problema de Corte de Estoque com Sobras Aproveitáveis (PCESA)
([2]) consiste em produzir itens (peças menores) com tamanhos e quan-
tidades específicas utilizando objetos (peças maiores), de modo que as
sobras sejam pequenas (chamadas de perdas) ou suficientemente grande
(chamadas de retalhos) para retornarem ao estoque, porém, em número
reduzido. A proposta desse trabalho é resolver o PCESA unidimensional
com uma metaheurística GRASP (Greedy Randomized AdaptiveSearch
Procedures) desenvolvida ([1]).

A metaheurística GRASP é um procedimento iterativo composto por
uma heurística construtiva e um procedimento de busca local, em que
cada iteração fornece uma solução para o problema em questão e a melhor
solução de todas as iterações da GRASP é mantida como o solução final.

A metaheurística GRASP desenvolvida obtêm uma solução com uma
heurística baseada na heurística FFD (First-Fit-Decreasing). A solução
inicialmente gerada passa por um procedimento para desfazer padrões de
corte gerados com perda a fim de encaixar os itens que pertenciam a esses
padrões nos padrões de corte gerados com retalhos, ao final desse processo,
ou a demanda é satisfeita ou é razoavelmente pequena. Após isso, se a
demanda ainda não for satisfeita, resolve-se o problema residual resultante
pelo problema da mochila restrita. A solução que apresenta o melhor
resultado é a que tiver o menor comprimento total de perdas juntamente
com a menor quantidade de retalhos gerados.

A metaheurística GRASP proposta está em fase de teste.

1ariquele@hotmail.com
2kellypoldi@ime.unicamp.br
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An introduction to categorification of quantum sl2

Clayton C. Silva1, Adriano A. Moura2

1Departamento de Matemática, Universidade Estadual de Campinas, Camp-
inas, SP
2Departamento de Matemática, Universidade Estadual de Campinas, Camp-
inas, SP

The term categorification, introduced by Louis Crane and Igor Frenkel,
refers to the process of replacing set-theoretic notions by the corresponding
category-theoretic analogues. Sets are replaced by categories, elements by
objects, relations between sets by morphisms between objects, functions
by functors and relations between functions by natural transformation of
functors.

We present a categorification U̇ , constructed by Aaron Lauda, of the
quantum modified algebra U̇ (a version of the quantum group Uq(sl2). U̇
is a 2-category whose split Grothendieck ring is isomorphic to the algebra
U̇ . Lauda also defined for each positive integer N a representation ΓN of U̇
which categorifies the irreducible (N +1)-dimensional representation of U .
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On the regularity of solutions for a nonlinear singular
parabolic equation

Giane Casari Rampasso1,
1Departamento de Matemática, Universidade Estadual de Campinas -

UNICAMP

The study of parabolic equations plays a fundamental role in the develop-
ment of several fields in pure and applied mathematics, such as differential
geometry, functional and harmonic analysis, infinite dimensional dynamical
systems, probability, as well as in mechanics, thermodynamics, electromag-
netism, among others.

Montenegro, Queiroz and Teixeira established existence and sharp reg-
ularity results for solutions to singular elliptic equations of the order u−γ ,
0 < γ < 1, with gradient dependence and involving a forcing term. As-
suming merely regularity and a growth condition of the data, Choe and
Weiss proved optimal regularity and non-degeneracy estimates for the solu-
tion of the heat equation with strong absorption, ∂tu−∆u =−uγ χ{u>0} in
(0,∞)×Ω, γ ∈ [0,1).

The purpose this work is to obtain gradient estimates that are, in some
sense, uniform with respect to analytical properties of the right-hand side of{

∂tu−Lu =−γ|∇u|muγ−1χ{u>0}, in (0,∞)×Ω

u = 1, on ({0}×Ω)∪ ((0,∞)×∂Ω),
(6.1)

where Ω is a smooth bounded domain in Rn, L is a uniform elliptic operator,
0≤ γ ≤ 2 and 0 < m < 2− γ . We discuss the regularity of the solution of
(1) at free boundary points. This is part of the author’s Thesis Dissertation
under the supervision of Olivaine S. de Queiroz.
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Tipos de Holomorfia Global e ideais de Polinômios

Leodan Torres1,

O objetivo do conceito de tipo de holomorfia é unificar classes especiais
de polinômios que eram consideradas individualmente. Com o advento
da teoria de ideais de aplicações multilineares, iniciada por Pietsch, uma
nova maneira de estudar classes especiais de polinômios apareceu natu-
ralmente, a saber, a teoria de ideais de polinômios homogêneos, que foi
desenvolvida por vários autores, em especial por K.Floret (dentre outros).
Torna-se necessário então saber relacionar tipos de holomorfia com ideais de
polinômios homogêneos e neste trabalho temos como objetivo estabelecer
esta relação.

Introdução

Introduzimos primeiramente a notação usual para espaços de polinômios
homogêneos e funções holomorfas, que pode ser encontrada em [nachbin,
mujica].

Definição 6.0.1 Sejam E e F espaços de Banach complexos e m ∈ N.
(a) (Aplicação Multilinear Simétrica) Uma aplicação multilinear contínua
A : Em −→ F é dita simétrica se

A(x1, . . . ,xm) = A(xσ(1), . . . ,xσ(m))

para todo (x1, . . . ,xm)∈ Em e toda σ ∈ Sm, onde Sm denota o conjunto das
permutações do conjunto {1, . . . ,m}. O conjunto das aplicações multilin-
eares simétricas contínuas A : Em −→ F será denotado por L s(mE;F).
(b) (Polinômio m-Homogêneo) Uma aplicação P : E −→F é denominado
polinômio m-homogêneo contínuo se existe uma aplicação multilinear
contínua A : Em−→ F tal que P(x) = Axm := A(x, (m). . .,x) para todo x∈ E.
O conjunto dos polinômios m-homogêneos contínuos de E em F será
dentoado por P(mE;F).

Dada A∈L s(mE;F), denotamos por Â o único polinômio m-homogêneo
associado a A, que é definido por Â(x) = Axm. Analogamente dado
P ∈P(mE;F), denotamos por P̌ a única aplicação multilinear simetrica

1leodan.ac.t@gmail.com
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em L s(mE;F) associada a P, definida por P̌xm = P(x) para todo x ∈ E.
(c) (Função Holomorfa) Seja U um subconjunto aberto de E. Uma função
f : U −→ F é dita holomorfa em U se para cada a ∈U existem uma bola
aberta B(a,r)⊂U e uma sequência de polinômios (Pm)

∞
m=0 ∈P(mE;F)

tais que f (x) =
∞

∑
m=0

Pm(x−a) uniformemente para x ∈ B(a,r).

Denotamos por H (U ;F) o espaço vetorial de todas as funções holo-
morfas de U em F . Quando F = C, escrevemos simplesmente H (U).
Denotaremos também Pm = Pm f (a) para todos m = 0,1, . . ., e a ∈ E. A

serie
∞

∑
m=0

Pm(x−a) é chamada de série de Taylor de f em a.

Se Pm ∈P(mE;F) é o polinômio correspondente a Am ∈L s(mE;F)
por P̂m = Am para cada m = 0,1, . . . , fixamos as seguinte notações:

dm f (a) = m!Am e d̂m f (a) = m!Pm,

de modo a obter as aplicações diferenciais

dm f : a∈U −→ dm f (a)∈L s(mE;F) e d̂m f : a∈U −→ d̂m f (a)∈P(mE;F).

O conceito de tipo de holomorfia foi introduzido por L. Nachbin no
livro [nachbin], e foi desenvolvido por vários autores (veja, por exemplo,
[botelho, ari]).

Definição 6.0.2 Sejam E,F espaços de Banach. Um tipo de holomorfia
Θ de E em F é uma sequência de espaços de Banach (PΘ(

mE;F),‖ ·
‖Θ)

∞
m=0 para a qual são válidas as seguintes afirmações:

(1) Cada PΘ(
mE;F) é um subespaço vetorial de P(mE;F).

(2) PΘ(
0E;F) coincide com P(0E;F) = F como espaço vetorial nor-

mado.
(3) Existe um número real σ ≥ 1 tal que, dados k ∈ N0, m ∈ N0, k ≤ m,
a ∈ E e P ∈PΘ(

mE;F), vale que

d̂kP(a) ∈PΘ(
kE;F) e

∥∥∥∥ 1
k!

d̂kP(a)
∥∥∥∥

Θ

≤ σ
m · ‖P‖Θ · ‖a‖m−k.

Nachbin também definiu o conceito de função holomorfa associada a
um tipo de holomorfia, estudada por vários autores:

Definição 6.0.3 Seja (PΘ(
mE;F))∞

m=0 um tipo de holomorfia entre os
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espaços de Banach complexos E e F . Uma função f ∈ H (U ;F) é
chamada de Θ-tipo de holomorfia em ξ ∈U se :
(1) d̂m f (ξ ) ∈PΘ(

mE;F) para todo m ∈ N.

(2) Existem números C≥ 0, c≥ 0 tais que
∥∥∥∥ 1

m!
d̂m f (ξ )

∥∥∥∥
Θ

≤C ·cm para

todo m ∈ N.
Dizemos que f é de Θ-tipo de holomorfia em U se f é Θ-tipo de

holomorfia em todo ponto de U . Denotaremos por HΘ(U ;F) o subespaço
vetorial de H (U ;F) de todas as funções f Θ-tipo de holomorfia em U .

Resultados

O primeiro resultado estabelece que as derivadas de um tipo de holomor-
fia são ainda tipos de holomorfia:

Proposição 6.0.2 Sejam Θ um tipo de holomorfia de E em F e l ∈ N. Então
a sequência de espaços de Banach

1
l!

d̂lPΘ(
l+mE;F) (m ∈ N0),

é um tipo de holomorfia de E em PΘ(
lE;F) na norma τ , definida por∥∥∥∥ 1

l!
d̂lP
∥∥∥∥

τ

= ‖P‖Θ.

Este tipo de holomorfia será denotado por 1
l! d̂

lΘ.

O segundo resultado diz respeito às derivadas de funções holomorfas
associadas a um tipo de holomorfia:

Proposição 6.0.3 Sejam Θ um tipo de holomorfia de E em F e τ = 1
l! d̂

lΘ

o correspondente tipo de holomorfia de E em PΘ(
lE;F) onde l ∈ N. Se

f ∈HΘ(U ;F), então

d̂l f ∈Hτ(U ;PΘ(
lE;F)).
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Difusão da Malária em Sofala: Modelagem Matemática e
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Introdução

A malária é uma doença infecciosa que é transmitida ao ser humano
através da picada do mosquito portador, a fêmea Anopheles. Existem 4
espécies de parasitas: Plasmodium falsiparum, Plasmodium vivax, Plasmod-
ium ovale e Plasmodium malarie, sendo o P. falsiparum o mais virulento
de todos. As crianças com menos de 5 anos e a mulheres grávidas são
mais suscetíveis à doença assim como os viajantes que vivem em zonas
não endêmicas podem apresentar as formas mais graves da malária. Os
sintomas mais comuns da doenças são: Febres altas, cefaleia, dores abdom-
inais, diarreia, vômito e dor no corpo, entre outros [5].

O local escolhido para este estudo é a província de Sofala que está
localizada na região central de Moçambique, que é um país totalmente
endêmico. Ao leste da província temos o oceano Índico, ao norte e a
noroeste o rio Zambeze e as províncias de Tete e Zambézia, respetivamente.
Ao sul é separada pelo rio Save da província de Inhambane e ao oeste a
província de Manica.

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar o impacto do espal-
hamento geográfico da malária na região de Sofala e um objetivo secundário
é criar um instrumento que apoie políticas públicas de implementação das
medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde.

Desenvolvimento

Neste trabalho apresentamos a proposta do modelo evolutivo utilizando
equações diferenciais parciais não lineares, em que descrevemos a dinâmica
da malária com espalhamento geográfico na província de Sofala, isto é,
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que envolva difusão e advecção ou, para o mosquito dispersão e possíveis
processos de migração. Este modelo envolve duas populações que interagem
entre si: A população humana e a de mosquito.

Para aproximar a solução do problema vamos utilizar um método numérico,
visto que, não existem expressões analíticas para resolver o problema pro-
posto, ao qual, utilizaremos os seguintes procedimentos:
• Formulação variacional: consiste em reescrever o problema clássico na

formulação fraca em um espaço de Hilbert adequadamente escolhido,
[2].
• Discretização das variáveis espaciais e temporal: para a discretiza-

ção das variáveis espaciais utilizamos Método Elementos Finitos de
primeira ordem pelo método de Galerkin, [3] e para a discretização
temporal através de Diferenças Finitas de segunda ordem pelo método
de Crank-Nicolson, [4].
• Algoritmo da não linearidade: Como o nosso sistema é não linear,

iremos utilizar o método preditor-corretor, estudado por Douglas e
Dupont, técnica consiste em resolver um sistema não linear através de
processos iterativos, [1].
• Neste estudo, fazemos simulações numéricas em uma malha não reg-

ular. Alguns dos parâmeros utilizados foram estimados utilizando
os dados reais fornecidos pelas autoridades locais de Sofala e outros
obtidos na literatura.

Conclusões

Neste trabalho apresentamos um instrumental numérico-computacional
que permita, como ferramenta auxiliar, contribuir para políticas públicas de
combate a malária através do controle do mosquito.

Além disto, este assim chamado instrumental pode servir de motivação
e estimulo para trabalhos de âmbito trasndisciplinar que reúna entomól-
ogos, matemáticos, responsáveis por políticas públicas e cientistas com-
putacionais para futuros trabalhos em áreas afins, tanto como objeto-fim de
pesquisa, como instrumento auxiliar em estudo de maior amplitude.
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