
Universidade de Brasília
Decanato de Pós-Graduação

Programa de Iniciação Científica – ProIC/UnB

PLANO DE TRABALHO

Título do Plano de Trabalho
Simulação de microcadeias de partículas magnéticas comoSimulação de microcadeias de partículas magnéticas como  
um modelo para o movimento coletivo de um modelo para o movimento coletivo de 
microorganismosmicroorganismos

Aluno

Matrícula

Assinale os itens da Experiencia Acadêmica do aluno Assinale os itens da Experiencia Acadêmica do aluno 
que constam do Lattesque constam do Lattes
    (   ) PET
    (   ) Monitoria
    (   ) Tutorias
    (   ) Projetos de Extensão
    (   ) Projeto de Iniciação Científica concluído

1. Adequação do plano de trabalho ao nível de Iniciação 
Científica e ao projeto de pesquisa do(a) orientador(a)

Este trabalho tem como objetivo estudar a micromecânica de uma suspensãoEste trabalho tem como objetivo estudar a micromecânica de uma suspensão  
líquido-sólido,  formada por  pequenas cadeias  de esferas  rígidas  (sendo  aolíquido-sólido,  formada por  pequenas cadeias  de esferas  rígidas  (sendo  ao   
menos uma destas esferas de material ferromagnético) imersas em um líquidomenos uma destas esferas de material ferromagnético) imersas em um líquido  
base carreador. Esse modelo geométrico poderia servir tanto para a simulaçãobase carreador. Esse modelo geométrico poderia servir tanto para a simulação  
de  suspensões  de  nanofibras  rígidas  de  material  magnético  quanto  para  ade  suspensões  de  nanofibras  rígidas  de  material  magnético  quanto  para  a   
simulação do movimento coletivo de pequenos microorganismos imersos emsimulação do movimento coletivo de pequenos microorganismos imersos em  
um líquido base. Nesse último caso a partícula da ponta (composta por materialum líquido base. Nesse último caso a partícula da ponta (composta por material   
responsivo à ação de um campo magnético) funcionaria como a cabeça de umresponsivo à ação de um campo magnético) funcionaria como a cabeça de um  
microorganismo flagelar,  enquanto  as  demais  partículas  da  cauda  atuariammicroorganismo flagelar,  enquanto  as  demais  partículas  da  cauda  atuariam  
como o flagelo. Como o código existente já computa os efeitos das interaçõescomo o flagelo. Como o código existente já computa os efeitos das interações  
hidrodinâmicas  entre  as  partículas,  pretende-se  estudar  como  diferenteshidrodinâmicas  entre  as  partículas,  pretende-se  estudar  como  diferentes  
mecanismos que se manifestam na escala desses microorganismos afetam amecanismos que se manifestam na escala desses microorganismos afetam a  
estratégia de propulsão individual quando estes encontram-se imersos em umestratégia de propulsão individual quando estes encontram-se imersos em um  
mesmo  líquido.  Em outras  palavras:  pretende-se  estudar  o  comportamentomesmo líquido.  Em outras  palavras:  pretende-se  estudar  o  comportamento   
coletivo de microorganismos em suspensão. Esse assunto é de fundamentalcoletivo de microorganismos em suspensão. Esse assunto é de fundamental   
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importância numa área do conhecimento que vem ganhando cada vez maisimportância numa área do conhecimento que vem ganhando cada vez mais  
destaque  entre  a  comunidade  científica  chamada “matéria  ativa”.  O estudodestaque  entre  a  comunidade  científica  chamada “matéria  ativa”.  O estudo  
reológico  visando  a  caracterização  das  propriedades  mecânicas  de  fluidosreológico  visando  a  caracterização  das  propriedades  mecânicas  de  fluidos  
vivos  é  importante  não só  para  que físicos  e  engenheiros  entendam comovivos é  importante  não só  para  que físicos  e  engenheiros  entendam como  
extrair  propriedades  termodinâmicas  estatisticamente  convergentes  eextrair  propriedades  termodinâmicas  estatisticamente  convergentes  e  
confiáveis em materiais cuja microestrutura muda constantemente em funçãoconfiáveis em materiais cuja microestrutura muda constantemente em função  
de  fatores  metabólicos,  mas  também  para  que  o  conhecimento  dessasde  fatores  metabólicos,  mas  também  para  que  o  conhecimento  dessas  
propriedades possa servir  para o desenvolvimento de novas aplicações naspropriedades possa servir  para o desenvolvimento de novas aplicações nas  
áreas médicas e biológicas.  O estudo aqui  pretendido será feito a partir  deáreas médicas e biológicas.  O estudo aqui  pretendido será feito a partir  de   
simulações computacionais utilizando um código escrito pelo proponente destesimulações computacionais utilizando um código escrito pelo proponente deste   
plano  de  trabalho.  O  trabalho  principal  do  aluno  envolveria:  o  estudo  deplano  de  trabalho.  O  trabalho  principal  do  aluno  envolveria:  o  estudo  de   
modelos  matemáticos  simples  que  seriam utilizados  na  implementação  dasmodelos  matemáticos  simples  que  seriam utilizados  na  implementação  das   
forças  de  curto  alcance  entre  as  partículas  da  cadeia  para  fins  deforças  de  curto  alcance  entre  as  partículas  da  cadeia  para  fins  de  
implementação  de  novas  subrotinas  no  código  já  existente;  implementação  de  novas  subrotinas  no  código  já  existente;  execução  deexecução  de  
simulações  computacionais  nessa  plataforma;  análise  dos  dados  obtidossimulações  computacionais  nessa  plataforma;  análise  dos  dados  obtidos  
juntamente com o orientador e outros colaboradores de pesquisa deste. Nessejuntamente com o orientador e outros colaboradores de pesquisa deste. Nesse   
sentido, o trabalho proposto ao aluno encontra-se totalmente alinhado com assentido, o trabalho proposto ao aluno encontra-se totalmente alinhado com as  
linhas  de  pesquisa  do  orientador,  o  tema  possui  relevância  científicalinhas  de  pesquisa  do  orientador,  o  tema  possui  relevância  científica  
indiscutível  e  com  o  devido  suporte,  providenciado  pelo  orientador  e  seusindiscutível  e  com  o  devido  suporte,  providenciado  pelo  orientador  e  seus   
colaboradores o nível do trabalho é perfeitamente adequado a um aluno decolaboradores o nível do trabalho é perfeitamente adequado a um aluno de  
graduação.graduação.

2. Viabilidade  de  execução  (recursos,  infraestrutura  e 
metodologia) 

Este  trabalho  será  realizado  essencialmente  a  partir  de  simulaçõesEste  trabalho  será  realizado  essencialmente  a  partir  de  simulações  
computacionais. Nesse sentido, a infraestrutura necessária para a realizaçãocomputacionais. Nesse sentido, a infraestrutura necessária para a realização  
desta  pesquisa  consiste  basicamente  em  computadores.  Os  programasdesta  pesquisa  consiste  basicamente  em  computadores.  Os  programas  
utilizados, em sua maioria, são programas de código aberto (Gnuplot, Kile) e/ouutilizados, em sua maioria, são programas de código aberto (Gnuplot, Kile) e/ou   
disponibilizados  a  partir  de  licenças  gratuitas  aplicáveis  a  membros  dadisponibilizados  a  partir  de  licenças  gratuitas  aplicáveis  a  membros  da  
comunidade  acadêmica  (Intel  Fortran  Compiler).  O  sistema  operacionalcomunidade  acadêmica  (Intel  Fortran  Compiler).  O  sistema  operacional   
utilizado  é  também gratuito  (Linux  –  Ubuntu).  O programa principal  (SIMS)utilizado  é  também gratuito  (Linux  –  Ubuntu).  O programa principal  (SIMS)   
utilizado para realização das simulações foi escrito em Fortran pelo Prof. Rafaelutilizado para realização das simulações foi escrito em Fortran pelo Prof. Rafael   
Gabler Gontijo durante sua Tese de Doutorado. O código fonte desse programaGabler Gontijo durante sua Tese de Doutorado. O código fonte desse programa  
será disponibilizado aos alunos. Além disso, o aluno contará com o auxílio nãoserá disponibilizado aos alunos. Além disso, o aluno contará com o auxílio não   
só  de  seu  orientador  como  também  de  outros  colaboradores  de  pesquisasó  de  seu  orientador  como  também  de  outros  colaboradores  de  pesquisa  
deste. Para esse trabalho em questão, teremos também reuniões periódicasdeste. Para esse trabalho em questão, teremos também reuniões periódicas   
com a Engenheira, Mestra e Doutora Sara Malvar Mauá, atualmente realizandocom a Engenheira, Mestra e Doutora Sara Malvar Mauá, atualmente realizando   
um Pós Doutorado financiado pela Fapesp na Escola Politécnica da USP. Aum Pós Doutorado financiado pela Fapesp na Escola Politécnica da USP. A  
Sara é colaboradora de pesquisa do proponente deste plano de trabalho eSara é colaboradora de pesquisa do proponente deste plano de trabalho e  
possui larga experiência no tema. Vale mencionar também que o Prof. Rafael épossui larga experiência no tema. Vale mencionar também que o Prof. Rafael é  
vinculado  ao  Grupo  Vortex,  um  dos  principais  Grupos  de  Pesquisa  dovinculado  ao  Grupo  Vortex,  um  dos  principais  Grupos  de  Pesquisa  do  
Departamento  de  Engenharia  Mecânica.  O  Grupo  conta  com  toda  aDepartamento  de  Engenharia  Mecânica.  O  Grupo  conta  com  toda  a  
infraestrutura  necessária  para  a  realização  deste  trabalho.  Além  disso,  oinfraestrutura  necessária  para  a  realização  deste  trabalho.  Além  disso,  o   
programa  principal,  responsável  pela  realização  das  simulações  pode  serprograma  principal,  responsável  pela  realização  das  simulações  pode  ser   
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rodado em notebooks pessoais dos alunos, não sendo um programa pesadorodado em notebooks pessoais dos alunos, não sendo um programa pesado   
computacionalmente, que demande alta necessidade de poder computacionalcomputacionalmente, que demande alta necessidade de poder computacional   
para  viabilização  desta  pesquisa.  A  metodologia  de  pesquisa  resumida,para  viabilização  desta  pesquisa.  A  metodologia  de  pesquisa  resumida,  
vinculada a este plano de trabalho consiste em: estudo bibliográfico, realizaçãovinculada a este plano de trabalho consiste em: estudo bibliográfico, realização  
de reuniões por videoconferência com o orientador (Google Meets ou Zoom),de reuniões por videoconferência com o orientador (Google Meets ou Zoom),   
instalação de programas de computador, treinamento nestes programas a partirinstalação de programas de computador, treinamento nestes programas a partir   
de  tarefas  simples  em  níveis  gradativos  de  dificuldades,  execução  dede  tarefas  simples  em  níveis  gradativos  de  dificuldades,  execução  de  
simulações  numéricas,  confecção  de  gráficos,  implementação  de  pequenassimulações  numéricas,  confecção  de  gráficos,  implementação  de  pequenas  
subrotinas em Fortran no código principal,  escrita  de textos  científicos parasubrotinas em Fortran no código principal,  escrita  de textos  científicos para   
documentação  dos  resultados  de  pesquisa  em  Congressos  Internacionais,documentação  dos  resultados  de  pesquisa  em  Congressos  Internacionais,   
preferencialmente realizados no Brasil (adequados ao nível de um bom alunopreferencialmente realizados no Brasil (adequados ao nível de um bom aluno   
de IC).de IC).

3. Bibliografia básica do plano de trabalho
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Mecânicas, Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Brasília, 
Brasília, DF.

[3] R. Gontijo and F. Cunha, “Dynamic numerical simulations of magneti-
cally interacting suspensions in creeping flow,” Powder Technol. 279, 146–165
(2015).

[4] R. G. Gontijo and F. R. Cunha, “Numerical simulations of magnetic suspen-
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29, 062004 (2017).

[5] D. Saintillan, “Rheology of Active Fluids”, Annu. Rev. of Fluid Mec., 50:563-
92 (2018). 
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[9] S. Rafai, L. Jibuti and P. Peyla, “Effective viscosity of microswimmer 
suspenions”, Phys. Rev. Lett., 104:098102 (2010).

[10] S. Ramaswamy, “The mechanics and statistics of active matter”, Annu. Rev. 
Condes. Matter Phys., 1:323-45 (2010)

[11] E. Lauga and T. R. Powers, “The hydrodynamics of swimming 
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[12] Y. Ido, Y-H. Li, H. Tsutsumi, H. Sumiyoshi and C-Y. Chen, “Magnetic 
microchains and microswimmers in a oscillating magnetic field”, 
Biomicrofluidics, 10(1): 011902 (2016).

4. Justificativa elaborada pelo(a) orientador(a) acerca das 
competências e habilidades do aluno para desenvolver as 
atividades do plano de trabalho.

Qualquer aluno de IC vinculado aos temas de pesquisa do proponente deste 
plano de trabalho deve possuir facilidade no aprendizado de novas ferramentas 
computacionais, uma noção razoável de programação científica (no nível de 
um bom curso  de  Introdução  à  Ciência  da  Computação),  ter  tido  um bom 
desempenho nas disciplinas básicas de Matemática (Cálculos) e Física (Física 
1,  2  e  3)  e  especial  interesse  no  processo  de  descoberta  científica.  Parte 
desses  requisitos  são  subjetivos.  Outra  parte  será  avaliada  conforme  a 
execução do próprio trabalho. Mais do que boas notas em disciplinas pontuais 
(que na opinião deste docente medem muito pouco) espera-se que o aluno 
tenha  grande  paixão  pelo  processo  de  exploração  de  um  problema 
multidisciplinar,  de  fronteira  e  bastante  resiliência  no  processo  de  ter  que 
aprender  a  lidar  com  seus  próprios  fracassos  e  limitações.  No  fundo,  a 
atividade  de  Iniciação  Científica  possui  também  o  objetivo  pedagógico  de 
estimular o aluno a superar suas próprias dificuldades através de um trabalho 
que certamente colocará grandes desafios a serem superados pelo aluno.

5. Cronograma de execução

Além  das  atividades  específicas  de  cada  mês,  algumas  atividades  serão 
mantidas ao longo de todos os meses de execução desse projeto. Essas são:

1 - Realização de Estudos Dirigidos para treinamento do aluno (fichamentos de 
artigos, confecção de pequenos programas em Fortran, solução de exercícios 
vinculados aos temas do projeto); 2 - Realização de reuniões quinzenais entre 
os membros do Grupo de Pesquisa para discussão do progresso do aluno;
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Mês 1 – Estudo bibliográfico dos artigos e livros citados na bibliografia deste 
plano de trabalho; Instalação dos programas necessários para realização das 
atividades propostas nos itens subsequentes (Ubuntu, Intel Fortran Compiler, 
Gnuplot, Kile); 

Mês  2 –  Estudo  de  um  modelo  de  interação  de  curto  alcance  entre  as 
partículas que irão compor as cadeias;    
                                                                 
Mês 3 –  Implementações no código numérico de um modelo de forças de curto 
alcance  entre  as  partículas  de  uma  mesma  cadeia  para  simulação  do 
comportamento coletivo destas;  

Mês 4 – Início dos testes preliminares das implementações feitas no código 
para simulação destas cadeias de partículas; Nesse mês pretende-se apenas 
observar através de animações oriundas dos resultados dessas simulações a 
cinemática  obtida  através  do  código  para  checar  eventuais  erros  de 
implementação e verificar se as coisas estão fazendo sentido do ponto de vista 
qualitativo;                                  

Mês 5 – Implementação de um modelo de propulsão ativo aplicado às cadeias 
para  simular  o  movimento  de  suspensões  de  pequenos  microorganismos 
flagelares magnéticos;                                                  

Mês 6 – Realização das simulações na ausência de interações hidrodinâmicas. 
Nessa etapa pretende-se variar a fração volumétrica de cadeias, a frequência e 
amplitude do movimento individual de cada flagelo, ainda na ausência de um 
campo magnético externo;                                                        

Mês 7 –  Realização  de  simulações  na  presença  de  um campo  magnético 
externo, ainda sem interações hidrodinâmicas;

Mês  8 -  Realização  de  simulações  na  presença  de  um  campo  magnético 
externo, agora considerando o efeito das interações hidrodinâmicas entre as 
cadeias;    

Mês  9 –  Análise  dos  resultados  obtidos.  Aqui  iremos  verificar  se  nossas 
suspensões apresentaram efeitos como turbulência ativa (não estacionaridade 
das propriedades de transporte da suspensão devido à mecanismos vinculados 
ao comportamento coletivo destas), checaremos também o comportamento da 
velocidade média  das partículas  do  sistema e  sua variância  em função  da 
fração  volumétrica  de  partículas  para  diferentes  condições  dos  parâmetros 
físicos e iremos discutir os resultados entre os membros da equipe para fazer 
um  balanço  daquilo  que  descobrimos  ao  longo  desse  projeto;   
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Mês 10 – Início do processo de organização dos resultados obtidos até essa 
etapa para fins de documentação destes no formato de um artigo científico 
para ser submetido a um Congresso Internacional realizado no Brasil (COBEM,
ENCIT, CILAMCE, etc.);

Mês 11 – Redação do artigo e do material para apresentação no Congresso do 
Pibic;

Mês 12 – Apresentação dos resultados obtidos no Congresso de IC da UnB;

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edifício CDT - Térreo - AT 10/50, Brasília – DF  CEP 
70910-900
Telefones: (61) 3107.4180 -  3107.4181 – 3107.4182 – 3107-4183     e-mail:  
pibicunb@gmail.com   http://www.proic.unb.br/ 

http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/dific.html

