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Contexto:  

 

Fazer engenharia significa aplicar o conhecimento obtido com o objetivo de 

criar ou construir equipamentos, objetos, prédios e até mesmo definir 

procedimentos acerca de uma aplicação. Os engenheiros são conhecidos como 

pessoas que dominam as fórmulas matemáticas, conceitos de física e mecânica, 

instrumentos essenciais para um bom projeto de engenharia. 

A Engenharia Elétrica é uma das áreas mais tradicionais da engenharia e contempla 

os campos da eletrônica e telecomunicações, por exemplo. Porém, certamente a 

área mais lembrada da engenharia elétrica é a relacionada à geração e distribuição 

de energia elétrica aos mais diversos cantos do mundo. 

Nos últimos 30 anos, os conceitos de sustentabilidade, uso de energias renováveis 

têm se difundido na geração de energia elétrica. Isso ocorreu devido a escassez dos 

combustíveis fósseis e dos impactos decorrentes da instalação de hidrelétricas, 

usinas térmicas e nucleares. 

No Brasil, um país de dimensões continentais e com diferentes perfis de 

comunidades rurais, um desafio que se põe é o de levar energia a pequenas 

aglomerações ou mesmo casas isoladas em regiões que vão da caatinga nordestina, 

a pequenas ilhas no litoral baiano ou paraense, ou comunidades indígenas e 

quilombolas no interior de São Paulo, por exemplo. 

Não é excepcional que algumas das comunidades indígenas sejam nômades, 

alterando suas bases de acordo com a disponibilidade de comida. E eis que se põe 

o desafio de ofertar energia limpa, de qualidade, e que possa ser facilmente 

transportada de um local para outro com rapidez. 
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Desafio Proposto:  

Elabore uma proposta de fornecimento de energia elétrica, baseada na 

energia solar, para uma comunidade indígena pequena, de até 30 

indivíduos, nômade, dividida em 4 famílias, mas que vivem sob o mesmo 

teto de uma única grande oca no interior da floresta amazônica paraense. 

Em sua análise, considere: 

(i) a existência de uma estação de rádio na aldeia para contato com a 

FUNAI; 

(ii) a existência de um freezer na aldeia, para fins de estoque de 

algum alimento e de remédios de uso não controlados, doados 

pela FUNAI, como o soro antiofídico; 

(iii) a mobilidade sazonal da comunidade, de acordo com a estação 

das chuvas e da seca. 

Explicite também outras considerações que achar pertinente. Proponha 

como seriam dimensionados os equipamentos para geração da energia 

elétrica via uso de placas fotovoltaicas, apresentando o custo estimado em 

ordem de grandeza. Lembre que muitas vezes não existem estradas no 

interior da floresta e, portanto, os equipamentos e materiais devem ser 

levados pelos próprios índios em picadas ou, no máximo, por animais de 

tração. 

    

 

Boa Sorte! 
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IMAGELAB, Laboratório de Computação Visual  

http://www.ft.unicamp.br/~magic/imagelab.html 
 

Laboratório de Computação Visual  

 

O IMAGELab é um laboratório de visa realizar pesquisa e desenvolvimento 

em processamento gráfico, área que congrega técnicas de Processamento 

Digital de Imagens (PDI), Visão Computacional (VC) e Computação Gráfica 

(CG), por exemplo. A Computação Visual é um dos termos usados para 

distinguir o objeto de trabalho das técnicas implementadas, as imagens, 

sejam elas estáticas, seqüências de vídeos, cenas 3D ou qualquer outro 

paradigma visual. Dentre os objetivos do IMAGELab, encontram-se 

também:  

 

(a) Efetuar desenvolvimento de jogos eletrônicos; 

(b) Produzir conteúdo audiovisual;  

(c) Criar e produzir animações computacionais. 

http://www.ft.unicamp.br/~magic/imagelab.html

