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Instituto de Artes 

 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO DE DANÇA PARA 
CRIANÇAS PORTADORAS DE PARALISIA 
CEREBRAL 
Marilia Gabriela Gonçalves (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof ª 
Dr ª M ª da Consolação G.C.F. Tavares (Orientadora), 
Departamento de Artes Corporais - DACO, UNICAMP 

 
O objetivo deste projeto foi desenvolver um trabalho 
de dança com crianças portadoras de paralisia 
cerebral visando adaptar elementos técnicos às 
necessidades desta clientela e conhecer melhor seus 
interesses na dança. O trabalho foi desenvolvido no 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. 
Participaram do trabalho, crianças portadoras de 
paralisia cerebral espástica, do tipo diplégica ou 
hemiplégica com pequeno déficit cognitivo. O trabalho 
foi desenvolvido durante 4 meses em encontros 
semanais com participação ativa das crianças na 
escolha das músicas e planejamento das atividades 
de dança. As crianças vivenciaram o processo 
demonstrando alegria e criaram uma coreografia que 
foi elaborada a partir de suas sugestões e 
experiências corporais. Os pais compreenderam e 
valorizaram o processo. Concluímos no final desta 
pesquisa que um trabalho de dança desenvolvido no 
contexto da realidade de crianças portadoras de 
paralisia cerebral significa em coerência quanto ao 
caracter universal da dança e no reconhecimento das 
necessidades e do potencial artístico destas crianças. 
Paralisia Cerebral - Dança - motivação 

 
 
LEITURA CRÍTICA DA IMAGEM: UMA PROPOSTA 
PARA O ENSINO DE ARTES VISUAIS 
Patrícia Dias Geraldo (bolsista PIBIC/CNPq) e Profª Drª 
Célia Maria de Castro Almeida (orientadora), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 

 
A discussão sobre o lugar que a arte ocupa na 
educação de crianças e adolescentes, bem como a 
sua importância para a formação de um olhar crítico e 
do gosto estético vem ganhando relevância, 
principalmente nos últimos anos, pela força com que 
as imagens estão presentes, cada vez mais, na 
nossa sociedade. O estudo, realizado no 2º 
semestre/96, segundo parâmetros estabelecidos pela 
pesquisa qualitativa, tinha o objetivo de desenvolver o 
olhar crítico e sensível de adolescentes (9 a 14 anos) 
que participavam do projeto “Espaço Lúdico” do CAF 
- Centro de Apoio aos Funcionários da Unicamp. Foi 
elaborada uma proposta compreendendo atividades 
de leitura e produção de imagens, desenvolvidas 
pelos adolescentes, sob orientação da pesquisadora. 

O processo de leitura de imagens iniciou-se com uma 
leitura crítica de anúncios veiculados pela mídia 
chegando, posteriormente, à apreciação de 
reproduções de obras de arte. A produção de 
imagens culminou na realização de um mural. 
Verificou-se forte influência da mídia no gosto estético 
e a presença de estereótipos na produção do grupo. 
Acredita-se que, a longo prazo, é possível promover o 
desenvolvimento de um olhar crítico e sensível, 
através de uma prática educativa direcionada a este 
objetivo.  
Leitura de Imagem-Apreciação estética-Educação artística-Ensino de arte 

 
 
O JOGO DRAMÁTICO E A CRIANÇA PORTADORA 
DE SÍNDROME DE DOWN 
Evanize Kelli Siviero (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dr. 
Ana Maria Torezan (Orientadora) Faculdade de Educação - 
FE, UNICAMP 

 
O conhecimento sobre o papel que a expressão 
corporal acoplada ao jogo dramático e à dança pode 
desempenhar no processo de desenvolvimento 
motor, cognitivo e social da pessoa com Síndrome de 
Down é de funtamental importância para os 
profissionais ligados à Arte-Educação. Em geral a 
criança  com Síndrome de Down apresenta 
dificuldades em se expressar com o corpo. Desse 
modo, possibilitar que essas crianças desenvolvam 
diferentes formas de expressividade, passou  a ser a 
nossa proposta de trabalho. O objetivo foi de analisar 
a utilização dessas áreas(jogo dramático e dança) 
como instrumentos de estimulação em crianças com 
Síndrome de Down e  verificar as mudanças que 
ocorreram nas suas formas de expressão corporal. O 
trabalho foi desenvolvido com quatro crianças com 
Síndrome de Down e ocorreu em  duas etapas. A  1ª 
etapa consistiu de uma série de atividades lúdicas 
que possibilitaram analisar os modos como se 
expressavam e a identificação dos temas de 
interesse. A 2ª etapa consistiu de atividades 
orientadas e relacionadas aos temas identificados na 
1ª parte. No decorrer do trabalho, pudemos verificar 
que os alunos conseguiram encontrar diferentes 
modos de expressar o que sentiam e pensavam, 
através do corpo. Em suma, podemos concluir que a 
expressão corporal coplada ao jogo dramático e a 
dança é gratificante e importante no que diz respeito 
ao desenvolvimento de suas formas de expressão e 
ao seu relacionamento social. 
Arte-Educação- Expressão Corporal - Síndrome de Down 
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A COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA DE PINA 
BAUSCH: UMA CONCEPÇÃO CONTEMPORÂNEA 
DE CRIAÇÃO COM ENFÂSE NA MOVIMENTAÇÃO 
Nirvana Neves Marinho (Bolsista FAPESP) E Prof.a. Dra. 
Suzi Sperber (Orientadora), Instituto do Ensino da 
Linguagem - IEL, UNICAMP 
 
O estudo objetiva encontrar as relações e elos de 
ligação que venham a coligar a dança-teatro de Pina 
Bausch, coreógrafa atuante com sua Companhia 
Tanztheater Wuppertal, na Alemanha, com o 
Expressionismo. Pretende-se desenvolver um 
trabalho monográfico que analise e discuta a 
movimentação nas peças registradas em vídeos e 
estudos escritos da produção de Pina Bausch. Foram 
utilizadas como ferramentas de estudo da 
movimentação os conceitos sobre o movimento: 
intenções, uso do espaço e do tempo, dinâmicas 
recorrentes na movimentação da coreógrafa, fazendo 
um paralelo de comparação com as idéias estéticas 
do movimento do Expressionismo. Tenho como base 
o acervo videográfico e a bibliografia possível sobre a 
coreógrafa. Trata-se de uma observação terceira, 
diferenciada que tem como principal alvo buscar 
respostas e levantar tópicos de discussão.  
Movimentação- Pina Bausch- Expressionismo 

 
 
A CIDADE NAS DÉCADAS DE 60 E 70 NO BRASIL 
(PROCESSO DE INSTAURAÇÃO DA PÓS-
MODERNIDADE) VISTA ATRAVÉS DA ARTE 
Isabela S. Soares (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. José 
Roberto Teixeira Leite (Orientador), Departamento de Artes 
Plásticas, Instituto de Artes, UNICAMP 

 
Através de um levantamento de artistas e 
movimentos importantes no panorama das artes 
visuais brasileiras nas décadas de 60 e 70, chegou-se 
ao nome de dois artistas cujas obras foram 
consideradas fundamentais para a compreensão da 
relação entre desenvolvimento urbano e produção 
artística no período: Rubens Gerchman e Evandro 
Carlos Jardim. A análise das obras destes artistas foi 
feita dentro de seu contexto histórico e em 
contraposição a obras de outro período distinto em 
que a cidade igualmente sofria grande impulso de 
desenvolvimento (primeiras décadas do século). O 
entusiasmo e fé dos artistas modernos num 
desenvolvimento urbano e industrial guiado pela 
razão, capaz de igualar os homens numa estrutura 
social mais justa, dá lugar, na visão pós-moderna, a 
uma postura crítica e preocupada com a dissolução 
das características individuais no anonimato das 
multidões. As obras apontam a necessidade de 
encontrar alternativas que possibilitem ao homem 
identificar-se com o megaespaço da metrópole, 

incorporando à percepção do espaço a experiência 
do relativo, do indefinível, do intuído.                                     
Arte brasileira - Cidade - Décadas de 60 e 70 
 

 
TRAJETÓRIA HISTÓRICO-MUSICAL DA 
CORPORAÇÃO MUSICAL CAMPINEIRA DOS 
HOMENS DE COR 
Ana Paula de Lima (bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. 
Regina Aparecida Pólo Müller (Orientadora), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 

 
A Corporação Musical Campineira dos Homens de 
Cor é uma banda musical fundada em 1933 que teve 
como objetivo criar uma alternativa para músicos 
negros, já que na época não era permitido aos negros 
tocarem em bandas formadas por brancos. Este 
trabalho tem como objetivo reconstituir a trajetória 
histórico musical desta Corporação, através da 
análise dos papéis desempenhados por esta no 
campo musical, cultural e político. O método de 
trabalho utilizado foi pesquisar a documentação 
referente à bandas de música e Corporações do 
Estado de São Paulo, documentação sobre aspectos 
sociais, culturais e políticos do negro em Campinas e 
da relação entre negros e brancos no Brasil, assim 
como todo material pertencente a Corporação. 
Também estão sendo realizadas entrevistas com 
integrantes da mesma. A análise têm demonstrado 
que a Corporação tem servido como mecanismo de 
socialização, mantendo os laços entre pessoas que 
moram a muito tempo na cidade, mas que o 
crescimento da cidade restringiu o acesso, aliado a 
um padrão de cobrança menos rígido, tanto técnico 
com artístico, se comparado com a maior parte das 
bandas, esses fatores conjugados contribuíram para 
a grande duração do grupo, sendo que em um dos 
casos, o integrante participa da Corporação a 58 
anos. 
Organização-Musical-Negra 

 
 
MUNDOS IMPOSSÍVEIS: UMA ABORDAGEM 
ARTÍSTICA SOBRE O IMAGINÁRIO DE M.C. 
ESCHER 
Adriana de Almeida Machado (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. José Roberto Teixeira Leite (Orientador), Instituto 
de Artes - Departamento de Artes Plásticas - IA, UNICAMP 

 
As imagens produzidas pelo gravador holandês 
Maurits Cornelis Escher (1898-1972) foram o 
estímulo e o eixo desta pesquisa, que buscou a 
criação de uma animação em computação gráfica. O 
roteiro para o desenvolvimento dessa animação foi 
fundamentado no estudo de três gravuras específicas 
do artista (Escadaria - 1951, Bicho-rolapé - 1951 e 
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Em cima e em baixo - 1947). Essas gravuras 
inserem-se num período no qual Escher trabalhou 
com imagens que investigam e rompem com noções 
tradicionais de perspectiva. Para efetuar a construção 
desses ambientes virtuais foi necessário estudar 
detalhadamente cada particularidade dessas 
imagens, como também realizar um estudo teórico 
sobre perspectiva ao longo da História da Arte. Os 
ambientes virtuais que compõem esse trabalho foram 
construídos utilizando-se os softwares gráficos 
AutoCad e 3DStudio. Obtivemos como resultado final 
dessa pesquisa os quadros fixos que compõem a ani-
mação. Observou-se com essa pesquisa a possi-
bilidade de transferência, criação e manipulação das 
imagens de Escher através dos recursos de 
computação gráfica, bem como uma nova proposta 
de leitura de suas imagens utilizando-se meios 
contemporâneos de comunicação oferecidos pelo 
computador. 
M.C.Escher - Computação Gráfica - Perspectiva 

 
 
AS QUESTÕES DO RITMO NA CRIANÇA 
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
Aletéia Nunes da Silva (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof ª Dr ª 
Vilma Leni Nista Piccolo (Orientadora), Departamento de 
Artes Corporais - DACO, UNICAMP 

 
O projeto “As Questões do Ritmo na Criança 
Portadora de Deficiência Auditiva” teve como primeiro 
objetivo estudar as manifestações do ritmo do 
movimento e investigar suas reações em crianças 
portadoras de deficiência auditiva, utilizando como 
fonte de observação a dança. A ânsia em 
compreender a deficiência auditiva aliada à busca de 
novas experiências com a dança, dos seus 
questionamentos em relação aos conceitos artísticos 
e pedagógicos, levaram-me à necessidade de 
compreender a manifestação corporal deste 
deficiente. Em um primeiro momento, aprofundamos 
o estudo teórico para o entendimento do fenômeno 
ritmo e da deficiência auditiva; em seguida, 
privilegiamos a análise qualitativa do ritmo, através da 
aplicação e observação de aulas de dança com 
crianças portadoras desta deficiência. Concluída a 
análise, pudemos notar que a criança portadora de 
deficiência auditiva percebe o ritmo proposto, mesmo 
sendo poucos os momentos em que ele é 
rapidamente assimilado e, normalmente, em 
estruturas rítmicas simples. Esta pesquisa, construída 
a partir de experiências corporais com crianças  
portadoras de deficiência vem reforçar a área 
terapêutica da dança, pois observamos que o 
trabalho de desenvolvimento da percepção rítmica 
esteve associado à interação social destas crianças e 
à comunicação através da expressão corporal. 

Deficiente- Auditivo-Ritmo-Dança 

 
 
UM ESTUDO SOBRE AS POSSIBILIDADES DE 
INTERAÇÃO ENTRE O MÉTODO LABAN E A 
TÉCNICA DE KLAUSS VIANA EM FUNÇÃO DA 
CRIAÇÃO ARTÍSTICA NA DANÇA. 
Andrezza Campos Moretti (bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Eusébio Lôbo da Silva (Orientador).Departamento de Artes 
Corporais  DACO, UNICAMP. 

 
Os objetivos deste projeto enfatizam a criatividade a 
partir do conhecimento de si e do autodomínio; um 
aspecto de totalidade e integração entre o corpo - 
mente - sensação do ser humano e buscam a 
ampliação e harmonização da linguagem corporal, a 
utilização dos centros energéticos no 
desenvolvimento criativo - expressivo do movimento e 
o relacionamento existente entre os centros 
energéticos e as qualidades de movimento, a fim de 
verificar a influência da interação destes 
conhecimentos no desenvolvimento da criação 
artística na Dança. Abordamos metodologicamente 
esta temática através de um estudo teórico/ prático, o 
qual englobou revisões bibliográficas, laboratórios 
práticos, vídeos, constantes análises e reuniões 
orientadas. Ao poder dividí-lo em três etapas 
complementares (técnica, criação e educação), este 
trabalho consolida minha crença sobre a 
potencialização da fantasia e da força criativa dos 
dançarinos a fim de tornar o processo criativo mais 
dinâmico e evolutivo e me faz compreender muitos 
aspectos sociais, culturais e educacionais referente a 
pesquisa científica, a Arte e a Dança.  
 
 
UM CAMINHO? WEBERN E GILBERTO MENDES 
EM ANÁLISE COMPARATIVA 
Bruno Tucunduva Ruviaro (bolsista PIBIC/CNPq) e profª. 
Dr.ª Maria Lúcia S. M. Pascoal (Orientadora), Instituto de 
Artes - IA, UNICAMP 

 
Partindo de Anton Webern (1883-1945) dentro do 
cenário da música ocidental da primeira metade do 
século XX e chegando em Gilberto Mendes (1922), 
dentro do cenário musical brasileiro da segunda 
metade do século, a pesquisa procura entender a 
obra de cada um destes compositores e analisar 
possíveis influências do primeiro sobre o segundo. 
Para tanto, além de estudos da biografia e da 
situação histórico-social de cada compositor, está se 
realizando uma análise musical das “Variações para 
piano” op. 27 de Webern e da “Música para Piano N.º 
1” de Gilberto Mendes. Através desse estudo, com a 
compreensão do pensamento composicional dos 
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autores em cada peça, serão relacionadas e 
analisadas possíveis influências de Webern sobre 
Gilberto Mendes. Fazem parte da metodologia de 
análise os parâmetros ritmo, estruturas harmônicas, 
formas seriais (dodecafonismo), dinâmicas, 
articulações, textura, micro e macro forma e 
desenvolvimento das idéias musicais. Esta pesquisa 
(em andamento - iniciada em agosto/97) é mais uma 
iniciativa no sentido de compreender e divulgar a 
pouco conhecida “Música Nova” ou “Música 
Contemporânea” - com especial enfoque à realidade 
brasileira hoje - através da produção de difusão de 
informação e estudos sobre a composição musical do 
século XX. 
Análise comparativa, Música contemporânea, Dodecafonismo 

 
 
BARROCO : UMA ORIENTAÇÃO PARA O ESTUDO 
DAS INSTALAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 
Flávio Alberto Cury (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Julio 
Plaza Instituto de Artes - IA, UNICAMP 

 
As instalações consolidam-se na arte contemporânea 
como mais uma categoria expressiva, em meio às já 
tradicionais gravura, desenho, escultura pintura etc. A 
pesquisa desenvolve-se a partir de um 
questionamento bastante elementar : qual a sua 
origem, isto é, trata-se de uma linguagem 
absolutamente nova, ou de uma linguagem cujos 
princípios estruturais podemos perscrutar na arte de 
outros períodos ? No que se refere à sua sintaxe, à 
sua constituição, podemos identificar pontos 
semelhantes entre uma construção barroca e uma 
instalação. São eles : 1) a utilização de vários meios 
em conjunto;  2) a busca de uma nova relação entre 
obra de arte e espectador/fruidor; 3) o apelo à 
sensorialidade. A comparação, em princípio de 
elementos bastante genéricos, pode servir de 
instrumento para que se compreenda com maior 
precisão ambas as linguagens, sobretudo a das 
instalações, que necessita de maior aprofundamento 
conceitual. O Barroco poderia assim, servir de guia 
para tal investigação. E acaba por despertar outros 
interesses : existe alguma proximidade entre o 
barroco e uma sensibilidade contemporânea? De que 
maneira as peculiaridades do barroco brasileiro 
imprimem características formais próprias de nossa 
cultura nos desdobramentos contemporâneos da arte 
moderna? Seria lícito pensarmos que as instalações 
na arte contemporânea brasileira têm um mesmo 
traço diferencial?  
Barroco - Arte Contemporânea - Instalações 

 
 

ARQUITETURA DIGITAL: A CRIAÇÃO DE 
UNIVERSOS ARQUITETÔNICOS VIRTUAIS 
Hosana Celeste Oliveira (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Julio Plaza (Orientador) Departamentos de Multimeios e 
Artes Plásticas - Instituto de Artes, UNICAMP 

 
Ao se transportar para o computador o projeto 
arquitetônico residencial conhecido como a Casa de 
Vidro do arquiteto brasileiro João Vilanova Artigas 
(1915-1984), torna-se possível o estudo da linguagem 
de imagens digitais a partir de suas propriedades 
estéticas e semióticas configuradas em seus 
processamentos. Valendo-se do projeto-modelo de 
Artigas, foram criadas no computador imagens que 
representam a planta-baixa, a elevação, o corte e a 
animação, utilizando-se os softwares AutoCAD e 3D 
Studio, para se obter uma simulação ideal do ponto 
de vista físico. As imagens obtidas e processadas no 
computador, juntamente com o resultado de sessões 
fotográficas, vídeo e desenhos feitos na própria 
construção serviram para a formação de um 
documento hipermídia - utilizando-se as linguagens 
HTML (Hypertext Markup Language) e VRML (Virtual 
Reality Markup Language) - sobre arquitetura, 
arquitetura brasileira e semiótica de imagens digitais. 
O documento hipermídia será utilizado como apoio 
didático-pedagógico para as disciplinas Arquitetura de 
Interiores I, II e III (AP 516, AP 616 e AP 746, 
respectivamente), do Departamento de Artes 
Plásticas do Instituto de Artes, visando introduzir os 
alunos às novas linguagens icônicas das imagens 
digitais aliadas às potencialidades oferecidas pelas 
mídias computacionais. 
Arquitetura – Semiótica de imagens digitais – Hipermídia 

 
 
AS FORMAS CLÁSSICAS  EM PEÇAS PARA 
PIANO DE EDINO KRIEGER 
Joana Cunha de Holanda (bolsista PIBIC/CNPq) e  Prof. 
Dra. Maria Lúcia Senna Machado Paschoal  (Orientadora) 
Departamento de Música-  IA-UNICAMP 

 
Ao longo da História da Música muitos foram os 
autores que se dedicaram à composição respeitando 
princípios formais como o prelúdio e a fuga, a 
sonatina e a sonata. Neste trabalho são analisadas 
três peças do compositor brasileiro Edino Krieger 
estruturadas a partir deste princípio de composição, 
quais sejam: Prelúdio(Cantilena) e Fuga (Marcha -
Rancho), a Sonatina para piano  e a Sonata a quatro 
mãos para piano. As análises harmônicas, melódicas 
e formais vêm seguidas de um levantamento de 
traços da linguagem composicional de Edino Krieger. 
Neste sentido, observou-se  grande preocupação 
formal e a utilização frequente da textura 
contrapontística. O compositor utiliza Harmonização 
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modal, tonal, e estrutura a peça Sonata para piano a 
quatro mãos sobre a  constante elaboração motívica. 
análise-formas clássicas - Edino Krieger 

 
 
ANÁLISE DAS POSSIBILIDADES DE INTER-
RELAÇÃO ENTRE DANÇA E TEATRO SOB OS 
PONTOS DE VISTA PRÁTICO E TEÓRICO 
Juliana Martins Rodrigues de Moraes (bolsista 
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Regina Polo Müller 
(Orientadora), Faculdade de Dança - DACO, UNICAMP 

 
A personagem de teatro escolhida para o 
desenvolvimento da pesquisa foi Lady Macbeth, de 
Shakespeare. Esta personagem surgiu em resposta a 
um questionamento pessoal sobre a condição mulher 
na sociedade contemporânea, mais especificamente 
os conflitos entre as novas responsabilidades e as 
antigas. A conquista do poder acabou por 
desencadear um processo de "masculinização" da 
mulher, ou seja, ao invés de sua luta por espaço nas 
decisões sociais, familiares, políticas e econômicas 
dar início a um processo de reflexão sobre as 
próprias estruturas de poder, a mulher acabou por 
metamorfosear-se em "mulher-homem"- o sistema, 
na realidade, não sofreu qualquer transformação 
devido ao seu ingresso no mercado de trabalho, mas, 
ao contrário, foi ela que se adequou ao sistema. O 
trabalho de pesquisa teórico se dividiu em quatro 
partes: o estudo da dança no séc. XX, para a 
contextualização da proposta e o entendimento do 
que está sendo produzido atualmente; a dança-teatro 
de Pina Bausch, como referência de um trabalho que 
lida com a relação entre essas linguagens; o estudo 
do texto A Preparação do ator, de Constantin 
Stanislavsky, para a aproximação com um dos 
métodos de interpretação do ator; e a análise da peça 
Macbeth, para o entendimento mais profundo da 
personagem. O trabalho prático se alicerçou em 
laboratórios de improvisação, que teve como 
resultado a criação de uma célula coreográfica. 
coreografia - dança-teatro - processo de criação  

 
 
UM ESTUDO SOBRE PRODUÇÃO EM DANÇA: 
CONCEITOS DAS FUNÇÕES E SUAS 
APLICAÇÕES PRÁTICAS 
Maria Cristina Pinto (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Eusébio Lôbo da Silva (Orientador), Departamento de 
Artes Corporais - IA, UNICAMP 

 
A  produção em dança, vista como um 
empreendimento comercial ou artístico, envolve 
várias funções e elementos no seu processo de 
montagem, realização e finalização.Esta pesquisa 
teve como objetivos identificar, caracterizar, analisar e 

registrar os conceitos das funções e os elementos 
básicos da produção em dança, visando, também, 
uma proposta de organização nesta área. Foi 
realizada a coleta, registro, análise e comparação de 
dados, além de observações críticas de espetáculos 
cênicos. O conhecimento específico sobre essas 
funções e elementos é pré-requisito para quem se 
propõe buscar a qualidade na área. Este tipo de 
investimento deve estar  baseado no planejamento e 
na organização para, deste modo, chegar não só ao 
resultado artístico de boa qualidade mas, também, ao 
resultado que gera lucros ou outro tipo de retorno 
desejado. É da responsabilidade dos encarregados 
pelas funções básicas a inter-relação constante e 
explícita entre elas e, conseqüentemente, entre todos 
os elementos envolvidos na produção, que  deve 
respeitar a idéia geral do espetáculo de dança. Cabe 
ao Diretor a orientação e ao Administrador a 
organização dessa inter-relação para um ponto 
comum que é a excelência artística do espetáculo 
pretendente. 
Produção-Dança-Espetáculo 

 
 
ESTUDO DAS OBRAS DA FASE ANTROPOFÁGICA 
DE TARSILA DO AMARAL  
Soraya Cassia de Almeida (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. José Roberto Teixeira Leite (Orientador), Departamento 
de Artes Plásticas - IA, UNICAMP 

 
Realizadas sob influência do movimento modernista 
no Brasil, objetivando a construção de uma identidade 
artística brasileira, as obras da fase antropofágica de 
Tarsila do Amaral foram analisadas afim de que 
aspectos da nossa cultura pudessem ser 
reconhecidos e deste modo destacados na linguagem 
estética da artista. Quanto às questões formais das 
pinturas  as análises demonstraram que a influência 
da estética modernista européia, caracterizada por 
movimentos como o Cubismo e o Surrealismo, é de 
relevante importância. Segundo o ideal antropofágico 
de deglutição das informações estrangeiras em favor 
de uma brasilidade original, estas influências externas 
contribuíram para o enriquecimento da nossa cultura. 
A temática nacional, privilegiando os mitos indígenas 
associados ao traço primitivista do desenho é uma 
das principais características das obras analisadas. 
Concluímos que no contexto pictórico da fase 
antropofágica, a linguagem estética da artista 
compõe-se de importantes elementos da nossa 
cultura, porém podem apenas definir  um ponto no 
universo da identidade artística nacional, revelando-
nos o quanto há ainda a ser explorado no campo da 
arte brasileira. A compreensão das necessidades de 
valorização da cultura do país é o principal impulso 
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para que seja possível um maior contato entre a 
população e sua arte.  
Identidade - Antropofagia - Arte brasileira 

 
 
ARTE CEMITERIAL, UMA CONDUTA ATRAVÉS 
DOS TEMPOS 
Suzie Adriana Signori (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
José Roberto Teixeira Leite (orientador), Instituto de Artes 
– IA, UNICAMP 
 
Com projeto vigente de agosto de 1997 a julho de 
1998 apresentamos nosso objeto de estudo o qual se 
centra na documentação da produção de arte 
cemiterial realizada pela Marmoraria dos Irmãos 
Coluccini e que tem como principal mentor o escultor 
Lelio Coluccini –atuante em Campinas de 1931 a 
1975. O projeto tem por escopo a formação de um 
arquivo fotográfico e a catalogação da ornamentação 
de túmulos e mausoléus produzidos pela Marmoraria 
dos Irmãos Coluccini distribuídos nos cemitérios da 
Saudade de Campinas e Poços de Caldas. Tal 
documentação visa manter, ao menos registrado 
fotograficamente, as obras reservadas nestas 
necrópoles, já que a preservação das obras se 
apresenta precária. Através das obras do escultor 
Lelio Coluccini, toscano naturalizado brasileiro, 
pretendemos estabelecer relações entre as suas 
realizações e as construções tumulárias e 
monumentais italianas, ainda em processo de 
elaboração. Destes primeiros meses de pesquisa 
destacamos, da necrópole campineira, outros 
escultores que contribuíram para a afirmação da 
mesma a nível nacional e que revelam características 
diferenciadas, são eles: Aldo Pucetti, Wilmo Rosada, 
José Rosada e Marcelino Velez e na bibliografia 
pesquisada, uma revelação: a escultora campineira 
dos fins do século passado e início deste século –
Nicolina Assis- com obras fundadas no cemitério da 
Consolação, São Paulo.  
 História da Arte - Escultura - Lelio Coluccini 

 
TEORIA MUSICAL: LEVANTAMENTO E ANÁLISE 
DE MÉTODOS 
Valério Fiel da Costa (bolsista PIBIC/CNPq) e profª. Dr.ª 
Maria Lúcia S. M. Pascoal (orientadora), Instituto de Artes - 
IA, UNICAMP 

 
A pesquisa refere-se a um levantamento de material 
didático relativo ao ensino teórico-musical (livros 
didáticos, métodos, apostilas, etc.), que tem como 
base o estado de São Paulo, com o intuito de analisar 
o conteúdo de tal acervo  para contribuir com o 
desenvolvimento e/ou divulgação de metodologias 
condizentes com as necessidades do alunado. A 
pesquisa pretende, também, realizar um resumo 

crítico e divulgar conclusões reflexivas sobre o 
material estudado. Tal mapeamento pretende servir 
como guia para professores e alunos de música. 
Tendo lido alguns métodos do início e meio deste 
século (que ainda vêm sendo usados em algumas 
escolas) percebi que existe uma série de 
características básicas que os permeiam que se 
mostram bastante nocivas para o ensino de música. 
Tais como carência de contextualização, preconceitos 
estéticos e estilísticos e acúmulo de dados supérfluos 
à fixação. Há, também, pontos positivos notáveis, 
porém ainda é  difícil indicar um método ideal visto 
que minha pesquisa ainda encontra-se em estágio 
embrionário. 
Levantamento bibliográfico, Teoria musical, Análise 
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Faculdade de Ciências Médicas 

 
A PERCEPÇÃO INICIAL DO PACIENTE 
SUBMETIDO A UMA OSTOMIA 
Andréia Barboza Tavares de Matos (bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profª Drª Rachel Noronha (orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP. 

 
A ostomia (boca artificial que desvia o trânsito 
intestinal para um orifício na parede abdominal) é um 
procedimento cirúrgico utilizado para o tratamento de 
várias doenças intestinais, como neoplasia de cólon e 
reto, Doença de Crohn e Reto Colite Ulcerativa. 
Tendo como objetivo identificar a percepção e 
orientação do paciente, em relação à ostomia no 
período pós-operatório e oferecer subsídios à 
assistência de enfermagem ao paciente ostomizado, 
foram entrevistados quatorze (14) pacientes, maiores 
de dezoito anos, internados nas unidades de 
Gastroenterologia e Cirurgia do Trauma, de um 
Hospital Universitário do Estado de São Paulo. Os 
resultados principais mostraram que, quanto à 
percepção, sete (7) demonstraram insegurança, três 
(3) sentiram mal estar, dois (2) demonstraram revolta 
e oito (8) demonstraram aceitação. Quanto à 
orientação recebida, verificou-se que mais da metade 
não recebeu orientação prévia a respeito de sua 
ostomia. Das informações recebidas, sete (7) 
pacientes receberam informação sobre o que é 
ostomia, quatro (4) sobre seu funcionamento, 
localização e cuidados, três (3) receberam outros 
tipos de informação e dois (2) não receberam 
nenhuma. O estudo mostrou-se relevante em sua 
aplicação, pois pôde avaliar a orientação fornecida 
pela equipe de saúde ao paciente ostomizado, 
permitindo dessa forma trazer subsídios à Assistência 
de Enfermagem a esses pacientes. 
Assistência de enfermagem, colostomia, ileostomia 

 
 
ANÁLISE DO CONTROLE DOS NÍVEIS 
GLICÊMICOS DA CLIENTELA ATENDIDA EM UM 
AMBULATÓRIO DE DIABETES DE UMA 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. 
Renata Negrisoli (bolsa de iniciação científica 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Debora I. R. Kirschbaum 
(orientadora) / Prof. Dr. Maria Inês Monteiro Cocco (co-
orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP. 

 
O presente trabalho tem o intuito de analisar as 
características do atendimento no Ambulatório de 
Diabetes do H.C./UNICAMP, com o objetivo de 
identificar  o controle glicêmico realizado pelos 
clientes que são atendidos neste Ambulatório. Como 

resultados significativos obtivemos que a maior parte 
da população já foi hospitalizada, sendo o motivo 
principal  das internações , a hiperglicemia; grande 
parte da população faz uso de insulina e 13,2% 
associam  à hipoglicemiantes orais; a maioria dos 
clientes  apresentam controle glicêmico inadequado. 
A assistência de enfermagem  para clientes 
diabéticos  deve estar voltada para a conscientização  
dos indivíduos para a importância do auto-cuidado de 
modo a estar atento ao uso de insulina em casa, 
monitorização domiciliar, atividade física regular e 
prevenção de crises hipoglicemicas. Na população 
estudada apenas 16,7% passaram  por consultas 
com a enfermagem e não havia nenhum dado nos 
prontuários a respeito da monitorização domiciliar. 
Num período de seis meses 28,1% da amostra sofreu 
pelo menos uma crise de hipoglicemia. Esperamos 
com este trabalho contribuir  com maiores subsídios 
para o desenvolvimentos da sistematização da 
assistência de enfermagem.  
Diabetes - Nível Glicêmico - Saúde-Educação  

  
 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES 
PORTADORES DE EPILEPSIA. 
Sylvia Marocchio Martins ; Daniella de Paula Moidano, 
Profa Dra. Rachel Noronha (orientadora), Depto. de 
Enfermagem - Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP. 

 
As epilepsias constituem um grupo de distúrbios da 
função cerebral caracterizados por convulsões 
recorrentes. Visamos fornecer subsídios para o 
conhecimento sobre fisiopatologia e tratamento das 
epilepsias, propor uma assistência ao paciente 
convulsivo e orientar como proceder diante de 
pacientes em crise convulsiva. A assistência proposta 
baseou-se em consulta de bilbliografia especializada 
e na experiência vivenciada pelas autoras em uma 
Unidade de Pronto Atendimento, com dois pacientes 
convulsivos. A complementação dos dados se deu 
através da leitura e análise dos prontuários destes 
pacientes. Os vários mitos culturais existentes 
relacionados à síndrome são discutidos, levantando 
as variáveis que interferem no processo, e a 
importância da inserção dos epilépticos na sociedade 
como seres aptos para trabalho e lazer. Fica clara a 
necessidade de orientação à comunidade e de 
maiores informações sobre esta síndrome, pois estão 
disseminados uma série de conceitos errôneos sobre 
seus portadores, que ocasionam para estes, além 
dos empecilhos da doença propriamente dita, 
dificuldades no meio social. Participa também desta 
questão, o esclarecimento dos profissionais de saúde 
para que os mesmos possam dar as orientações 
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necessárias e assim a epilepsia passe a fazer parte 
do conhecimento do grande público. 
Epilepsia - Assistência de Enfermagem - Orientação 

 
ASPECTOS PSICO-CULTURAIS DA HANSENÍASE 
VISTOS POR PACIENTES HANSENIANOS EM 
ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL 
Fernanda Oliveira Camargo Herreros (bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Egberto Ribeiro Turato(Orientador) 
, Faculdade de Ciências Médicas – FCM, UNICAMP 
 
A hanseníase é uma doença estigmatizante, histórica, 
incapacitante quando não tratada e ainda importante 
epidemiologicamente no Brasil. Neste estudo, nosso 
objetivo principal foi conhecer os aspectos mais 
importantes da reação pessoal à doença e a visão de 
uma mostra de pacientes sobre a hanseníase na 
atualidade. Realizamos um estudo clínico-qualitativo, 
utilizando a técnica de entrevista semi-dirigida com 10 
pacientes em acompanhamento ambulatorial no HC – 
UNICAMP. Os dados foram discutidos sob conceitos 
de psicologia médica. Os resultados foram: 1)Os 
pacientes reagem com surpresa e ansiedade ao 
diagnóstico; 2)Poucos pacientes estão bem 
informados sobre a doença; 3)Antes do diagnóstico 
poucos relacionavam o nome “hanseníase” e “lepra”; 
4)Notamos um certo afastamento voluntário dos 
hanseníanos por medo da rejeição; 5)Há uma 
associação comum entre ter contraído a doença 
como consequências de atos ou pecados no 
passado, além de ser associado a culpa por relações 
sexuais; 6)Muitas metáforas sobre a enfermidade são 
vistas como negativas e afetam o doente. As 
conclusões foram:1)A palavra “lepra” é dolorosa aos 
pacientes, remetendo-os a uma fase em que a 
doença era segregatória; 2)Esta palavra não deve ser 
usada corriqueiramente; 3)Os pacientes acreditam 
que há preconceito com o Mal de Hansen, e evitam 
comentar o diagnóstico com muitas pessoas. 
Hanseníase – Aspectos Psico-culturais - Entrevistas 
 

DETECÇÃO DAS ALTERAÇÕES MOLECULARES 
NOS GENES DA ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL 
Andréia Navarro Meza (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Fernando Ferreira Costa (Orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas  - FCM, UNICAMP 

 
A Atrofia Muscular Espinhal (SMA) é uma doença 
autossômica recessiva fatal que manifesta-se como 
uma degeneração das células motoras neurais, com 
progressiva atrofia dos músculos. Estudos realizados 
na tentativa de uma maior elucidação à nivel 
molecular, resultou em genes candidatos a serem os 
responsáveis pela manifestaçào fenotípica da 
doença. Com base nesses estudos, Chang e cols. 
(1996) analisaram a incidência de mutações nesses 
genes em pacientes chineses por análise não 

radioativa do polimorfismo conformacional em hélice 
simples (SSCP). Considerando a importância da SMA 
e as várias diferenças encontradas, o presente 
trabalho tentou utilizar um estudo semelhante para a 
populacão brasileira, onde foram estudados pacientes 
SMA de 4 famílias diferentes. As amostras de DNA 
foram submetidas a amplificações por PCR para os 
exons 5 e 6 do gene NAIP e para os exons 7 e 8 do 
gene SMN. Os resultados obtidos demonstraram que 
o fragmento referente ao exon 5 do gene NAIP estava 
ausente em 2 dos 4 pacientes SMA e encontrado no 
tamanho esperado nos portadores e nos indivíduos 
normais, sugerindo dessa forma a ocorrência de 
deleções para esse exon. No estudo do exon 6 para 
esse mesmo gene, não foi observado nenhum tipo de 
alteração associada ao tamanho do fragmento.O 
gene SMN, por possuir réplicas altamente 
homólogas, necessitou ser analisado por SSCP. 
Foram encontradas diferenças tanto para o exon 7 
como para o exon 8 nos pacientes SMA, entretanto , 
devemos ressaltar, que um dos indivíduos 
pesquisados em nosso laboratório, não apresentou 
nenhuma deleção para nenhum dos exons dos 
respectivos genes.Considerando os resultados 
obtidos e o número reduzido de amostras não é 
possivel chegarmos a uma conclusão definitiva, 
entretanto acreditamos que a análisee por PCR e 
SSCP nos fornece um resultado rápido e prático para 
diagnosticar molecularmente pacientes com SMA. 
SMA - genes candidatos a manifestar SMA - SSCP  

 
 
ESTUDO DA PLOIDIA E DA EXPRESSÃO DO 
MARCADOR CA125 EM CULTURA PRIMÁRIA DE 
CÉLULAS DE OVÁRIO. 
Juliana Karina Ruiz Heinrich (Bolsista FAPESP), Profa.Dra. 
Fátima Böttcher-Luiz (Orientadora), Elisabete Campos, 
Denise Moraes & Lucia Carvalho. 
Laboratório de Procedimentos Especializados, 
FCM/CAISM/UNICAMP 

 
Descrevemos o comportamento in vitro de 27 culturas 
primárias advindas de tecido ovariano humano, 
compreendendo tecido fetal (05), tecido adulto normal 
(05) e neoplasias (17). As amostras foram 
submetidas às técnicas de explante e desagregação 
enzimática com colagenase tipo II, incubadas a 37°C 
em meio HAM F10, 20% soro fetal bovino e 10% 
suplemento Amniomax. Dosagens do marcador 
CA125 foram realizadas no meio condicionado de 
cultivo, através de ensaio imuno-enzimático de fase 
sólida. Das pacientes portadoras de neoplasias, 
realizou-se dosagens séricas do marcador nos 
momentos pré e pós operatório. As linhagens obtidas 
indicaram a prevalência de células euplóides, com 
expressões variáveis do marcador e compatíveis com 
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as características histológicas dos tecidos e grau de 
malignidade. As dosagens  obtidas decresceram a 
partir do 1° repique e não foram restabelecidas com o 
período de cultivo. Os dados sugerem que o cultivo in 
vitro pode apresentar um importante recurso na 
avaliação do prognóstico dos tumores de ovário, na 
avaliação de clones, e na previsão da resposta destes 
ao tratamento quimioterápico. 
Ploidia-Marcadores Tumorais-Tumor de Ovário.  

 
A PERCEPÇÃO DO PACIENTE PRÉ-OPERATÓRIO 
FRENTE AO JEJUM E À SUSPENSÃO DE 
CIRURGIA 
Karin Mitie Kubo (bolsista SAE/UNICAMP), Profa. Dra. 
Rachel Noronha (Orientadora) e Profa. Izilda Esmenia 
Muglia Araujo (Co-Orientadora), Depto/Enf.-FCM/UNICAMP 

 
Para o paciente em período pré-operatório (cirurgia 
eletiva), é de fundamental importância o  jejum. Com 
relação à duração do mesmo, na literatura não foi 
encontrado consenso, chegando a variar de 2 a 8 h. 
Se acrescentarmos a ansiedade gerada pela 
sensação de privação de alimentos à frustração de 
uma suspensão de cirurgia, é provável que a 
integridade do estado físico-psicológico do paciente 
sofra alterações significativas,  podendo diminuir suas 
condições para responder bem ao trauma cirúrgico. 
Este estudo visou identificar a percepção dos 
pacientes quanto ao jejum no pré-operatório e sua 
associação quanto à suspensão de cirurgia, bem 
como oferecer subsídios à assistência de 
enfermagem no período pré-operatório. Dos 
pacientes estudados, 37,5% permaneceu em jejum 
por mais de 20 h., com manifestações de boca seca, 
sede, fraqueza e fome. Quanto ao período de jejum, 
apenas 20% sentiu-se péssimo, com sinais de 
desconforto e irritabilidade. Diante da notificação da 
cirurgia, metade dos pacientes mostrou-se 
inconformada e 35% não identificou o elemento da 
equipe de saúde que informou sobre o cancelamento 
da cirurgia. A assistência de enfermagem aparentou 
ser satisfatória quanto ao período de jejum e 
insatisfatória quanto à suspensão da cirurgia. 
Jejum-Suspensão de Cirurgia-Assistência de Enfermagem   

 
MULHER, TRABALHO E SAÚDE: UM ESTUDO 
SOBRE TRABALHADORAS DE ENFERMAGEM 
Lysie Reis Keller (bolsista Iniciação Científica SAE / 
UNICAMP) e Profª Drª Débora I.R. Kirschbaum e Profª 
Maria Inês Monteiro Cocco, Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP 

 
A participação ativa da mulher brasileira no mercado 
de trabalho evoluiu muito nas últimas décadas, nos 
diversos setores da sociedade como, por exemplo, 
nas áreas de educação, saúde, política e economia. 

O trabalho contribui para isso e é um dos meios 
possíveis para que a mulher possa exercer 
ativamente a sua cidadania. Sabemos que varias 
doenças podem ter relação direta e indireta com o 
trabalho e esta relação é complexa. Buscamos 
relacionar problemas de saúde que possam estar 
direta ou indiretamente vinculados com o trabalho das 
mulheres. Foi escolhida como população alvo as 
trabalhadoras de enfermagem. Procurou-se 
caracterizar o perfil das profissionais desta categoria 
que atuam no Hospital das Clínicas da UNICAMP em 
relação ao seu trabalho, identificando os problemas 
de saúde relatados por elas. Foram entregues 
questionários para as enfermeiras, técnicas, 
auxiliares e atendentes de enfermagem, de diversos 
setores, nos períodos da manhã, tarde e noite. Com 
esta pesquisa buscou-se construir uma visão sobre a 
relação trabalho/saúde da mulher trabalhadora, sendo 
escolhida a área de enfermagem por ser constituída 
majoritariamente  por mulheres, que sofrem as 
injunções da questão de gênero, ficando muitas 
vezes subalternas ao poder médico e que lidam com 
o corpo físico e o saber técnico-científico. 
trabalho feminino - saúde - enfermagem 

 
 
O SOFRIMENTO PSÍQUICO DOS ENFERMEIROS 
QUE LIDAM COM PACIENTES ONCOLÓGICOS 
Juliana Bastoni da Silva (bolsista SAE/UNICAMP) e Profª 
Drª Débora Kirschbaum (Orientadora)  
Departamento  de Enfermagem - Faculdade de Ciências 
Médicas -FCM, UNICAMP. 

 
A fim de identificar as situações enfrentadas pelos 
enfermeiros, que mais lhes desencadeiam sofrimento 
psíquico no cotidiano com paciente oncológico, e 
verificar as formas encontradas por estes 
profissionais para lidar com tal sofrimento, foram 
entrevistados quatro enfermeiros de um hospital-
escola da cidade de Campinas, estado de São Paulo, 
que trabalhavam com pacientes oncológicos. A 
abordagem etnográfica foi empregada para realizar a 
coleta de dados. A entrevista não-diretiva, associada 
com observação de campo, foi a técnica utilizada 
para esta coleta. Para a análise dos dados, foi 
empregado como referencial metodológico a Análise 
do Conteúdo. Os resultados mostraram que muitas 
situações do relacionamento enfermeiro-paciente 
oncológico suscitam sofrimento psíquico neste 
profissional. Estas situações estão ligadas ao trabalho 
dos enfermeiros, ao tipo de paciente cuidado por 
estes profissionais e ao tipo de doença que apresenta 
o paciente. O presente estudo mostrou que, muitas 
vezes, os enfermeiros usam mecanismos de defesa 
contra esse sofrimento psíquico. A intenção do 
trabalho é contribuir para o conhecimento do assunto 
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e assim servir de base para a elaboração de medidas 
que possam amenizar problemas dessa natureza, 
que ocorrem, com os enfermeiros, que atuam na 
Área de Oncologia. Com este estudo, espera-se 
poder contribuir para a compreensão do desafio que 
é o câncer, doença que amedronta profissionais e a 
população em geral. 
Oncologia-Sofrimento psíquico-Enfermeiro 

 
 
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E CLÍNICOS DOS 
FERIMENTOS POR MORDEDURAS DE 
MAMÍFEROS 
Cynthia Resende Campos (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Paulo R. Madureira (Orientador) 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM - UNICAMP 

 
Mordeduras de mamíferos são uma importante causa 
de morbidade. Os países desenvolvidos têm 
estudado os fatores facilitadores e as complicações 
(principalmente infecções) dessa patologia. No Brasil 
a experiência clínica sugere sua ocorrência frequente, 
embora não tenhamos dados na literatura. Objetivos: 
Analisar os aspectos epidemiológicos das 
mordeduras de mamíferos, identificar os principais 
animais e raças agressoras, e acompanhar a 
evolução dos ferimentos. Método: encaminhamos 
para consulta ambulatorial 456 pacientes atendidos 
em série no P.S., tendo comparecido 74 (casuística). 
Análise estatística: “Epi Info 6.0”. Resultados: A 
média de idade foi 26.2a. (dp=19.2a). 75.7% dos 
ferimentos foram por cães, 16.2% gatos, 4.1% 
macacos, havendo 1 caso de mordedura de porco, 1 
de jegue e 1 de morcego. Embora a maioria dos 
acidentes tenha ocorrido com cães mestiços, a 
principal raça encontrada foi o Pastor Alemão. 40% 
dos acidentes foram domiciliares. 5 casos infectaram: 
3 por cães e 2 por jegue e porco (estes haviam 
tomado antibioticoterapia profilática). Conclusões: 
Jovens e crianças são as principais vítimas. A maioria 
foi mordida por cão, infectando 5.3% dos casos. Não 
houve infecções por gatos. Não foi possível 
correlacionar raça e agressividade. Nossos 
resultados foram semelhantes aos da literatura. 
Mordeduras de mamíferos - Infecções - Epidemiologia 

 
 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 
COM INTOXICAÇÃO POR PARAQUAT. 
Daniella de Paula Moidano, Sylvia Marocchio Martins, 
Profa. Dra. Rachel Noronha (orientadora), Depto. de 
Enfermagem, Faculdade de Ciências Médicas - FCM, 
UNICAMP 

 

Este estudo relata a experiência vivenciada em uma 
Unidade de Internação de Emergência Clínica, com 
um paciente intoxicado por paraquat. O estudo da 
substância tóxica em seus aspectos farmacológicos, 
manifestações clínicas, tratamento e prognóstico, 
subsidiou a assistência proposta. Abordamos 
também os produtos compostos por paraquat, os 
exames diagnósticos e suas formas de coleta. 
Salientamos a importância de uma assistência 
integral a estes pacientes, dando ênfase, a seus 
aspectos psicológicos, já que a maioria destes 
pacientes tentaram suicídio. A assistência de 
enfermagem descrita, visa melhorar os cuidados 
prestados a estes pacientes, durante sua evolução. 
Realizou-se revisão de literatura sobre o assunto em 
questão, a fim de conhecer as condutas de urgência 
e manutenção da vida do paciente, objetivando uma 
assistência satisfatória, que aborde o paciente em 
sua totalidade. Para complementar os dados, 
utilizamos o prontuário para análise. O enfermeiro, 
quando em assistência a estes pacientes, deve 
observar atenciosamente sua evolução, para 
fornecer-lhe assistência individualizada, e também 
orientar sua equipe. Neste contexto conclui-se a 
necessidade de estabelecer junto a ele uma 
comunicação eficaz que o valorize, e propicie junto as 
intervenções de enfermagem o maior conforto 
possível. 
Assistência- de Enfermagem - Paraquat - Intoxicação 

 
 
CARCINOMA DA VULVA: EPIDEMIOLOGIA E 
ASPECTOS CLÍNICOS 
Cássia Raquel Teatin Juliato (Bolsista do SAE) e Profa. 
Dra. Sophie Françoise Mauricette Derchain (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas-Departamento de 
Tocoginecologia. 

 
O objetivo deste estudo foi avaliar alguns aspectos 
sociodemográficos, ginecológicos e sexuais, sinais e 
sintomas em mulheres com carcinoma da vulva. 
Também foi avaliado o estado clínico e patológico 
linfonodal. É um estudo clínico retrospectivo realizado 
com 136 pacientes atendidas de 1986 a 1996. A 
maioria das mulheres tinha idade superior a 45 anos, 
eram da cor branca, não fumantes. Metade tinha tido 
a menarca até os 13 anos de idade e 90% estavam 
na menopausa. Seis pacientes nunca tiveram relação 
sexual e 75% da amostra estudada teve apenas um 
parceiro. O prurido, tumoração, úlcera e dor vulvar 
foram os sintomas mais freqüentes. A maioria das 
pacientes apresentava lesões de 2 a 5cm. Apenas 25 
mulheres tinham lesões <2cm. Aproximadamente 
30% tinham comprometimento clitoriano e 13%, 
uretral. Das 55 pacientes com linfonodos clinicamente 
comprometidos 23 pacientes não apresentavam 
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invasão histológica. Das 102 pacientes submetidas ao 
tratamento cirúrgico inicial, 16% eram estádio 
patológico I, 34% estádio patológico II e 52 estádio 
patológico III ou IV. Concluimos que o tabagismo, 
idade precoce à primeira relação sexual e número de 
parceiros não foram relevantes nestas pacientes. A 
doença avançada representou a maior parte da 
população estudada. A avaliação intraoperatória dos 
linfonodos deve ser considerada pela baixa 
sensibilidade e especificidade do exame clínico na 
definição da invasão linfonodal. 
Carcinoma da vulva; epidemiologia, invasão linfonodal. 

 
 
A OPINIÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 
QUANTO A DEPENDÊNCIA DO PACIENTE IDOSO 
EM TRATAMENTO CLÍNICO E DIFICULDADES 
ENCONTRADAS NA SUA ASSISTÊNCIA.  
Cândida Márcia de Brito (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Maria José D'Euboux Diogo (Orientadora), Departamento 
de Enfermagem - Faculdade de Ciências Médicas-FCM, 
UNICAMP. 
 
Este estudo teve como objetivos verificar a opinião 
dos membros da equipe de Enfermagem dos três 
turnos existentes no Hospital das  Clínicas da 
Unicamp, quanto a depêndencia do paciente idoso 
em tratamento clínico e sa dificuldades encontradas 
na sua assistência. Foram entrevistados 91 
profissionais, em cinco enfermarias, sendo que a 
maioria deles consideraram o paciente idoso como 
mais dependente, devido principalmente a maior 
depêndencia para as atividades de vida diária, aos 
múltiplos problemas de saúde e dificuldade para 
movimentação e locomoção. Quanto a assistência ao 
idoso a maioria dos enfermeiros relataram apresentar 
maior dificuldade as vezes, enquanto a maioria dos 
auxiliares não a apresentam, e quando apresentam 
estão relacionadas a locomoção, comunicação, 
movimentação e higiene corporal. Podemos concluir 
que a maior depêndencia para as atividades de vida 
diária apontada pelos profissionais sugere a criação 
de enfermarias específicas, com número adequado 
de funcionários e com conhecimentos sobre o 
processo de senescência e senilidade. 
Idoso-dependência-enfermagem  

 
 

ESTUDO DOS FATORES ASSOCIADOS AO 
ABORTO RECORRENTE 
Marcos Matias Motta (bolsista PIBIC/CNPq) ; Carolina 
Taddeo Mendes dos Santos (bolsista PIBIC/CNPq) ; Egle 
Cristina Couto Carvalho; Ricardo Barini (orientador), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 

 

Foi realizado estudo prospectivo para identificar as 
etiologias associadas ao aborto espontâneo 
recorrente.  No período de março de 1993 a março de 
1997, 175 pacientes foram avaliadas no Ambulatório 
de Aborto Recorrente do Departamento de 
Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade Estadual de Campinas. Todas 
apresentavam história de três ou mais abortos 
espontâneos consecutivos e/ou com dois abortos e 
idade acima de 35 anos. O protocolo de investigação 
incluiu: cariótipo do casal, histerossalpingografia, 
dosagem seriada de progesterona e/ou biópsia de 
endométrio,  pesquisa de infecções por sorologias 
(toxoplasmose, listeriose, brucelose, sífilis e 
citomegalovírus) e pesquisa para Micoplasma e 
Chlamydia na secreção cérvico-uterina, dosagens de 
hormônios tireoideanos, glicemia de jejum, painel de 
auto-anticorpos, pesquisa de anticorpos anti-HLA por 
crossmatch por microlinfocitotoxicidade e cultura 
mista de linfócitos unidirecional com pesquisa de fator 
inibidor. Os resultados revelam que a etiologia mais 
freqüente foi a aloimune (86,3%), seguida pela 
incompetência istmo-cervical (22,8%) e pelo fator 
hormonal (21,2%).  Concluímos que a investigação 
da etiologia do aborto recorrente que não contemple 
os fatores imunológicos deixa de identificar a grande 
maioria das alterações clínicas/laboratoriais 
associados ao aborto recorrente. Este protocolo 
permite a escolha terapêutica adequada a este grupo 
de pacientes com alto risco de perdas gestacionais 
consecutivas. 
Aborto recorrente-epidemiologia-etiologia 

 
 

POLIMORFISMO (AT)X (T)Y NA REGIÃO -530 DO 
CLUSTER DO GENE ββββ EM PACIENTES 
BRASILEIROS COM ANEMIA FALCIFORME 
Daniela M. L. Tsukumo (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Fernando Ferreira Costa (orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 

 
A sequência de DNA na região 5’-530 do gene β da 
globina é provavelmente uma região regulatória 
negativa. Esta região apresenta variados padrões de 
(AT)x(T)y na população humana, que poderiam 
modular a expressão do gene β. Padrões polimórficos 
nesta região foram relacionados aos cinco haplótipos 
característicos da anemia falciforme. Neste trabalho 
foram estudados 15 pacientes com anemia falciforme 
do HC-Unicamp, para verificar a correlação de um 
determinado padrão de (AT)x(T)y com os haplótipos 
do complexo β

s. Os haplótipos foram determinados 
pela amplificação das regiões polimórficas e digestão 
com as enzimas apropriadas. O padrão (AT)x(T)y foi 
identificado pela amplificação e sequenciamento do 
fragmento correspondente. Os pacientes com 
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haplótipo homozigoto Benin/Benin apresentaram 
padrão (AT)8(T)4, homozigotos para o haplótipo 
Car/Car padrão (AT)6(T)9 e os heterozigotos 
Benin/Car padrão (AT)8(T)4/ (AT)6(T)9. Estes 
resultados confirmam resultados anteriores 
demonstrados em outras populações de pacientes 
com anemia falciforme com diferente composição 
haplotípica. 
Padrão (AT)x(T)y  
Haplótipo-Anemia falciforme 

 
 

PRODUÇÃO DE HEMOGLOBINA FETAL E 
RELAÇÃO DAS CADEIAS γγγγ

G Eγγγγ
A EM PACIENTES 

COM LEUCEMIAS AGUDAS E CRÔNICAS 
Edgar M. da Silva (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Helena 
Zerlotti W. Grotto -Dep .Patologia Clínica-FCM-UNICAMP 

A reativação da síntese de hemoglobina fetal (HbF) 
no adulto é vista em doenças congênitas e 
adquiridas. Excetuando a Leucemia Mielóide Crônica 
Juvenil não há homogeneidade na apresentação da 
HbF nas outras leucemias. Estudamos 50 pacientes 
com leucemia (13 a 81 anos) do Hemocentro e 25 
recém-nascidos (análise da HbF como padrão). O 
diagnóstico de leucemia foi feito por análise do 
hemograma, mielograma e/ou biópsia de medula 
óssea, reações citoquímicas, imunofenotipagem. 
Dosagem da HbF realizada por método de 
desnaturação alcalina, determinação da relação das 
cadeias por precipitação da HbF pelo ácido 
sulfosalicílico, eletroforese em gel de poliacrilamida e 
quantificação das cadeias γ por densitometria. 
Leucemias: 13 LLA, 15 LMA.,14 LMC, 5 LLC, 1 LA 
bifenotípica, 1 linfoma não Hodgkin e 1 não-definido. 
Não houve elevação nos níveis de HbF nos pacientes 
leucêmicos (entre 0,21 e 1,97%). Nos RN a dosagem 
de HbF variou de 48,9 a 69,3%. Na quantificação das 
cadeias γ houve variação de 12 a 48% de γ

A (média 
72,1%)e de 52 a 88% de γ

G (média 27,9%). A 
reativação da produção de Hb F não pôde ser 
comprovado nos nossos pacientes. Os dados 
corroboram os da literatura que mostram a 
heterogeneidade de comportamento da HbF nas 
leucemias, e como é inconclusivo  seu provável valor 
prognóstico na evolução das mesmas ou associação 
com a malignidade da doença. 
Hemoglobina fetal - Leucemias - Densitometria 

 
 

MOTIVAÇÃO NA ESCOLHA DA ENFERMAGEM 
COMO PROFISSÃO 
Elenice Valentim dos Santos Silva (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Débora Isane Ratner Kirschbaum (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - Enfermagem - 
UNICAMP. 

 

O desenvolvimento deste estudo teve como ponto de 
partida a observação pessoal de que muito 
significativo é o número de estudantes e profissionais 
de enfermagem insatisfeitos com a escolha desta 
profissão. O objetivo geral deste estudo foi verificar o 
que levou as pessoas que ingressaram em 1996 no 
curso de Graduação em Enfermagem da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) a 
realizar esta escolha. Os objetivos específicos foram: 
a) verificar quantos alunos ingressantes em 1996 
tiveram a enfermagem como primeira opção nos 
concursos vestibulares nos quais se inscreveram; b) 
identificar os motivos alegados pelos alunos 
entrevistados para o ingresso no curso de graduação 
em enfermagem; c) examinar os mecanismos de 
adaptação empregados pelos alunos que não tiveram 
na enfermagem a primeira escolha profissional. 
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa que 
emprega como método a História Oral. A entrevista 
não-diretiva foi utilizada para coleta de dados e os 
mesmos foram submetidos à Análise de Conteúdo. 
Os motivos alegados pelos alunos para a escolha 
profissional foram: “adequação do curso às aptidões 
pessoais” e “oportunidade de poder contribuir para a 
sociedade”. A enfermagem foi a opção de 10 alunos e 
de 15 não. Para este último grupo, os motivos 
alegados para a escolha da enfermagem foram: 
possibilidade de sucesso no concurso vestibular 
através da enfermagem; necessidade de  ajudar 
pessoas; influência de outras pessoas e indefinição 
na escolha. Os mecanismos de adaptação 
apresentados pelos alunos foram: compensação; 
sublimação e racionalização.  
Escolha profissional - estudantes de enfermagem - enfermagem. 

 
 

PRÁTICAS EDUCATIVAS EM DIABETES 
MELLITUS: PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE 
MATERIAL PEDAGÓGICO 
Erika Christiane Marocco (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria Inês Monteiro Cocco (Orientadora), Faculdade 
de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 

 
Diabetes mellitus é uma síndrome heterogênea, 
caracterizada por distúrbios de metabolismo de 
hidratos de carbono, proteínas e gorduras. Faz-se 
extremamente importante e necessário o 
desenvolvimento de um plano de educação em saúde 
voltado para o diabetes mellitus, tendo em vista 
fatores como : causas de óbito, morbidade, 
deflagração de outras patologias, exigência de 
profissionais especializados para uma orientação 
individualizada e, também, devido aos custos 
relativos ao tratamento dos diabéticos no país. Visa-
se, neste trabalho, elaborar material educativo para 
dar subsídio às práticas educativas em diabetes 
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mellitus, levando em consideração tanto as 
necessidades da clientela, suas experiências 
anteriores, como a realidade da instituição. Serão 
levantadas as necessidades educacionais sobre o 
diabetes junto aos clientes do Ambulatório de 
Endocrinologia - Diabetes do H. C. da Universidade 
Estadual de Campinas, através da elaboração de um 
questionário e observação durante as reuniões 
educativas realizadas neste Ambulatório e, 
posteriormente, serão realizadas as reuniões, com a 
finalidade de buscar a realidade vivenciada pelos 
diabéticos e seus familiares. Após a coleta e 
adequada tabulação, os dados serão submetidos à 
análise qualitativa, com o objetivo de se apontar as 
necessidades existentes nesta população, permitindo, 
assim, a elaboração de material pedagógico 
adequado, como cartazes, jogos educativos, 
cartilhas, bonecos. Até o presente momento, foi 
realizado o levantamento bibliográfico e parte da 
coleta de dados 
Diabetes, Material Pedagógico. Educação em saúde. 

 
 

O IDOSO E SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS: PERFIL 
DE UM GRUPO DE IDOSOS RESIDENTES NO 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS. 
Keila Cristianne Trindade da Cruz (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Maria José D'Euboux Diogo (Orientadora), 
Departamento de Enfermagem - Faculdade de Ciências 
Médicas, UNICAMP. 

 
A população idosa no Brasil vem aumentando de 
forma surpreendente nos últimos anos. Este fato 
torna necessária uma atenção especial a esta 
população que, segundo estimativas, tende a crescer 
ainda mais com o passar do tempo. O presente 
trabalho tem como objetivo caracterizar um grupo de 
idosos residentes no município de Campinas, quanto 
aos dados sócio-culturais, estado geral de saúde e 
atividades da vida diária. Esses dados foram obtidos 
através de 35 entrevistas realizadas em visitas 
domiciliares pelas alunas do Curso de Graduação em 
Enfermagem durante as atividades práticas do Curso 
de Enfermagem em Geriatria e Gerontologia. Esse 
estudo contribuiu para um melhor conhecimento 
dessa população de idosos que a cada dia aumenta 
mais, e mostra a importância da visita domiciliar, 
possibilitando orientações a esses idosos e seus 
familiares, tentando proporcionar-lhes uma melhor 
qualidade de vida e saúde. 
Idoso-visita domiciliar-atividades da vida diária. 

 
 

VALIDAÇÃO DE UM MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO 
PARA DETECÇÃO DA INFECÇÃO PELO 
HELICOBACTER PYLORI 

Leonardo Trevizan Monici (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
José Murilo Robilotta Zeitune (orientador), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, Unicamp. 

 
A infecção pelo Helicobacter pylori está relacionada a 
várias doenças digestivas. A sorologia é um método 
diagnóstico não invasivo e de baixo custo. Contudo, 
os “kits” existentes no mercado apresentam acurácia 
em geral variável. Avaliou-se um método sorológico, 
o “HM-CAP”, que detecta imunoglobulina G dirigida à 
bactéria através de reação imunoenzimática (ELISA). 
Foram estudados 82 pacientes com sintomatologia 
dispéptica e com resultado de histologia, cultura e 
urease compatíveis. Os soros destes pacientes foram 
submetidos ao ensaio e os resultados comparados 
com os outros exames. A casuística foi dividida em 
duas faixas etárias para determinar se a acurácia do 
teste pode variar coma idade. Assim, a sensibilidade 
do HM-CAP foi de 84,4%, a especificidade de 61,1%, 
o valor preditivo positivo de 88,5%, o valor preditivo 
negativo de 52,4% e a acurácia de 79,3%. Não houve 
diferença significativa quanto a sensibilidade e 
especificidade entre os grupos de indivíduos com 
idade acima e abaixo de 45 anos. 
Helicobacter pylori. Infecções por Helicobacter. Diagnóstico 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DE PACIENTES RENAIS 
CRÔNICOS ATRAVÉS DA REAÇÃO EM CADEIA 
DA POLIMERASE 
Luís Otávio Zanatta Sarian (Bolsista CNPQ/PIBIQ) e Profa. 
Dra. Sandra Cecília Botelho Costa (Orientadora), 
Faculdade da Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 

 
O citomegalovírus humano (HCMV) é entidade 
largamente estudada na clínica infectológica e na 
microbiologia e, no rol de inúmeras manifestações 
nos mais diversos estados clínicos,  constitui 
importante agente causal de complicações no pós-
operatório de pacientes renais crônicos submetidos a 
transplante renal. Pertence à familia dos Herpesvirus, 
sendo altamente prevalente nas populações 
humanas, inclusive em nosso meio. Sua 
manifestação clínica severa só se dá, no entanto, em 
situações de imunossupressão. Neste trabalho foram 
caracterizados 36 pacientes renais crônicos em 
acompanhamento no serviço de hemodiálise do 
Hospital de Clínicas da UNICAMP. Para tanto, fez-se 
uso da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), 
técnica capaz de detectar partículas virais no sangue 
dos pacientes e, para fins de comparação 
metodológica, sorologia tipo ELISA para anticorpos 
IgM e IgG específicos. Foi também realizada análise 
do prontuário dos pacientes para que eventuais 
repercussões clínicas de viremia pelo HCMV 
pudessem ser detectadas e ressaltadas. Dentre os 36 
pacientes estudados, 5 apresentaram replicação ativa 
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do vírus, segundo a PCR. Nenhum apresentou 
positividade para IgM ao exame sorológico e todos 
apresentaram positividade para IgG. Diante das 
severas repercussões que a viremia pelo HCMV pode 
acarretar aos pacientes transplantados, destaca-se a 
PCR como importante metodologia diagnóstica para 
detecção precoce de atividade viral, sobretudo da 
constatação que a sorologia ELISA não foi capaz de 
denunciá-la, neste grupo de pacientes. Diante do 
complexo quadro clínico dos pacientes renais 
crônicos, não foi possível atribuir manifestações 
especificamente ao HCMV, mesmo nos pacientes 
com PCR positiva 
Renais Crônicos - Citomegalovírus- PCR 

 
 

ACOMPANHAMENTO CINTILOGRÁFICO DOS 
EFEITOS DA HIDROXIURÉIA SOBRE A FUNÇÃO 
ESPLÊNICA EM PACIENTES COM ANEMIA 
FALCIFORME . 
Marco Kawamura Demange (Bolsista PIBIC/CNPq) , 
Edwaldo E. Camargo (Orientador). Serviço de Medicina 
Nuclear do Hospital das Clínicas, UNICAMP. 

 
A asplenia funcional é uma das complicações 
crônicas da anemia falciforme. O fato de o aumento 
da concentração da hemoglobina fetal (HbF) nas 
hemácias diminuir a polimerização da hemoglobina S, 
levou à abordagem terapêutica com drogas que 
induzam a síntese de HbF. A hidroxiuréia é um 
agente quimioterápico capaz de aumentar os níveis 
de HbF nas hemácias. Para avaliar os efeitos do uso 
crônico da hidroxiuréia na recuperação da função 
esplênica, 6 pacientes com anemia falciforme (5 do 
sexo masculino e 1 do sexo feminino; idades entre 4 
e 22 anos; 5 com hemoglobinopatia SS e 1 com S((; 4 
negros e 2 brancos)  foram estudados. A cintilografia  
hepato-esplênica, nas projeções anterior e posterior,   
foi obtida antes e 6 meses após o início do 
tratamento, utilizando enxofre coloidal,  por via 
venosa. A cintilografia pré-tratamento mostrou 
asplenia funcional em 5 pacientes com 
hemoglobinopatia SS e função do sistema retículo-
endotelial esplênico deprimida em grau acentuado no 
paciente com hemoglobinopatia S((. Na cintilografia 
realizada 6 meses após o início do tratamento, 4 
pacientes apresentaram melhora qualitativa e 
quantitativa da função esplênica. Foi possível 
comprovar que a hidroxiuréia é capaz de reverter a 
asplenia funcional dos pacientes falcêmicos. 
Anemia Falciforme – Cintilografia – Quimioterápico 

 
 
MANIFESTAÇÕES DE PACIENTES SUBMETIDOS 
A BLOQUEIOS PERIDURAL E SUBARACNÓIDEO 
EM RECUPERAÇÃO  PÓS-ANESTÉSICA 

Maria Helena de Almeida ( aluna ), Prof.ª Dr.ª Rachel 
Noronha - Depto. Enfermagem FCM e Prof.ª Maria José N. 
B. Ceccarelli - Depto Anestesiologia FCM, UNICAMP 

 
A fase de recuperação anestésica é crítica, pois os 
pacientes podem apresentar complicações que 
necessitarão de cuidados imediatos e efetivos, 
devendo ter um local apropriado e com equipe de 
enfermagem habilitada e capacitada para suprir as 
necessidades dos pacientes no pós-operatório 
imediato. O presente estudo tem por objetivo 
observar os sinais e sintomas apresentados pelos 
pacientes submetidos a bloqueios Peridural e 
Subaracnóideo na Sala de Recuperação Pós-
Anestésica ( SRPA ), observar a conduta de 
enfermagem local e sugerir condutas de 
enfermagem. Foram observadas 46 pacientes 
submetidas a estes tipos e bloqueios, num período de 
10 dias, bem como condutas de enfermagem, os 
dados obtidos foram registrados em um instrumento 
de coleta de dados, elaborado para esse estudo. Ao 
final das observações pudemos constatar que as 
manifestações mais freqüentes foram: tremor, 
sonolência, náusea e hipotensão, sendo que como 
condutas observamos que as pacientes foram 
aquecidas e medicadas. Estes resultados nos 
mostraram que a equipe de enfermagem não se 
encontra familiarizada como os cuidados de SRPA e 
a partir disto, foi possível sugerir condutas gerais e 
especificas de enfermagem para estas pacientes. 
Recuperação Pós-Anestésica, Assistência de Enfermagem 

 
 

INFECÇÃO CONGÊNITA POR CITOMEGALOVÍRUS 
(CMV). 
Maurício Kulka (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Sandra 
Cecília Botelho Costa (Orientadora), Faculdade de 
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP. 

 
O Citomegalovírus é o agente que mais 
frequentemente causa infecção viral congênita. Neste 
trabalho foram analisados o quadro clínico mais 
frequente apresentado por 25 crianças que tiveram a 
suspeita diagnóstica de CMV. A suapeita diagnóstica 
de CMV foi feita inicialmente por sorologia tipo ELISA-
IgM e confirmada pela detecção direta de partículas 
virais no sangue e/ou urina por meio da Reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR) tipo Nested ou simples, 
seguida de hibridização específica. Das 25 crianças 
estudadas, a PCR confirmou replicação ativa do CMV 
no sangue (viremia). As manifestações clínicas mais 
frequentes foram: refluxo gastroesofágico com baixo 
ganho ponderal e icterícia neonatal. 3 crianças 
receberam tratamento antiviral com Ganciclovir, não 
apresentando efeitos colaterais durante a terapêutica 
e melhora clínica no período imediato ao tratamento, 
porém a longo prazo, as manifestações clínicas não 
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regrediram e 4 delas morreram após o tratamento. 
Nas crianças com refluxo, o suporte nutricional por 
sonda e a seguir gastrostomia se necessário, foi 
fundamental para garantir recuperação do peso e 
melhora da imaturidade imunológica, com diminuição 
da replicação viral. A infecção congênita por CMV 
apresenta evolução grave, o diagnóstico clínico é 
difícil e deve ser lembrado no diferencial do refluxo 
gastroesofágico com baixo ganho ponderal e da 
icterícia neonatal. O diagnóstico laboratorial precoce 
é importante e o tratamento atualmente disponível é 
insatisfatório. 
 
 

AVALIAÇÃO DE DETERMINADOS ASPECTOS 
ERGONÔMICOS DA TRANSFERÊNCIA DE 
PACIENTES: UM ESTUDO REALIZADO COM 
TRABALHADORES DE UMA CENTRAL DE 
TRANSPORTES DE UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 
Renata Marchetti Rocha (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Neusa Maria Costa Alexandre (orientadora), 
Departamento de Enfermagem - Faculdade de Ciências 
Médicas - UNICAMP 

 
Uma das estratégias utilizadas pelos hospitais para 
prevenir dores nas costas em trabalhadores de 
enfermagem é a implementação de uma equipe para 
transporte de pacientes. Com o objetivo de avaliar 
determinadas questões posturais e ergonômicas que 
envolvem o trabalho de uma central de transportes de 
um hospital universitário, realizou-se entrevista com 
trabalhadores desse setor e observação de 
transferências de pacientes. A Seção de Escolta é 
composta principalmente por maqueiros. Segundo os 
trabalhadores do setor as atividades que mais exigem 
esforço físico e posturas inadequadas são as 
transferências de pacientes de cama para maca e 
vice-versa. Nos últimos doze meses, 43,8% dos 
trabalhadores apresentaram dores nas costas, 
principalmente nas regiões cervical e torácica. Com 
relação às transferências, as solicitações mais 
freqüentes foram para encaminhamentos e retornos 
de  exames complementares e Centro Cirúrgico. 
Foram detectadas falhas no planejamento das 
transferências e a não utilização dos princípios de 
mecânica corporal. Os resultados do presente estudo 
demonstram a necessidade de treinamento 
específico para esses trabalhadores e disponibilidade 
de equipamentos auxiliares para a transferência de 
pacientes. 
Transporte de pacientes-Ergonomia-Postura 

 
 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE LIPOPROTEÍNAS 
PLASMÁTICAS FRACIONADAS POR 

MICROULTRACENTRIFUGAÇÃO EM GRUPO DE 
POPULAÇÃO ADULTA JOVEM. 
Chaves, R.B. (bolsista PIBIC/CNPq), Varriano, A.A., 
Danelon, M.R.G., Pereira, A.P., Galloro, C.A.O., de Faria, 
E.C. (Orientadora), Depto Patologia Clínica e NMCE, FCM - 
UNICAMP. 

 
A análise química das lipoproteínas (Lps), complexos 
macromoleculares responsáveis pelo transporte de 
lípides no plasma. é de grande importância para a 
compreensão de seu metabolismo e para a 
determinação de riscos para a aterosclerose. 
Caracterizamos a composição química em colesterol, 
triglicérides e proteínas  das Lps plasmáticas em 
grupo de voluntários de população jovem sadia 
adulta. Utilizamos a técnica de 
microultracentrifugação (Airfuge - Beckman) para o 
fracionamento de: Lps de densidade muito baixa 
(VLDL), densidade baixa (LDL) e densidade alta 
(HDL), seguida de microtécnicas para 
dosagens(mg/dl) de colesterol, triglicérides (método 
enzimático-colorimétrico) e proteínas (método do 
ácido bicinconínico). A caracterização é mostrada 
abaixo. Não observou-se diferenças estatisticamente 
significativas na composição química das Lps 
plasmáticas entre os subgrupos estudados: 

População (n) VLDLCO LDLCOL HDLCOL VLDLTG LDLTG 
Total (20) 12 ±5  63±13 29±13 25 ±3 26±8 
Homens (8) 13 ±5  69 ±17 24± 10 33 ±18 30± 9 
Mulheres (12) 11 ±5 60±13 32±15 20± 5 24±7 

 

População (n) LDLTG HDLTG VLDLprot LDLprot HDLprot 
Total (20) 26±8 12±8 85±4 96±34 288 ±104 
Homens (8) 30± 9 11 ±5 101±28 84 ±11 358± 141 
Mulheres (12) 24±7 13± 9 73 ±44 89±41 236 ±115 

 
Lipoproteínas-Microultracentrifugação-Composição química 

 
 

ESTUDO DA INCIDÊNCIA DO HELICOBACTER 
PYLORY EM PACIENTES SUBMETIDOS A 
GASTRECTOMIA PARA TRATAMENTO DA 
ÚLCERA PÉPTICA GASTRODUODENAL 
Sung Won Kim (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Nelson 
Adami Andreollo (orientador), Faculdade de Ciências 
Médicas - FCM, UNICAMP. 
 
A úlcera péptica(UP) gastroduodenal tem etiologias 
multifatoriais a saber: hipersecreção gástrica, 
alimentos, uso crônico de drogas, stress e outros. Os 
conhecimentos sobre a sua fisiopatologia foram 
revolucionados, nos últimos anos, pelas evidências 
da associação da bactéria  Helicobacter pylori (Hp). 
Atualmente, admite-se que essa bactéria seja o seu 
principal fator etiológico e que sua erradicação muda 
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a história natural da doença ulcerosa, promovendo 
até a sua cura. A intervenção cirúrgica até alguns 
anos atrás era o tratamento mais eficaz na UP, mas 
atualmente com a descoberta do Hp a abordagem 
terapêutica consiste na eliminação deste provável 
fator causal. O objetivo desta pesquisa é verificar a 
freqüência e positividade do Hp em peças cirúrgicas 
de doentes submetidos a gastrectomia para 
tratamento da úlcera péptica, quando ainda não era 
feito nem conhecido tratamento farmacológico para 
Hp. Foram até o momento pesquisados 35 lâminas 
histopatológicas feitas a partir das peças cirúrgicas 
dos pacientes submetidos a gastrectomia  para 
tratamento da UP. Dentre as lâminas analisadas, a 
positividade para a bactéria foi de 26 casos (74,2%). 
Concluem os autores que a freqüência desta bactéria 
foi bem elevada, sendo que provavelmente alguns 
destes doentes operados poderiam ter tido sua 
doença tratada clinicamente se este fator etiológico 
fosse conhecido no passado e que estes resultados 
podem colaborar para que futuros tratamentos 
farmacológicos sejam utilizados com sucesso na 
terapêutica clínica. 
úlcera péptica, Helicobacter pylori, gastrectomia.   

 
 

Faculdade de Educação Física 
 

UM ESTUDO SOBRE AS ANTECIPAÇÕES 
MOTORAS REALIZADAS POR SUJEITOS NA 
BRINCADEIRA DE PULAR CORDA: APLICAÇÃO 
EM JOVENS. 
Polyana Maria Junqueira Hadich (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. João Batista Freire (orientador) - Faculdade de 
Educação Física, UNICAMP 

 
As antecipações motoras, expressas no 
comportamento de crianças, na brincadeira de pular 
corda, são bastante evidentes e podem ser 
caracterizadas como sendo o conjunto de 
movimentos realizados pelo sujeito de maneira a 
antecipar a ação que irá realizar, cuja associação se 
dá com seu processo de representação mental. O 
presente trabalho objetivou, dando continuidade a 
uma pesquisa realizada anteriormente com sujeito 
com idade de 07 anos e 10 meses, verificar em um 
sujeito com mais idade (09 anos e 08 meses) os 
movimentos antecipatórios expressos frente à tarefa 
proposta de pular corda e interpretar sua ausência ou 
presença, integrando análises quantitativa e 
qualitativa. A análise quantitativa  consistiu em filmar 
os movimentos da criança com duas câmeras, 
converter as imagens para formato digital, medir as 
projeções de pontos já selecionados, realizar a 
reconstrução tridimensional e analisar as 
coordenadas espaciais. Os resultados mostraram 

que, embora os movimentos da criança sejam pouco 
amplos, diferentemente da pesquisa anterior, onde o 
sujeito apresentava movimentos evidentes, existe 
uma associação entre estes e o movimento da corda, 
como na pesquisa anterior, trazendo-nos mais 
revelações acerca da aprendizagem motora. 
Aprendizagem;  Antecipação motora; Educação 
Física.  
 
 

UM ESTUDO SOBRE AS ANTECIPAÇÕES 
MOTORAS EM SUJEITO FRENTE À BRINCADEIRA 
DE PULAR CORDA 
Vinícius Demarchi Silva Terra (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. João Batista Freire da Silva (orientador), 
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP 

 
As antecipações fazem parte do conjunto de 
construções de esquemas operatórios que 
possibilitam a operação do futuro no presente de 
modo a compreender as variáveis do objeto ou da 
ação necessária para a relação (interação) com este. 
São entendidas, neste estudo, como um sistema, 
onde a principal ênfase de análise não se concentrou 
no sujeito ou no objeto, mas na sua relação. O 
presente trabalho teve como objetivos o estudo (sob 
referencial teórico piagetiano) da propriedade motora 
de tal antecipação, apresentada sob forma de 
movimentos (principalmente de membros superiores) 
em criança de sete anos de idade frente a brincadeira 
de pular corda; assim como a construção de uma 
metodologia mais adequada à necessidade de uma 
apreensão abrangente deste fenômeno da 
motricidade humana. A integração de análises 
quantitativa e qualitativa tratou de obter uma 
interpretação subjetiva suportada por uma 
reconstrução tridimensional dos movimentos (que 
permitiu o estabelecimento de pontos de interesse 
para manipulação de dados), expressando um 
vínculo entre mensuração de dados  e a estruturação 
cognitiva do sujeito.   
Pedagogia do movimento-Desenvolvimento motor-Antecipações motoras 

 
 

PADRÕES CORPORAIS DE BELEZA EM 
PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DE 
ATIVIDADES FÍSICAS 
Cinthia Lopes da Silva (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Pedro Winterstein (orientador), Faculdade de Educação 
Física- FEF, UNICAMP  

  
Neste trabalho, fizemos uma abordagem centrada na 
Antropologia Social, e discutimos o corpo belo  como 
sendo uma construção cultural. De forma que, 
pudéssemos entender o processo social pela busca 
por um corpo ideal. Este trabalho tinha como objetivo 
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detectar os padrões corporais de beleza em 
praticantes e não praticantes de atividades físicas e 
interpretar os significados e representações do corpo 
belo para esses dois grupos sociais. Para isso, foram 
feitas entrevistas semi-estruturadas, seguindo um 
roteiro básico, de modo que os entrevistados 
puderam organizar a linha de seu pensamento e suas 
experiências. Ao interpretarmos os dados coletados, 
percebemos que os dois grupos sociais falaram de 
um mesmo padrão corporal de beleza, com algumas 
variações, ou seja, para a maioria dos entrevistados 
bonito é o corpo atlético, nem muito gordo, nem muito 
magro e de estatura média. Percebemos também 
que, para eles ter um corpo belo representa ser mais 
saudável, obter maior status social e melhores 
condições familiares e profissionais. Através dessa 
pequena amostra pudemos detectar e interpretar 
algumas construções e representações de beleza 
corporal. Portanto, a realização de outras pesquisas, 
feitas nesta mesma linha, seriam enriquecedoras 
para essa discussão sobre padrões corporais de 
beleza. 
Cultura-Corpo-Beleza 

 
 

PEDAGOGIA PARA A HABILIDADE MOTORA 
FORÇA ADEQUADA À CRIANÇAS DE 7 A 12 ANOS 
DE IDADE. 
Denise Renée Coscione (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Ídico Luiz Pellegrinotti (Orientador), Faculdade de 
Educação Física - FEF, UNICAMP 

 
 
Na fase de desenvolvimento e crescimento do 
indivíduo a atividade física é um fator preponderante 
na formação biológica, psicológica e social dos 
praticantes. Estudos mostram que a pedagogia 
voltada a explorações corporais, como por exemplo, 
os jogos, a criança apresenta um desenvolvimento 
harmônico nas capacidades biopsicosociais. No 
entanto, faltando investigações de conhecimentos de 
pedagogias que atendam o processo da motricidade 
da criança que expresse seu potencial físico em 
diferentes manifestações, incluindo nesse universo o 
esporte. Decorre daí, a nossa preocupação em 
desenvolver pedagogia e metodologia que completem  
essa “falta”, e que dêem ênfase ao desenvolvimento 
motor da criança de maneira geral, respeitando 
sempre as individualidades e natureza das mesmas. 
O período a que nos detemos, 7 a 12 anos de idade, 
é o período mais sensível ao desenvolvimento das 
capacidades coordenativas, nas quais se 
fundamentam as técnicas esportivas. A proposta do 
nosso trabalho, foi exatamente essa: propor um 
método pedagógico para beneficiar o 
desenvolvimento adequado e bem aplicado da 

habilidade motora força muscular, utilizando para isso 
o voleibol, com a finalidade de estimular e aprimorar 
as habilidades básicas das crianças, utilizando - o  
como fator motivador . Os resultados nos comprovam 
que os nossos objetivos estão sendo atingidos e que 
a nossa pedagogia pode ainda nos acrescentar muito 
no que diz respeito ao desenvolvimento, não só da 
capacidade motora força, como também das demais 
capacidades, contribuindo para a formação do 
indivíduo como um todo. 
Desenvolvimento de pedagogia - Habilidade motora força - Capacidades 
físicas 

 
 
BIOLOGIA DA POSTURA HUMANA: ESTUDO DOS 
MÉTODOS DE ALONGAMENTO MUSCULAR  E 
SUA REPERCUSSÃO NA FLEXIBILIDADE E 
ATITUDE POSTURAL 
Jane Nunes Grise (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Roberto Vilarta (orientador) 
Faculdade de Educação Física/FEF-UNICAMP 

 
O sistema músculo-esquelético apresenta elevada 
capacidade de adaptação sob diferenciadas 
condições posturais.  Frente ao alongamento, 
respostas adaptativas são observadas nos tecidos 
muscular e conjuntivo, desencadeando alterações 
morfo-funcionais que implicam no aumento da 
amplitude de movimento articular.  A flexibilidade, 
portanto, foi o componente da aptidão física de 
interesse deste estudo.  Nossa proposta foi realizar 
um levantamento de informações científicas que 
pudesse ampliar a compreensão dos métodos de 
alongamento “Balístico”, “Estático” e “Facilitação 
Neuromuscular Proprioceptiva”, tendo como foco 
principal a discussão da repercussão destes métodos 
sobre as características da flexibilidade e das atitudes 
posturais.  Desta forma, verificamos que o método 
menos adequado para aquisição de maior 
flexibilidade é o método balístico, embora seja 
indicado algumas vezes como sendo eficiente na fase 
de preparação para a atividade física, pois 
proporciona simultaneamente um aquecimento dos 
tecidos. De acordo com as pesquisas, o método de 
facilitação neuromuscular proprioceptiva e o método 
estático repetitivo são os mais rentáveis. Contudo, 
ressaltamos que as variáveis intensidade, duração e 
freqüência de aplicação destes métodos influenciam 
na obtenção dos resultados. 
 

O DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA 
CORPORAL ATRAVÉS DA DANÇA EM CRIANÇAS 
NA IDADE PRÉ-ESCOLAR 
Cristiane Montozo Fiorin (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Ademir De Marco (Orientador), Faculdade de Educação 
Física - FEF, UNICAMP 
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Este trabalho começou a ser construído após alguns 
questionamentos sobre qual seria o papel da dança 
no desenvolvimento infantil, quais aspectos deste 
desenvolvimento seriam melhor trabalhados e qual 
seria a vantagem de iniciar um trabalho de dança 
com crianças na faixa etária de cinco a seis anos. A 
escolha da dança em detrimento de outras práticas 
corporais veio do fato de ser ela uma atividade 
extremamente prazerosa para as crianças e que 
infelizmente ocupa um lugar de pouco destaque 
dentro das aulas de educação física. O objetivo do 
trabalho foi verificar se a dança, quando aplicada de 
uma forma menos rígida e mais criativa do que a 
convencional, contribui para o desenvolvimento da 
consciência corporal nas crianças. O Teste da Figura 
Humana, proposto por Florence Goodenough, foi 
utilizado como meio de aferir tal evolução. Após um 
ano de aulas semanais, verificou-se, através da 
comparação dos resultados do pré e do pós-teste, 
que o nível de consciência corporal aumentou 
consideravelmente, confirmando que a dança, além 
de ser um conteúdo da educação física que deve ser 
trabalhado nas escolas, é um excelente meio para o 
desenvolvimento da criança. 
Dança - Educação Física - Consciência Corporal. 

 
 

A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA PERDA 
DE PESO E NOS HÁBITOS ALIMENTARES DE 
INDIVÍDUOS OBESOS 
Daniela Maria de Souza (bolsista PIBIC/CNPq), Profa. Dra. 
Maria da Consolação G. C. F. Tavares (Orientadora), 
Faculdade de Educação Física-FEF, UNICAMP 

 
O objetivo desta pesquisa foi verificar se a prática 
regular de atividade física acarretaria diminuição de 
peso corporal e/ou alterações nos hábitos alimentares 
de universitários obesos e/ou sedentários.O trabalho 
dividiu-se em construção de um referencial teórico e 
pesquisa de campo envolvendo um só grupo de 
estudo.No referencial teórico,abordamos a obesidade 
e atividade física.Nas aulas enfocamos o trabalho 
aeróbico.Os dados foram obtidos através de 
questionários e medidas corporais.Constatamos que 
a importância da atividade física para os universitários 
esteve mais relacionada ao alívio de tensão e 
estresse do que diminuição de peso corporal,que o 
número de universitários obesos e sedentários 
interessados em praticar exercício é restrito e que 
uma proposta de atividades diversificadas pode 
contribuir para despertar o interesse pela atividade 
física.Observamos também que os universitários não 
gostam de conversar sobre sua obesidade e 
confirmamos os dados da literatura:a associação 

entre exercício e dieta é o melhor procedimento para 
o tratamento da obesidade. 
Obesidade-Atividade Física 

 
 

O FUTEBOL E A CIDADE DE NOVO HORIZONTE 
Elisa Watanabe (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Ademir 
Gebara (Orientador), Faculdade de Educação Física - FEF, 
UNICAMP. 

 
O presente estudo trata do futebol e de sua influência 
sobre a cidade de Novo Horizonte, cuja população 
está estimada em aproximadamente 31 mil 
habitantes. Num primeiro momento buscou-se 
resgatar a história do seu time de futebol, o 
Novorizontino. O seu maior feito veio a acontecer em 
1990 com a conquista do vice-campeonato paulista. 
O objetivo deste estudo de caso é verificar a 
influência desse time de futebol sobre a cidade de 
Novo Horizonte, no que se refere aos aspectos 
sociais, econômicos e políticos, bem como investigar 
como a cidade foi afetada pela crise de seu time de 
futebol e sobre os motivos que possibilitaram a sua 
vinda. Para tanto, realizou-se levantamentos 
documentais, pesquisa em jornais e revistas, além 
dos questionamentos escritos.O que se constatou é 
que o Novorizontino  projetou a cidade de Novo 
Horizonte nacionalmente e trouxe benefícios 
econômicos para a cidade, sobretudo para o setor 
comercial. A equipe foi alvo de interesses políticos, o 
que acarretou em crise administrativa e econômica. 
Além disso permaneceu na dependência financeira 
de uma única pessoa por muito tempo, o que 
arrebatou com a já frágil estrutura da equipe, 
administrada de forma não empresarial. 
Futebol-Influência-Novo Horizonte. 

 
 
ANÁLISE DO ENSINO DO VOLEIBOL NA ESCOLA 
Kátia Danailof (bolsista PIBIC/CNPq), Prof. Dr. Wagner 
Wei Moreira (Orientador) e Prof. Dr. Jocimar Daolio (Co-
Orientador), Faculdade de Educação Física - FEF, 
UNICAMP 

 
Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar o 
ensino de Voleibol na escola. Para que isto fosse 
possível, o trabalho foi dividido em dois momentos: 
construção do referencial teórico e observação de 
aulas de Voleibol seguida de entrevistas com 
professores. No referencial teórico foi avaliada a 
história da Educação Física, o corpo como elemento 
de cultura e a questão do ensino dos esportes nas 
aulas de Educação Física. A partir dessa 
fundamentação organizamos um questionário, base 
para a observação de aulas e entrevistas com 
professores. Analisando duas escolas da rede 
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particular de ensino de 1º grau de Campinas e 
entrevistando seus professores, pudemos notar 
algumas semelhanças e diferenças entre as aulas 
ministradas, entre elas a utilização do jogo nas aulas, 
um dos principais aspectos que norteou nossas 
considerações finais. Sendo assim, juntando os 
dados colhidos na pesquisa de campo ao referencial 
teórico, foi possível concluir o trabalho com uma 
proposta metodológica diferenciada daquela que 
predomina nas aulas de Educação Física atualmente, 
destacando a idéia de retirar o objetivo das aulas das 
técnicas e priorizar o conhecimento a respeito do jogo 
de Voleibol. Procuramos, dessa forma, proporcionar o 
entendimento do esporte não apenas pela técnica, 
mas também pela sua lógica, respeitando, assim, a 
individualidade dos alunos. 
Voleibol - Metodologia - Educação Física escolar. 

 
 
A CONTRIBUIÇÃO DO RITMO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
Luciana Beraldi (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Ademir 
De Marco (orientador), Faculdade de Educação Física - 
FEF, UNICAMP 

 
De acordo com vários autores, Le Boulch (1992), 
Vayer (1989), Freire (1992), Gesell (1989), Nista 
Piccolo (1993), Laban (1978), Marcondes de 
Camargo (1994), o papel da Educação Física deve 
ser estendido à área escolar e aperfeiçoado, no 
sentido de ampliar os seus objetivos, conceitos e 
metodologias. Com bases nestes desenvolveu-se 
uma pesquisa com a finalidade de compreender a 
contribuição do elemento ritmo para o 
desenvolvimento da criança, na faixa etária de 5 a 6, 
anos da instituição PRODECAD. Iniciou-se os 
estudos com a aplicação de pré-testes, onde os 
dados obtidos foram comparados com os dados do 
pós-teste aplicado após o término das aulas. Estas 
foram aplicadas durante uma ano e meio para uma 
turma e durante um ano para uma segunda turma, 
com o objetivo de enfatizar a importância do trabalho 
com esse elemento na idade pré-escolar. A 
compreensão final deste projeto aconteceu através 
da análise das aulas e de fotografias, associadas aos 
dados comparativos dos testes e a bibliografia 
consultada. 
Ritmo - Educação Física - Criança 

 
 
DESCRIÇÃO EVOLUTIVA DA TÉCNICA DO NADO 
PEITO EM NATAÇÃO DE 1980 À 1996 
Vanessa Vansan (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Ídico Luiz Pellegrinotti (Orientador), 
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP 

 
Atualmente, a natação vem se destacando como 
atividade física quer seja na área competitiva, 
superando recordes mundiais e olímpicos; quer como 
promotora de saúde e bem-estar, indicada para 
reabilitação por médicos e fisioterapeutas; fatos estes 
muito bem evidenciados devido ao crescente número 
de adeptos. Diante desta tendência que aumenta 
cada vez mais, despertou-se o interesse pelo estudo 
da natação, em especial sobre o nado de peito, que 
passou por modificações significativas, 
principalmente no período que compreendeu os anos 
80 até os dias atuais. Com o propósito de descrever a 
evolução técnica do nado em si, o presente estudo 
abrangeu os seguintes aspectos: movimentos 
técnicos dos membros superiores e inferiores; a 
posição do corpo durante o ciclo de nado; a 
respiração e a coordenação geral. Também foi 
realizada análise em torno da mecânica de fluidos 
pelo fato do meio de atuação ser o líquido, e a análise 
histórica das regras do período. Obteve 
fundamentação por meio da pesquisa bibliográfica, na 
procura de referenciais teóricos ligados à natação, 
que estivessem relacionados à técnica, à 
biomecânica e às regras oficiais de natação, 
revisadas pela Federação Internacional de Natação 
Amadora (FINA) e pela Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos (CBDA). Com o seu término, 
redigiu-se um material sobre o nado de peito, onde 
procurou-se apresentar referenciais teóricos-
científicos que caracterizassem metodologicamente a 
natação. 
Natação-Técnica-Nado Peito 

 
 

Faculdade de Odontologia 
 

ANÁLISE ESPECTRAL DO MÚSCULO MASSÉTER 
EM CRIANÇAS DE DENTIÇÃO MISTA 
Raquel Harumi Uejima Satto (Bolsista PIBIC/CNPq), 
Fausto Berzin (Orientador), Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba, FOP-UNICAMP 
 
O presente estudo visou a padronização de dados 
eletromiográficos em crianças de dentição mista, 
oclusão normal e sem distúbios no istema 
estomatognático. Os dados obtidos poderão sevir 
como ,base de comparação para dados de crianças 
com disfunçãono sistema estomatognático, nalisando 
seus parâmetros. Os músculos  masséteres direito e 
esquerdo de 14 crianças, de ambos os sexos, com 
idade variando dos 6 aos 11 anos, foram avaliados 
por um eletromiógrafo NICOLET-VIKING II de oito 
canais. Foram realizados movimentos de máxima 
contração voluntária e de mastigação bilateral  com 
goma de mascar PING-PONG. Os resultados do 
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músculo masséter esquerdo foram: 482,0Hz±94,8Hz 
(T), 162,1µV±82,9µV (R) e 199,4Hz±49,7Hz (F) 
durante a máxima contração voluntária e 
187,4µV±65,9µV (R) durante a mastigação bilateral. 
Os resultados do músculo masséter direito  foram 
476,7Hz±62,7Hz (T), 167,5µV±67,2µV (R) e 
188,1Hz±33,3Hz (F) durante a máxima contração 
voluntária e 192,0µV±70,8µV (R) durante a 
mastigação bilateral. Os resultados foram analisados 
estatisticamente através do teste-t de Student. 
Comparando-se os músculos masséteres direito e 
esquerdo para cada variável, observou-se que não 
houve diferenças estatisticamente significantes. As 
probabilidades encontradas foram: p=0,40(T), 
p=0,34(R) e p=0,17(F) na máxima contração 
voluntária e p=0,31(R) na mastigação bilateral. 
Eletromiografia, m.masséter, crianças 

 
 

EPIDEMIOLOGIA DA CÁRIE DENTÁRIA EM 
PIRACICABA, SP: PREVALÊNCIA, EVOLUÇÃO E 
COMPARAÇÃO COM OUTRAS LOCALIDADES. 
Fábio Rodrigo Biasin da Silva (bolsista SAE/ UNICAMP) e 
Prof. Dr. Antonio Carlos Pereira (Orientador), Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba - FOP, UNICAMP 

 
A diminuição crescente da incidência da cárie 
dentária, alterou a morfologia da lesão de cárie. Os 
levantamentos epidemiológicos da cárie dentária, 
realizados através de métodos de diagnóstico, devem 
se adequar a nova realidade, em virtude da possível 
subestimação dos índices quando se utiliza o exame 
clínico epidemiológico. Os objetivos dos autores 
foram: a) acompanhar a evolução das prevalências 
de cárie na cidade de Piracicaba, no período de 1971 
a 1996, em crianças de 6 a 14 anos de idade; 
b)calcular a subestimação do índice CPOS quando se 
introduz o critério de mancha branca; c) comparar as 
prevalências de cárie em Piracicaba e relacioná-las 
com os dados do Levantamento Nacional de cárie 
dentária, 1986. A amostra foi constituída de 1750 
escolares, de 6 a 12 anos de idade, de ambos os 
sexos, matriculados em escolas estaduais de 
Piracicaba. Os exames foram realizados sob luz 
natural, utilizando sonda exploradora e espelho bucal. 
A equipe foi constituída por 4 examinadores 
previamente calibrados e foram utilizados os índices 
CPOS, ceos, além de um índice de necessidades. Os 
resultados do trabalho serão apresentados e 
discutidos. 
Epidemiologia - Diagnóstico - Cárie dentária. 

 
 

CRESCIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS 
MICROORGANISMOS  PREVALENTES NO 

AMBIENTE DE CLÍNICA DA FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DE PIRACICABA. 
Autores : A. B. N. D. PACHECO* (bolsista de pesquisa do 
SAE),  T. R. MATTOS FILHO, (Orientador) - Área de 
Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica - F.O.P. - 
UNICAMP. 

 
Como o cirurgião-dentista é um agente e também 
alvo potencial para a transmissão de doenças 
infecciosas elaboramos este trabalho no intuito de 
alertá-lo quanto aos riscos da disseminação-cruzada. 
Para avaliar a contaminação foram utilizadas 60 
placas de Petri (quinze centímetros de diâmetro), 
contendo ágar-soja-triptona (TSA), colocadas entre 
os consultórios, nos corredores e na sala de 
esterilização da clínica, durante (G) e na ausência de 
atividades (C). As placas foram abertas durante 
sessenta segundos e então fechadas e levadas à 
estufa à 37o C, 1 atm, por quarenta e oito horas. 
Passado esse tempo, as Unidades Formadoras de 
Colônias (UFC) foram contadas, fotografadas, e 
identificadas pela coloração de Gram. Com os 
resultados obtidos pudemos concluir que:  A 
contaminação pode acontecer freqüentemente na 
prática diária; Um ambiente de clínica climatizado (T. 
23oC) diminui a chance de contaminação-cruzada;  
Predominam cocos, seguidos por bacilos e fungos, 
respectivamente, na clínica da Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba - ÚNICAMP. 
Disseminação Cruzada / Contaminação Ambiental em Clínica / Desinfecção 
em Clínica Odontológica 

 
 

PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO E CULTURAL DOS 
PACIENTES DA FACULDADE  DE ODONTOLOGIA 
DE PIRACICABA-UNICAMP 
Flávio Ricardo  Manzi (bolsista SAE-UNICAMP) e Prof. Dr. 
Moustafá Mohamed El-Guindy, Faculdade de Odontologia 
de Piracicaba.- FOP, UNICAMP 

 
No presente trabalho verificou-se o perfil sócio-
econômico e cultural dos pacientes atendidos nas 
clínicas integradas da FOP/UNICAMP, no ano de 
1996. O estudo realizou-se através do uso de 
questionários onde constam perguntas estruturadas, 
semi-estruturadas e abertas, quanto a moradia, ao 
grau de instrução, a situação profissional e a 
motivação que os levou a procurarem os serviços na 
FOP/UNICAMP. 
A análise dos resultados, evidenciou a necessidade 
de introduzir alterações a nível da Graduação em 
Odontologia, visando atender e conscientizar melhor 
os pacientes. Tais alterações devem abranger os 
alunos e professores, pois conhecendo o perfil sócio-
econômico e cultural dos pacientes, poderemos 
estabelecer uma comunicação melhor que resultaria, 
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certamente na melhora da saúde dos pacientes, 
considerando-os como um todo.   
 
 

INFLUÊNCIA DA ESCOVAÇÃO COM 
DENTIFRÍCIOS FLUORETADOS COMERCIAIS 
SOBRE A DUREZA SUPERFICIAL DOS 
COMPÓSITOS ODONTOLÓGICOS. 
Alessandra Vicentini (Bolsista SAE - UNICAMP) e Prof. Dr. 
Lourenço Correr Sobrinho (Orientador), Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba - FOP, UNICAMP.  

 
Durante os procedimentos de higienização oral, 
ocorre um certo desgaste nos dentes e também nas 
restaurações. Este estudo objetivou avaliar a 
influência da escovação com dentifrícios comerciais 
sobre a dureza Knoop de corpos-de-prova 
confeccionados com os compósitos Z-100 e Silux 
Plus. As amostras foram fotopolimerizadas com o 
aparelho Visilux 2 por 40 segundos, polidas com 
discos Sof-Lex (3M Dental Products) e escovadas 
com os dentifrícios Kolynos (Anakol), Colgate 
(Colgate-Palmolive) e Tandy (Anakol). Após cada 
uma das etapas foram realizadas leituras de dureza 
Knoop. Os resultados mostraram que o compósito Z-
100 apresentou sempre valores de dureza superiores 
ao Silux Plus, e que, após a escovação o dentifrício 
Kolynos proporcionou maior dureza nos corpos de 
prova, comparado ao Colgate e ao Tandy. 
Compósito - Dentifrício - Dureza 

 
 

ANÁLISE BIOQUÍMICA DE METALOPROTEASE 
EM ATROFIA EXPERIMENTAL DE GLÂNDULAS 
SALIVARES 
Ana Paula de Souza (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Sérgio Roberto Peres Line (Orientador) Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba-FOP/UNICAMP 

 
Atrofia obstrutiva de glândulas salivares é uma 
alteração comum que pode ser causada pela 
presença de cálculos. infecções ou processos 
neoplásicos. A atrofia experimental de glândulas 
salivares pode ser usada como modelo in vivo para 
estudar eventos moleculares que ocorrem durante 
remodelação da matriz extracelular. Em nosso 
estudo, analisamos através de técnica zimográfica a 
expressão de metaloproteases em glândulas 
salivares submandibulares atróficas de ratos por 
períodos de 2, 5, 10, 20 e 30 dias, tendo como 
controle glândulas salivares não atrofiadas. 
Observamos que houve aumento da expressão de 
colagenase fibroblástica nos períodos iniciais de 
atrofia, diminuindo gradativamente a expressão da 
enzima com a evolução da atrofia. Concluímos que 
as metaloproteases desempenham papel importante 

no fibrosamento das glândulas salivares durante o 
processo de atrofia. 
Metaloprotease-Glândula Salivar-Atrofia 

 
 

ESTUDO DO EFEITO DO DETERGENTE ANIÔNICO 
LAURIL SULFATO DE SÓDIO NAS PROTEÍNAS 
SALIVARES. 
Carla M.M. Gimenez (bolsista PIBIC/CNPq), Prof. Dr. 
Jaime Cury (Orientador) e Prof. Dr. Sérgio Line (Co-
orientador). Faculdade de Odontologia de Piracicaba - 
FOP/UNICAMP 

 
Lauril sulfato de sódio (LSS) é o detergente mais 
usado nos dentifrícios, cuja concentração varia de 0,5 
a 2,5%.Tem alta afinidade por proteínas sendo um 
potente agente desnaturante. Este detergente pode 
estar relacionado com a incidência de aftas, pois sua 
recorrência diminui quando do uso de dentifrícios 
isentos de LSS. O mecanismo envolvido tem sido 
atribuído ao aumento da permeabilidade da mucosa 
devido a desnaturação da camada protetora, 
constituída principalmente por proteínas salivares de 
alto peso molecular que predisporia à ocorrência da 
lesão em pacientes suscetíveis. Assim, a proposição 
deste trabalho foi avaliar o efeito do LSS nas 
proteínas salivares. Para tal coletou-se saliva de 12 
voluntários pela manhã(antes que estes escovassem 
os dentes ou se alimentassem); centrifugou-se por 10 
minutos a 1000xg e posteriormente preparou-se para 
cada voluntário 4 amostras nas concentrações finais 
de LSS de 0,0 , 0,5 , 1,0 e 2,5%. Após 30 a 40 
minutos as amostras, então foram submetidas à 
eletroforese em gradiente de gel de poliacrilamida de 
3 a 15%, e evidenciadas com Coomassie blue.Notou-
se que com adição de LSS na saliva houve 
interferência no padrão eletroforético  das proteínas; 
porém as alterações não seguem um padrão linear 
havendo variação inter-individual. Os resultados 
preliminares sugerem que o aparecimento de bandas 
adicionais de proteínas de baixo peso molecular seria 
devido à desnaturação de proteínas de peso 
molecular mais alto, provavelmente as responsáveis 
pela formação da camada protetora da mucosa. É 
importante salientar que a pesquisa ainda não está 
concluída, havendo a necessidade de sua 
continuidade com análise das proteínas obtidas 
através de raspagem após uso de dentifrícios com e 
sem LSS. 
Detergente(LSS) - proteínas salivares - afta 

 
 

ESTUDO SOBRE A CORRELAÇÃO GENÉTICA 
NAS DESORDENS CRÂNIO MANDIBULARES 
Claudia Yukie Okabayashi (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Célia Marisa Rizzatti Barbosa (Orientadora), 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba - FOP, UNICAMP 
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 A Desordem Crânio Mandibular (DCM)é uma 
enfermidade que pode apresentar diversos sinais e 
sintomas que estão relacionados especialmente com 
a Articulação Têmporo Mandibular (ATM) e com os 
músculos faciais. A incidência maior da DCM pode 
ser observada em adultos jovens e principalmente no 
sexo feminino. Pode-se observar que a prevalência 
de DCM é mais alta entre familiares de indivíduos 
afetados do que na população geral, o que pode ser 
fundamentado que tanto genes como o ambiente 
familiar podem ser predisponente para o 
desenvolvimento de DCM. Pacientes selecionados na 
Clínica de Triagem da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba - UNICAMP e  seus respectivos familiares 
foram submetidos a anamnese, exame clínico e físico 
bem apurados, os dados obtidos foram agregados 
em árvores genealógicas e os resultados analisados 
por geneticista. Os resultados mostram que existe 
uma estimativa de herdabilidade alta, para uma 
característica não determinada por genes com efeitos 
de dominância.  
Articulação Têmporo Mandibular - Desordem Crânio Mandibular - genética 

 
 

MENSURAÇÕES DOS DIASTEMAS E DOS 
DIÂMETROS MÉSIO- DISAIS DOS DENTES DE 
CRIANÇAS PORTADORAS DE ARCOS 
DENTÁRIOS DECÍDUOS NA FAIXA ETÁRIA DE 3 A 
6 ANOS DE IDADE. 
Fabiana Teochi (bolsista SAE) e Prof. Dra. Maria Beatriz 
Duarte Gavião (orientadora), Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba- FOP UNICAMP 

 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o tamanho dos 
dentes decíduos no sentido mésio-distal, em crianças 
portadoras de arcos espaçados (tipo I) e não 
espaçados (tipo II), e o tamanho dos diastemas, nos 
arcos que os apresentaram. Analisou-se modelos de 
60 crianças sendo 34 do sexo feminino (22 com arco 
tipo I, e 3 com arco tipo II e 9 com arco misto) e 26 do 
sexo masculino (17 com arco tipo I, 5 tipo II e 4 com 
arco misto), portadoras de oclusão considerada 
clinicamente normal. O diâmetro mésio-distal dos 
dentes foi mensurado com paquímetro de leitura 
digital, posicionado na altura dos pontos de contato 
ou no maior diâmetro mésio-distal do dente medido e 
os diastemas foram medidos com fios ortodônticos de 
secção circular, com diferença de 0.1 mm de um para 
outro fio, e com  5 cm de comprimento, devidamente 
aferidos. O tamanho dos diastemas foi considerado 
quando o fio passou tocando simultaneamente os 
pontos dos contatos dos dentes que limitavam os 
espaços. Realizou-se 3 mensurações e obteve-se as 
médias, as quais foram tabeladas e comparadas 
entre as variáveis disponíveis. Concluiu-se que os 

dentes do arco tipo II tem maior diâmetro mésio-
distal;as secções anteriores e posteriores são 
numericamente equivalentes em todos os tipos de 
arcos; numericamente as médias dos diastemas e 
dos diâmetros mésio-distais são equivalentes em 
ambos os sexos; houve maior frequência de arcos do 
tipo I. 
Arco dentário; dente decíduo; oclusão dentária 

 
 
ANALISE ESPECTRAL DOS MM MASSETER, 
TEMPORAL E SUPRAHIOIDEOS EM 
DESDENTADOS TOTAIS  
Priscila de Castro Pacini (bolsista PIBIC/CNPq)  e Prof. Dr. 
Fausto Bérzin (Orientador), Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba - FOP, UNICAMP 

 
Para determinação da fisiologia e  detecção das 
disfunções musculares do sistema mastigatório 
temos como recurso diagnóstico a 
Eletromiografia.Sabendo a importância dos músculos 
masseter(M) e temporal(T) nos movimentos 
mandibulares durante a mastigação e fala, e dos 
músculos digástrico(D) e milohioideo(MH) na 
depressão da mandíbula e manutenção do equilíbrio 
e postura da cabeça, o  trabalho contou com uma 
amostra de 11 voluntários desdentados totais, 
portadores ou não de prótese total(mono/dupla) para 
análise das atividades destes músculos.  Realizou-se 
mordida isométrica bilateral com rolete de algodão. 
Os resultados obtidos foram expressos em Turns/seg 
e RMS(mV). Os dados foram:  RMS: ME-
24,45+13,68; MD-25,21+17,41; TE-31,42+17,14;  TD-
34,21+23,30;  D-61,30+43,82; MH-8,15+4,83.TURNS: 
ME-56,58+49,28; MD-72,42+63,60; TE-102,55+81,32; 
TD-126,45+110,87 ; D-196,91+89,60; MH-1,64+2,96. 
Em vista dos resultados, conclui-se que não houve 
diferença entre os lados direito e esquerdo dos 
músculos M e T, tendendo maior atividade do T em 
relação ao M. Houve uma hiperatividade do D em 
relação aos demais músculos. 
Eletromiografia-desdentados-músculos mastigatórios 

 
 

Instituto de Biologia 
 

SCHISTOSOMA MANSONI: TENTATIVA DE 
INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA NA LINHAGEM BR-
CAMP POR MEIO DE PRESSÕES DE 
OXAMNIQUINE E PRAZIQUANTEL 
Ana Paula. S. Almeida, Rafael X. Camargo (bolsistas 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Luiz Candido S. Dias, Dep. de 
Patologia Clínica - FCM, UNICAMP 
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Foi realizada tentativa de indução de resistência, por 
pressões de oxamniquine (OXA) e praziquantel (PZQ) 
na linhagem BR-CAMP. As pressões de OXA e PZQ, 
forma realizadas em doses subcurativas e 
crescentes, em duas gerações do parasito. Dois 
grupos de camundongos infectados com a 1a geração 
da linhagem, foram tratados com OXA e/ou PZQ 
após 35 e 37 dias de infecção por cercárias, com 
duas de 40 mg/kg, via oral. Foram infectados dois 
grupos de camundongos com a 2a geração do 
parasito: um grupo foi tratado com duas doses de 40 
mg/kg de OXA, 28 e 35 dias após a infecção, e o 
outro com duas doses de 50 mg/kg de PZQ no 
mesmo período. Quinze dias após após o último dia 
de tratamento, foram perfundidos o sistema porta-
hepático dos animais. Na segunda geração, os 
camundongos tratados com OXA mostraram 19,6% 
dos vermes acasalados, 43,5% dos vermes no fígado 
e 56,5% nos vasos mesentéricos. Para os 
camundongos tratados com PZQ as percentagens 
foram 37,3% de vermes acasalados, 34,2% de 
vermes mortos no fígado e 65.8% no mesentério. 
Com as duas drogas, notamos uma menor 
susceptibilidade na segunda 2a do que na 1a. Devido 
a esta relativa resistência desenvolvida nas primeiras 
gerações do verme, esperamos encontrar sucesso de 
indução nas gerações seguintes. 
Schistosoma mansoni - Indunção de resistência - Pressões de drogas 

 
 
AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO LIPÍDICO NO 
EPITÉLIO LUMINAL UTERINO DURANTE O 
PERÍODO DE PRÉ-IMPLANTAÇÃO EMBRIONÁRIA 
EM CAMUNDONGOS. 
Priscila Meirelles Fonseca (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Paulo Pinto Joazeiro (Orientador), Depto. Histologia e 
Embriologia, Instituto de Biologia-IB, UNICAMP. 

 
Sabe-se que o sucesso da implantação embrionária 
em camundongos depende de eventos que 
conduzem a alterações morfofuncionais do 
endométrio, tendo as prostaglandinas um importante 
papel nesse processo. Mudanças na localização e na 
quantidade de lípides no epitélio luminal uterino 
sugerem alta mobilidade e taxa metabólica desta 
substância, porém discute-se sua função. Com a 
finalidade de analisar o conteúdo lipídico presente no 
epitélio durante o período de pré-implantação 
embrionária (dia 1-4 da gestação), úteros foram 
coletados diariamente e fixados em glutaraldeído 2% 
e tetróxido de ósmio 1% para microscopia eletrônica 
de transmissão, empregando-se o tratamento com 
microondas. O conteúdo lipídico do epitélio foi 
analisado quantitativamente em micrografias 
eletrônicas obtidas pelas técnicas convencionais para 
microscopia eletrônica. Os resultados obtidos 

revelaram diferenças marcantes no conteúdo lipídico 
nos diferentes dias de gestação estutados, incluindo 
variações na fração volumétrica e diâmetro das 
gotículas lipídicas. O estudo desenvolvido permitiu, 
portanto, a caracterização de um padrão 
morfométrico do conteúdo e distribuição do 
componente lipídico e sugeriu, ainda, sua relação 
com a síntese de prostaglandinas. 
Pré-implantação-Lipídio-Endométrio-Microscopia Eletrônica. 

 
 

TESTE DE REPOSTA EMOCIONAL 
CONDICIONADA COMO UM MODELO PARA 
AJUSTAR O EFEITO DE DROGAS SOBRE A 
MEMÓRIA E A APRENDIZAGEM. 
Marcos Vinícius Calfat Maldaum;Mateus Dal Fabbro 
(bolsista FAPESP); Profa. Dra. Elenice A.M. Ferrari e 
Profa. Dra. L. Melo (Orientadora). Dept. de Filosofia e 
Biofísica - IB, UNICAMP 

 
A Resposta Emocional Condicionada (REC) consiste 
de alterações na atividade vegetativa e no 
comportamento emocional eliciados por um som 
previamente pareado com um choque nas patas. 
Durante o som o animal adota a postura de freezing 
que reflete a formação de uma associação entre o 
som e as conseqüências aversivas do choque nas 
patas. O aparato utilizado consiste de uma caixa de 
Skinner acoplada a um computador, cujo software 
controla a apresentação de um som (30s, 85dB, 
2kHz) e de um choque nas patas (0,4mA; 0,5s), além 
de registrar o comportamento de lamber em um 
bebedouro presente em uma das paredes da caixa. O 
animal é submetido a (i) Treino inicial:(5 dias) 
sessões diárias de 20 min; (ii) Condicionamento: (1 
dia) a associação som-choque ocorria por duas vezes 
consecutivas, com intervalo de 60s; (iii) Teste (1 dia) 
o som (CS) é apresentado por 3 vezes, a intervalos 
de 60s. A duração do freezing foi transformada em 
taxa de supressão = PRE / PRE + CS, onde PRE = 
tempo para completar 10 lambidas imediatamente 
antes do som; CS = tempo para completar 10 
lambidas a partir do início do som. Todos os animais 
apresenaram o comportamento de fe\reezing (taxa de 
supressão: 0,12 ± 0,06; n=8) frente ao som no dia do 
teste. Estes resultados estão de acordo com a 
literatura. O próximo passo será investigar o efeito de 
drogas em ratos submetidos ao teste de REC. 
 
 

ESTUDO CITOGENÉTICO COMPARATIVO DE 
ESPÉCIES DE ANFÍBIOS ANUROS DA 
SUBFAMÍLIA HYLODINAE (LEPTODACTYLIDAE) E 
DA FAMÍLIA DENDROBATIDAE 
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Odair Aguiar Júnior (bolsista PIBIC/CNPq), Shirlei M. R. 
Pimentel (Orientadora) e Ariovaldo A. Giaretta (Co-
orientador), Instituto de Biologia-IB, UNICAMP  

 
Com o objetivo de ampliar o conjunto de parâmetros 
para a análise do parentesco entre os Hylodinae e os 
Dendrobatidae, buscou-se neste traballho a 
caracterização dos cariótipos de Hylodes phyllodes, 
Crossodactylus sp. n1, Megaelosia boticariana 
(Hylodinae) e Epipedobates flavopictus 
(Dendrobatidae) através do bandamento por enzimas 
de restrição. Além disso, foram analisados espécimes 
de uma população identificada como Megaelosia 
massarti, coletados em Pindamonhangaba. Diversas 
enzimas e em concentrações variadas foram 
utilizadas para Megaelosia, Hylodes e Epipedobates e 
não foram obtidos padrões satisfatórios que 
permitissem comparações, mas somente padrões 
considerados inespecíficos por sua não repetitividade. 
Apenas em Crossodactylus foi encontrado um padrão 
de bandas intersticiais e teloméricas com a enzima 
MspI à 0,1U/µl. A inespecificidade do método parece 
ser comum em anfíbios e de modo geral em animais 
de sangue frio, refletindo possíveis diferenças na 
organização cromatínica ou inexistência sítios de 
restrição. Portanto, este método parece não ser de 
grande valia para estudos comparativos em anfíbios. 
A população de Megaelosia apresentou diferenças 
cariótipicas em relação à M. massarti de 
Paranapiacaba, tratando-se, provavelmente, de uma 
espécie nova. 
Citogenética-Anfíbios-Enzimas de restrição. 

 
 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E 
HISTOPATOLÓGICAS DECORRENTES DA 
INOCULAÇÃO DA PEÇONHA DE PHONEUTRIA 
NIGRIVENTER NO TRONCO CEREBRAL DE 
RATOS WISTAR. 
Robenilson Almeida Souza (bolsista PIBIC/CNPq)  & Profa. 
Dra. Maria Alice da Cruz-Höfling (orientadora), 
Departamento de Histologia e Embriologia - IB, UNICAMP. 
 
A aranha armadeira, Phoneutria nigriventer foi 
responsável, entre Janeiro/1984 e Julho/1988, por 
51,6% dos acidentes com aranhas, atendidos na 
UNICAMP. Em tais acidentes ou mediante inoculação 
experimental de sua peçonha, são observáveis sinais 
indicativos de acometimento nervoso (sialorréia, 
lacrimejamento, taquicardia, paralisias, distúrbios 
visuais e convulsões). Nosso trabalho, consistiu na 
observação dos sinais clínicos e na análise 
histopatológica da lesão decorrente da inoculação de 
uma única dose da peçonha de P. nigriventer no 
tronco cerebral de ratos Wistar. Foram observadas 
convulsões, paralisia espástica, lacrimejamento, 
piloereção, fasciculações e sialorréia. A análise 

histopatológica revelou vacuolização do tecido 
nervoso, com edema intra e periaxonal, 
caracterizando lesão espongiótica, que atingiu, ao 
primeiro dia, 1/3 da superfície pontina; seguindo-se 
processo reacional, principalmente na periferia da 
área lesada e absorção da região central, 
determinando a formação de uma cavidade cística, 
que ao trigésimo dia, abrangia 1/25 da superfície 
pontina. Os sinais clínicos indicam uma ação tóxica 
da peçonha no SNC e repetem sinais observados 
após inoculação sistêmica. A análise histopatológica 
qualificou o tipo de lesão e sua progressão temporal. 
A reação do tecido sugere que este modelo 
experimental possa servir para o estudo de processos 
reativos do SNC  
Neurotoxinas - Phoneutria - peçonha 
 
 

EFEITO DO ALCALÓIDE APOMORFINA NA 
SÍNTESE DE MACROMOLÉCULAS EM 
FIBROBLASTOS V79 
Rafael de Castro (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Maria 
Edwiges Hoffmann (Orientadora), Instuto de Biologia - IB, 
UNICAMP 

 
A apomorfina (APO) é um alcalóide sintético, 
derivado da morfina. Estudos recentes apontaram-na 
como sendo um eficiente agonista do 
neurotransmissor dopamina e, devido a essa 
propriedade funcional, a APO vem sendo utilizada no 
tratamento de distúrbios do movimento, como o Mal 
de Parkinson. A APO, apresenta um anel catecólico 
em sua molécula, o que lhe confere a capacidade de 
sofrer autoxidação em soluções aquosas neutras, 
gerando produtos conhecidamente tóxicos como as 
espécies reativas de oxigênio e as orto-quinonas. 
Entretanto, não estão ainda claros quais são os 
efeitos, possivelmente tóxicos, que podem decorrer 
da utilização da APO, a médio e a longo prazo, na 
clínica. Baseando-se nisto, este trabalho tem como 
objetivo estudar a citoxicidade da APO em células de 
mamíferos em cultura, explorando os possíveis alvos 
celulares de sua ação tóxica. Para tanto, utilizamos 
ensaios de proliferação celular e de taxa de síntese 
de ácidos nucleicos, através da medida de 
incorporação de radioisótopos, em  culturas de 
fibroblastos V79. Assim, a APO (20-200µm) 
demonstrou ser uma droga potencialmente tóxica, 
que além de inibir a proliferação celular, efeito este 
potencializado pelo íon férrico, inibe também a 
síntese de ácidos nucleicos, especialmente a do 
DNA. 
Apomorfina - Síntese de macromoléculas - Células de mamíferos 
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ESTUDO DA INTERAÇÃO DE ANESTÉSICOS 
LOCAIS COM A MEMBRANA ERITROCITÁRIA 
POR FLUORESCÊNCIA 
Daniela. K.Yokaichiya (Bolsista-SAE/UNICAMP), e Profa. 
Dra. Eneida de Paula (Orientadora); Departamento de 
Bioquímica, Instituto de Biologia/UNICAMP. 

 
A benzocaína (BZC), um anestésico local (AL) do tipo 
éster, não se ioniza em pHs próximos ao fisiológico 
como ocorre com a maioria dos AL, podendo ser 
usada no estudo da forma desprotonada destes. 
Sabe-se que a potência de um AL é diretamente 
proporcional à sua hidrofobicidade, logo, a forma 
neutra - mais hidrofóbica do que a forma protonada - 
interage mais fortemente com membranas. Usando a 
fluorescência intrínseca da BZC, estudamos sua 
interação com membranas fosfolipídicas e de 
eritrócitos. A emissão máxima (λmax) da BZC em 
membranas é deslocada para o azul, com aumento 
do rendimento de fluorescência em relação ao 
espectro em água. Ajustando os valores de λmax em 
uma curva padrão de diferentes constantes dielétricas 
(CD), determinamos a polaridade do local de inserção 
da BZC em ghosts de eritrócito (39,0), vesículas 
unilamelares pequenas, sonicadas (50,8) e grandes, 
extrudadas (60,6) de fosfatidilcolina. Os resultados 
indicaram localização mais interna da BZC nos 
ghosts que nas vesículas. O efeito da BZC na 
estabilidade da membrana eritrocitária foi 
determinado em testes hemolíticos onde a [BZC] para 
50% de hemólise variou de 15,64 para 19,44 mM em 
hematócritos de 0,5 e 5%, respectivamente. 
Anestésicos locais - Membranas - Fluorescência 

 
 

ASSOCIAÇÃO DA FÍMBRIA F18 (F107 E 2134P) 
COM AMOSTRAS DE E. COLCITOTOXIGÊNICAS 
(NTEC E VTEC) ISOLADAS DE BEZERROS 
NO BRASIL 
J.G.Q.Cabanillas (bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Tomomasa 
Yano (Orientador),  
Departamento de Microbiologia e Imunologia - I.B, 
UNICAMP 

 
 O fator necrosante citotóxico (CNF) foi descrito por 
Caprioli et. al por causar necrose em dorso de 
coelhos e induzir alongamento e multinucleação de 
células Vero e HeLa. O CNF está classificado em 
dois tipos: CNF1,  associado com infecções 
extraintestinais em humanos e relacionado à 
produção de α-hemolisina e o CNF2, geralmente 
associado às doenças entéricas bovinas. A 
biossíntese de enterohemolisina (E-Hly) está 
relacionada com a produção de verotoxinas (VTs). O 
presente trabalho teve como objetivo verificar a 
associação das fímbrias da família  F18 (F107 e 

2134P) com amostra de E.coli produtoras de LT, VT, 
CNF, α-Hly e E-Hly isoladas de bezerros com diarréia. 
Das  246 amostras de E.coli testadas em células 
Vero, 17,87% (44/246) produziram CNF (NTEC), 
7,32% (18/246) VTEC, 11,79% (29/246) α-hemolisina, 
3,66% (9/246) E-Hly e nenhuma produziu LT (ETEC). 
Foi observado que 50% (22/44) das amostras de 
NTEC apresentavam a fímbria 2134P e 15,91% 
(7/44) apresentavam a fímbria F107. Entre as VTEC, 
as fímbrias 2134P e F107 foram detectadas em 50% 
(9/18) e 38,89% (7/18) das amostras, 
respectivamente. Das amostras produtoras de α-
hemolisina 31 % (9/29) apresentavam a fímbria 
2134P e 24,14% (7/29) a fímbria F107. A fímbria 
2134P foi detectada em 44,44% (4/9) das amostras 
produtoras de E-Hly, e a fímbria F107 em 22,22% 
(2/9). Estes dados mostram uma grande associação 
das fímbrias da família F18 com importantes fatores 
de virulência de amostras de E.coli citotoxigênicas 
(NTEC e VTEC). 
E.coli - Toxinas - Fímbrias 

 
 
COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE BEIJA-
FLORES (TROCHILIDAE) EM CIYTHAREXYLUM 
MYRIANTHUM (VERBENACEAE) NO CAMPUS DA 
UNICAMP 
Márcia Alexandra Rocca de Andrade (bolsista 
SAE/Unicamp) e Prof. Dr. Marlies Sazima (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, Unicamp 

 
O campus da Unicamp é uma área urbanizada e bem 
arborizada que oferece recurso alimentar para beija-
flores ao longo do ano. A espécie arbórea 
Citharexylum myrianthum começa a florescer em 
meados de outubro e termina no início de novembro. 
Em nove dias não consecutivos que compreenderam 
o pico da florada foram feitas observações sobre as 
visitas dos beija-flores durante cerca de 90 minutos 
por dia. As flores são pequenas (15 mm de 
comprimento), tubulares, brancas, dispostas em 
densas inflorescências, com antese diurna e forte 
odor adocicado. Estas flores recebem numerosas 
visitas legítimas de beija-flores. Além das três 
espécies residentes no campus, Eupetomena 
macroura, Amazilia lactea e Chlorostilbon 
aureoventris, mais cinco espécies de beija-flores 
foram avistadas utilizando este recurso: Amazilia 
versicolor, Anthracothorax nigricollis, 
Melanothrochilus fuscus, Phaethornis pretrei e 
Thalurania glaucopis. E. macroura foi o visitante mais 
freqüente durante o pico de floração, diminuindo sua 
freqüência com o término deste pico. De todos os 
visitantes, este possuía o maior porte e também era o 
mais agressivo. Não houve uma relação muito 
evidente entre o aumento do recurso disponível e 
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diminuição de interações agonísticas, porém, foi 
observada uma divisão espacial deste recurso. 
Recurso alimentar - Interação agonística - Partilha de recurso 

 
PLANTAS ORNAMENTAIS COMO RECURSO 
ALIMENTAR DE BEIJA-FLORES NO CAMPUS DA 
UNICAMP 
Márcia Alexandra Rocca de Andrade (bolsista 
SAE/Unicamp) e Prof. Dr. Marlies Sazima (Orientadora), 
Instituto de Biologia - IB, Unicamp 

 
De abril a outubro de 1996 e janeiro a março de 1997, 
um total de 37 espécies de plantas do campus foram 
estudadas. Cada espécie foi observada por um 
período de 30 a 90 minutos por mês. Grande parte 
destas plantas utilizadas pelos beija-flores possui 
flores ou elementos florais avermelhados (39,29%) e 
formato tubular (57,14%). Pela fenologia destas 
espécies, constata-se que há recurso (néctar) 
disponível no campus o ano inteiro, com uma 
sucessão de floradas de diversas espécies e 
espécies que florescem o ano todo. O número de 
espécies em flor por mês foi praticamente constante 
(9 a 12 espécies). Houve um pico de floradas no mês 
de julho (20 espécies), diferindo de ambientes 
naturais. Características do néctar de algumas destas 
espécies apresentaram resultados abaixo da média 
de ambientes naturais, por serem poucas as espécies 
ornitófilas. Em geral, espécies com maior número de 
flores disponíveis foram mais utilizadas pelos beija-
flores. Foram observadas três espécies residentes de 
beija-flores e mais seis que visitam o campus 
principalmente no mês de outubro, devido à florada 
explosiva de Citharexylum myrianthum 
(Verbenaceae). A diversidade de plantas, sua 
quantidade e distribuição espacial possibilitam a 
coexistência de espécies de beija-flores residentes e 
migratórias. 
Trochilidae - Recurso alimentar - Plantas ornamentais 

 
 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE AMILOLÍTICA 
DURANTE A GERMINAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO MICELIAL EM LINHAGENS 
SELVAGEM E MUTANTES DE METARHIZIUM 
ANISOPLIAE. 
Welbe O. Bragança(bolsista PIBIC/CNPq e Prof. Dr. 
Cláudio Luiz Messias(Orientador), Instituto de Biologia -IB- 
UNICAMP - 

 
Metarhizium anisopliae é um fungo deuteromiceto 
reconhecido como agente natural controlador de 
insetos. Sua virulência é dada, dentre outras 
propriedades fisiológicas pela produção de 
exoenzimas, dentre elas, amilases. Este trabalho 
procurou estudar a produção de amilases na 

germinação e estágios avançados de 
desenvolvimento em 4 linhagens de Metarhizium 
anisopliae sendo a linhagem E9, selvagem, e 3 dos 
seus mutantes obtidos por irradiação de luz 
ultravioleta, a saber: Y5; Xvi e Bvi. O crescimento e a 
produção enzimática foram avaliados com as 
linhagens crescendo em dois meios de cultura: Um 
contendo glicose e o outro contendo amido substrato 
indutor da produção da enzima, como única fonte de 
carbono. Foi avaliado também o crescimento micelial 
através da pesagem da massa seca, a variação do 
pH durante todo o período estudado, o consumo de 
glicose e amido e a liberação de glicose pelas 
amilases. Para medir a produção enzimática foi 
incubado o filtrado do meio de crescimento (contendo 
as exoenzimas do fungo) com uma quantidade 
determinada de amido para que esse fosse 
hidrolizado liberando glicose. Os resultados 
empregados no cálculo da variância ocorrida entre as 
linhagens. Foram observadas alterações significativas 
nos mutantes para algumas características 
estudadas, o que pode indicar a variabilidade em 
relação à virulência das linhagens. 
Amilases; fungos; variância. 

 
 

HIPOCAMPO E COMPORTAMENTO 
EXPLORATÓRIO EM POMBOS (C. LIVIA) APÓS 
CONDICIONAMENTO CLÁSSICO AVERSIVO. 
André Almeida Schenka (FAPESP-IC), Fabiano Reis 
(FAPESP-IC), Elenice A. de Moraes Ferrari (Orientadora), 
Lab. de Sist. Neurais e Comportamento, Depto. de 
Fisiologia e Biofísica, IB, UNICAMP. 
 
Analisou-se a  importância do comportamento 
exploratório como parte do repertório de alerta e 
defesa e a participação do hipocampo na exploração 
após condicionamento aversivo. Foram usados 21 
pombos submetidos a pareamento som-choque; 24h 
depois, 6 animais tiveram o hipocampo lesado com 
ácido ibotênico (1mg/ml, em PBS), nos seguintes 
pontos: AP 4.5, 5.25 e 7 (bilateralmente, L 0.4, V 
0.25); 7 animais sofreram lesão simulada. Cinco dias 
após, animais lesados  e não lesados (n=8) tiveram 
dois testes de reexposição ao som pareado (1000-Hz, 
85-dB, 1s; 40 apresentações na primeira sessão e 10 
na segunda) e exposição a um som diferente (500-
Hz, 83-dB, 1s; 40 apresentações na segunda 
sessão). A análise da curva de respostas foi realizada 
para comportamentos exploratórios e pré-
exploratórios. Todos os grupos demonstraram 
diminuição da resposta pré-exploratória, sendo o 
decaimento de resposta mais rápido nos animais 
lesados. Os comportamentos exploratórios não 
mostram extinção em nenhum grupo, não sendo 
portanto afetados pela lesão hipocampal. Os dados 
sugerem que o hipocampo possa estar relacionado à 
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eliciação de respostas pré-exploratórias (sobressalto, 
e.g.), não sendo, por outro lado, essencial para a 
resposta exploratória. 
 
 
RESPOSTAS EMOCIONAIS CONDICIONADAS A 
CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO SOM - CHOQUE: 
PAPEL DO HIPOCAMPO 
Fabiano Reis (FAPESP-IC), André Almeida Schenka 
(FAPESP-IC)  & Elenice A. de Moraes Ferrari 
(ORIENTADORA) Lab. de Sist. Neurais e Comportamento, 
Depto. de Fisiologia e Biofísica, IB, UNICAMP, Campinas, 
SP. 
No presente trabalho, procuramos caracterizar em 
pombos a classe de comportamento identificada 
como freezing e o papel do Hipocampo como 
possível substrato neural.. Foram utilizados pombos 
adultos: grupo não lesão (GC; n=6), grupo lesão 
simulada (GS; n=6) e grupo com lesão do hipocampo 
(GE; n=6). Todos tiveram uma sessão de 20 min com 
três pareamentos de som (1000-Hz,85-dB,1s) e 
choque (10 mA,1s). A lesão ocorreu 24h após essa 
sessão. Os animais GE (anestesia: Xilazine/ 
Ketamine, 0,1mg/100g) receberam injeções bilaterais 
(A: 4,5; 5,25 e 7,0). de IBO (1µl ;1µg/µl); o GS 
recebeu o veículo PBS (A: 5,25). A reexposição ao 
contexto ocorreu 6 dias após o pareamento. Durante 
essa reexposição, os animais-controle exibiram 
imobilidade tensa e uma frequência relativa média de 
Parado (72,62% e 85,53%, respectivamente para GS 
e GC) maior do que o GE (34,63%; p<0.05). A 
exploração foi maior no GE (39,45%). Os dados são 
indicativos de freezing, caracterizado por imobilidade 
tensa e apoio do corpo na câmara de pareamento, 
com as penas eriçadas, cauda levantada. A ausência 
de freezing nos animais do GE sugere a participação 
do Hipocampo na modulação da memória aversiva 
em pombos. 
 
 

FOSFATASES ÁCIDAS DAS SEMENTES DE SOJA 
QUIESCENTES: DETERMINAÇÃO DE 
PARÂMETROS CINÉTICOS  
Alexandre D. Martins Cavagis (bolsista SAE) e Prof. Dr. 
Hiroshi Aoyama (orientador)  
Departamento de Bioquímica - Instituto de Biologia, 
UNICAMP 

 
Quatro frações (AP1, AP2, AP3A e AP3B) contendo 
atividade fosfatásica foram purificadas a partir de 
sementes de soja quiescentes, mostrando um 
comportamento atípico em comparação com outras 
fosfatases ácidas de plantas, uma vez que 
apresentaram atividade significativa em altas 
temperaturas. As atividades das frações foram 
determinadas pela dosagem do fosfato liberado, de 

acordo com LOWRY & LOPEZ (1945). Foram obtidos 
os seguintes valores da constante de Michaelis-
Menten (Km), em mM, a 37 oC: AP1 (0,49; 1,14 e 
0,51), AP2 (0,38; 1,14 e 1,33), AP3A (0,20; 0,19 e 
0,16), AP3B (0,086; 0,17 e 0,17), respectivamente 
para os substratos: p-nitrofenilfosfato (p-NPP),  
tirosina fosfato e pirofosfato inorgânico (PPi). A 60 oC, 
foram determinadas as constantes de especificidade 
(Vmáx/Km) utilizando-se o PPi como substrato: 1.112; 
225; 1.060 e 522, para as frações AP1, AP2, AP3A e 
AP3B, respectivamente. A partir da equação de 
Arrhenius e utilizando o p-NPP como substrato, foram 
obtidos os seguintes valores de energia de ativação, 
respectivamente para as quatro frações: 6.758, 9.908, 
10.564 e 10.470 cal.mol-1. Nossos resultados 
sugerem que o PPi pode ser um substrato fisiológico 
e, nessas condições, as frações AP1 e AP3A 
mostraram uma maior especificidade. A formação do 
complexo enzima-pNPP é favorecida para a forma 
AP1 que mostrou a menor energia de ativação.  
Fosfatase ácida - Soja - Parâmetros cinéticos 

 
INTERAÇÃO DO ANESTÉSICO LOCAL DIBUCAÍNA 
COM MEMBRANAS FOSFOLIPÍDICAS E 
BIOLÓGICAS, ESTUDADA POR FLUORESCÊNCIA 
Alexandre de Aquino Soares (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa Dra Eneida de Paula (Orientadora) 
Depto de Bioquímica - Instituto de Biologia, UNICAMP 

 
O mecanismo de anestesia é um processo pouco 
elucidado, que pode ter relação com a interação dos 
anestésicos locais com os lipídios de membrana. 
Este projeto aborda a caracterização espectroscópica 
do anestésico local dibucaína (DBC), de sua 
interação com membranas artificiais e biológicas, e 
sua influência sobre a distribuição de lipídios nestas 
membranas, esta através de microscopia de 
fluorescência com digitalização de imagens, junto ao 
lab. do Prof. Michael Glaser, na University of Illinois, 
EUA. O grupamento fluorescente NBD 
covalentemente ligado a cadeia acila do ácido 
fosfatídico (PA) ou fosfatidilserina (PS) foi usado para 
monitorar a distribuição lipídica de lipossomos de 
fosfatidilcolina (PC)/PA ou PC/PS e também em 
eritrócitos e ghosts. Os resultados sugerem que  em 
pH fisiológico a DBC 1mM reverta domínios lipídicos 
de PA induzidos por cálcio 2 mM tanto em lipossomos 
como em eritrócitos, além dos domínios induzidos por 
proteínas de membrana. Verificou-se também uma 
importante participação do componente hidrofóbico 
na interação da DBC com estas membranas além do 
eletrostático. As alterações observadas a 
concentrações clínicas de DBC reforçam a hipótese 
de que domínios lipídicos tenham papel importante na 
fisiologia celular e em processos desencadeados pela 
DBC. 
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Membrana-fluorescência-dibucaína 
 

PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES DO MORIM EM 
CÉLULAS VERMELHAS DE RATO 
Brígida Figueiredo de Barros (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dr Satie Hatsushika Ogo Instituto de Biologia -I.B.-
UNICAMP 

 
As células  vermelhas do sangue apresentam um 
sistema natural de proteção contra a ação dos 
radicais livres, composto por GSH e enzimas 
antioxidantes (catalase, glutationa  peroxidase, 
superóxido dismutase). O morim é um flavonóide que 
apresenta características antioxidantes, é capaz de 
sequestrar radicais livres e proteger as células contra 
o estresse oxidativo. Neste trabalho observou-se a 
proteção que o morim oferece à hemácia de rato 
contra a formação de metaHb e hemicromo e contra 
a peroxidação lipídica, provocadas por t-BOOH 
(300µM) e H2O2(25µM). Nos experimentos de cinética 
de oxidação da hemoglobina,induzida por ambos os 
oxidantes, o morim forneceu uma proteção de cerca 
de 50% a partir de uma concentração do flavonóide 
de 100 µM. O morim protegeu também os lipídios de 
membrana do eritrócito contra a peroxidação. A uma 
concentração de 90 µM e 75 µM de morim, 
observamos uma proteção de cerca de 50 % contra a 
peroxidação induzida por H2O2 e t-BOOH, 
respectivamente. 
peroxidação lipídica, morim e oxidação. 

 
 

ESTUDO AO MICROSCÓPIO DE LUZ DOS 
CORPOS LIPÍDICOS PRESENTES NO EPITÉLIO 
LUMINAL DE ÚTEROS DURANTE A PRÉ-
IMPLANTAÇÃO EMBRIONÁRIA EM 
CAMUNDONGOS 
Celina Maiumi Haraguchi (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa 
Dra Maria do Carmo Alberto-Rincon (orientador), Depto. 
Histologia e Embriologia, Instituto de Biologia - IB, 
UNICAMP 

 
O endométrio de camundongo é constiuido por um 
epitélio cilíndrico simples apoiado em um estroma de 
tecido conjuntivo frouxo. Em camundongos a 
implantação embrionária ocorre no 5º dia de gestação 
(dop). Estudos anteriores mostraram que as 
prostaglandinas estão envolvidas no aumento da 
permeablidade vascular e no sucesso da implantação 
embrionária. O conteúdo lipídico do epitélio luminal no 
período de pré-implantação é bem conhecido, porém 
é discutido a  sua função. Com a finalidade de 
estudar quantitativa e morfometricamente a 
distribuição dos corpos lipídicos presentes no epitélio 
uterino, no período de pré-implantação embrionária, 
úteros (1º - 4º dop) foram coletados, e fixados em 

glutaraldeido 2% e tetróxido de ósmio a 1%, em forno 
de microondas. A análise quantitativa foi realizada em 
cortes de 1(m de espécimes embebidos em resina 
glicolmetacrilato, corados em azul de toluidina. A 
análise mostrou que há um aumento significativo das 
gotículas llipídicas nas porções basal e apical entre o 
1º dia e o 4º dop, mostrando que há uma contínua 
síntese e mobilidade desses corpos. Portanto, o 
aumento dos corpos lipídicos possivelmente esteja 
relacionado com a síntese de prostaglandinas, 
garantindo o sucesso da implantação embrionária  
Pré-implantação – Lipídio - Endométrio 

 
 

EFEITO DE COFATOR DE REASSOCIAÇÃO EM 
HEMOCIANINA DE AMPULLARIA CANALICULATA 
Daniel Roberto Coradi de Freitas (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Carlos Francisco Sampaio Bonafé (Orientador), 
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP 

 
Hemocianinas são cuproproteínas gigantes, 
multiméricas, carreadoras de oxigênio, presente em 
moluscos e artrópodes. O gastrópoda Ampullaria 
canaliculata possui hemocianina de 7,5 x  106 Da na 
forma mais associada, que apresenta dissociação na 
ausência Ca++ e Mg++, assim como suceptibilidade à 
dissociação após submetida a gel-filtração, 
ultracentrifugação ou diálise. Neste trabalho 
investigamos a possível existência de um cofator de 
reassociação que explicaria essas propriedades, 
possivelmente de natureza peptídica. Esse tipo de 
cofator em hemocianinas tem sido sugerido por 
vários autores. Hemolinfa de A. canaliculata foi 
submetida a gel-filtração em BioGel P-30, pH 8,0. 
Esse tratamento induziu dissociação da hemocianina, 
observada através de gel-filtração em HPLC, 
ocorrendo um pico de eluição no volume final da 
coluna, abaixo de 1000 Da, que apresentou absorção 
em λ = 220 nm ,sem absorver em 280 nm. 
Considerou-se esse eluato como o cofator de 
associação. No estudo da dissociação induzida por 
diálise de hemolinfa contra tampão Tris-HCl pH 8,0, o 
espectro de absorção do tampão de diálise também 
apresentou absorção a 220 nm e não a 280 nm. 
Cromatografia do cofator em fase reversa em HPLC, 
coluna C8, resultou em um pico com absorção apenas 
em 220 nm. Este pico será submetido a composição 
e sequência de aminoácidos. 
Hemocianina-dissociação-cofator de reassociação 
 
 

ESTUDO DA VARIABILIDADE GENÉTICA ENTRE 
POPULAÇÕES DE XANTHACIURA E DE SUAS 
PLANTAS HOSPEDEIRAS 
Fabiana Araujo Poppius (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof a. 
Dra. Vera Nisaka Solferini (Orientadora), Departamento de 
Genética e Evolução - IB, UNICAMP 
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A caracterização da variabilidade genética em 
populações naturais e a explicação da sua 
manutenção é fundamental para entender o processo 
evolutivo e seus mecanismos; os insetos fitófagos e 
suas plantas hospedeiras se apresentam como ótimo 
modelo para este tipo de estudo. O trabalho se 
propôs a caracterizar a variabilidade em espécies e 
populações de Xanthaciura (Tephritidae, Diptera) e 
em suas plantas hospedeiras, através da análise de 
isozimas e a variação morfológica dos insetos pela 
análise morfométrica das asas. Os resultados 
mostraram que existe um alto grau de polimorfismo 
em Xanthaciura, mas uma consistente deficiência em 
heterozigotos, tanto para espécies quanto para 
populações. A análise morfométrica mostrou que a 
maior parte da variação morfológica das asas é 
decorrente do tamanho e a matriz de distância 
construída a partir desses dados mostrou correlação 
significativa com a de distância genética, mostrando 
uma consistência no padrão de relações entre as 
espécies. Esses resultados levam a algumas 
hipóteses que serão investigadas: existência de 
espécies crípticas ou de níveis mais estruturados das 
populações desses insetos. Apesar da pouca 
resolução da eletroforese das hospedeiras, os 
resultados preliminares são promissores. 
Variabilidade genética - Xanthaciura - plantas hospedeiras 

 
 

VARIABILIDADE GENÉTICA EM POPULAÇÕES DE 
PROTEOPSIS (VERNONIEAE: ASTERACEAE), UM 
GÊNERO ENDÊMICO DA CADEIA DO ESPINHAÇO 
Flávia Fuchs de Jesus (bolsista 
PIBIC/CNPq), Profa.Dra.Vera Nisaka 
Solferini (Orientadora) e Prof. Dr. João 
Semir (Coorientador), Instituto de Biologia - 
IB, UNICAMP 
 
Proteopsis (Vernonieae: Asteraceae) é um gênero 
endêmico dos campos rupestres de Minas Gerais, 
com apenas uma espécie reconhecia atualmente: P. 
argentea. A população encontrada na Serra do Cipó 
apresenta diferenças morfológicas e vem sendo 
tratada até agora como P. aff. argentea. Neste 
trabalho estudou-se a variabilidade genética 
(isozímica) intra e inter-populacional das populações 
de P.argentea e P. aff. argentea e buscou-se verificar 
se há alguma base genética para a diferenciação 
morfológica encontrada na população da Serra do 
Cipó. Foram estudadas 10 populações, de diversas 
localidades da Cadeia do Espinhaço (MG). Obteve-se 
resolução para 5 sistemas enzimáticos, num total de 
8 locos, sendo 3 polimórficos. Os parâmetros obtidos 
indicam uma baixíssima variabilidade genética nas 

populações de Proteopsis, o que é coerente com 
investigações prévias de espécies endêmicas. As 
identidades genéticas entre as populações 
mostraram-se muito altas  (acima de 0,92) o  que não 
contribui para a separação da população da Serra do 
Cipó em uma espécie distinta. A baixa variabilidade 
intrapopulacional encontrada poderia ser explicada 
por deriva genética ou seleção natural. Estudos 
posteriores deverão contribuir para elucidar os 
padrões observados. 
variabilidade genética - endemismo - Cadeia do Espinhaço 

 
 

ASSOCIAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE 
DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) DO SORO 
DE PACIENTES PORTADORES DE LUPUS E O 
PADRÃO DE CITOCINAS PRODUZIDAS POR 
LINFÓCITOS TH1 E TH2 
Karina Mancini (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa Dra. Leonilda 
M.B. dos Santos (orientadora) 

Instituto de Biologia - IB, UNICAMP. 
 
Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença 
autoimune caracterizada pela formação de auto 
anticorpos anti componentes nucleares devido à 
disfunção das células T e B. A doença é prevalente 
em mulheres, associada com baixa produção de 
DHEA. As citocinas produzidas pelos linfócitos Th1 
(IL2) regulam negativamente a produção de citocinas 
pelos clones Th2 (IL10) e vice versa. Este trabalho 
teve por objetivo correlacionar os níveis de DHEA e 
de seu precursor S-DHEA com o padrão de citocinas 
produzidas por Th1 e Th2. Os níveis de DHEA e de 
S-DHEA foram quantificados pelo método de 
radioimunoensaio e as citocinas pelo método de 
ELISA de captura. Estudando-se 35 pacientes 
portadores de LES e 26 indivíduos controle, todos do 
sexo feminino, foi observado redução significativa dos 
níveis do hormônio nos pacientes. Os níveis de IL2 se 
mostraram discretamente reduzidos em pacientes 
portadores de LES. Já os níveis de IL10 
apresentaram um pequeno aumento no grupo de 
pacientes. Esse dados sugerem que a produção de 
auto anticorpos é resultado de disfunção na produção 
de citocinas pelas células T. 
Lupus - DHEA - Interleucinas 

 
 

SISTEMA MICROSOMAL HEPÁTICO (CITOCROMO 
P450 E CITOCROMO B5 DO PEIXE CURIMBATÁ - 
PROCHILODUS SCROFA). 
Maria  Eleonora Feracin da Silva ( Bolsista SAE); Prof.(a) 
Dr(a) Nilce Correa Meirelles (Orientadora) e Prof. Dr. Igor 
A. Degterev ( Co-orientador). 
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A ocorrência frequente de problemas de 
contaminação ambiental chama a atenção para a 
necessidade de biomarcadores com capacidade de 
monitorar o impacto contaminante tóxico. A análise 
bioquímica de organismos serve para monitorar 
precocemente os efeitos poluentes e os danos 
biológicos. Neste trabalho descrevemos as 
características espectrais de citocromo P450 e b5 de 
peixe Curimbatá com o objetivo de utilizar este 
sistema como biomarcador para ambientes poluídos. 
O citocromo b5 deste peixe tem um espectro visível 
com as mesmas características de outros  Teleosteos 
e mamíferos quando reduzido por NADPH (NADP). 
Dois fatores são observados na redução do b5: o 
deslocamento de um máximo para 430nm e a 
redução do pico usando ditionito de sódio como 
agente redutor ou microssomas fígado de peixe 
(MFP) reduzidos com NADPH (NADP) e desaerado. 
Quando exposto ao CO, MFP reduzidos mostram um 
pico perto de 450nm e um pico mais intenso em 
418nm, característico para formas reduzidas do P450. 
Um mínimo de 432 nm é observado, mostrando a 
possível a oxidação do citocromo b5 pelo CO. O teste 
para EROD foi negativo e o teste para a atividade 
metabólica do MFP utilizando o Quinifuryl foi positivo, 
enquanto que as taxas metabólitas da droga em MFP 
foram menores quando comparado com 
microssomas de figado de roedores (MFC). 
P450  -  Curimbatá -  b5. 

 
 

RESPOSTA ADAPTATIVA AO EXERCICIO DE 
NATAÇÃO: SISTEMA ANTIOXIDANTE E 
PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA  
Maristela Cesquini (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.(a) Dr.(a) 
Satie H. Ogo (Orientadora), I.B, UNICAMP. 

 
 Nas últimas décadas, estudos têm sido realizados 
para demonstrar a associação de exercícios físicos 
aeróbicos com o  aumento da formação de espécies 
reativas de oxigênio (ROS) levando ao “stress” 
oxidativo que induziria processo patológicos como 
peroxidação lipídica, inflamação, carcinogênese etc. 
Em geral, sob condições fisiológicas, existem 
diversas estratégias celulares de defesa contra 
processos mediados por espécies reativas de 
oxigênio. Constituindo este sistema de defesa, 
encontram-se as vitaminas, glutationa  e enzimas do 
sistema antioxidante como Catalase (CAT), 
Glutationa Redutase (GR), Glutationa Peroxidase 
(GPX) e Superoxido Dismutase (SOD).Entetanto, 
quando a produção de ROS for excessiva, como em 
exercícios prolongados, o organismo aumenta o nível 
de GSH e atividades das enzimas antioxidantes. 
Neste trabalho, comparamos os níveis do sistema 
protetor (GSH, grupos tióis, Cat, GR, GPX e SOD) e a 

peroxidação lipídica de membranas eritrocitária de 
ratos exercitados e sedentários. Os resultados 
mostraram que o exercício de natação induziu um 
aumento na atividade da GR em 3.25 vezes em 
relação aos animais sedentários; GSH e SOD 
também foram maiores nos animais exercitados. 
Entretanto, a atividade da CAT foi 1.41 vezes menor 
que o animal controle. A suscetibilidade à 
peroxidação dos eritrócitos de animais treinados foi 
similar ao dos controle. Esses resultados, nos 
sugerem que sob condições de “stress”, ocorre um 
aumento da atividade antioxidante afim de proteger o 
organismo contra possíveis danos.  
Eritrócito, Exercício, Sistema antioxidante. 

 
 
DESENVOLVIMENTO OVARIANO DA MOSCA 
SARCOSAPRÓFAGA PATTONELLA 
INTERMUTANS (DIPTERA: SARCOPHAGIDAE), 
UM PROVÁVEL INDICADOR FORENSE 
Patricia Lia Santarosa (bolsista PIBIC/CNPq) e Profª. Drª. 
Rita Maria Pereira Avancini (orientadora), Instituto de 
Biologia - IB, UNICAMP 
 
Os estudos de decomposição de cadáveres de 
vertebrados mostram que as moscas das famílias 
Sarcophagidae e Calliphoridae são os principais 
invertebrados consumidores de carcaças. Nos 
trabalhos sobre a entomofauna presente em carcaças 
na região de Campinas, a única espécie de 
Sarcophagidae que foi considerada como boa 
indicadora forense, foi Pattonella intermutans. Quase 
nada existe na literatura sobre a biologia desta 
espécie neotropical. Aspectos de sua ovogênese 
foram por nós investigados. O estabelecimento da 
colônia em laboratório requereu várias adaptações 
metodológicas que permitissem obtenção de 
indivíduos adultos com mesma idade. Com este 
resultado, investigamos o primeiro ciclo ovariano, que 
dura em média 13 dias, porém ovos já foram 
encontrados em fêmeas com 10 dias de idade. Há 
cerca de 30 ovaríolos por ovário. Além dos 2 ovários, 
pudemos observar a presença de 3 espermatecas, 2 
glândulas acessórias e útero, já que a espécie é 
ovovivípara. Cortes histológicos seguidos por 
coloração específica permitiram a observação dos 
componentes de cada folículo: células epiteliais, 15 
células tróficas e o oócito, bem como do(s) 
nucléolo(s) neles presentes. Fêmeas mantidas sob 
dieta sem proteína por até 54 dias não 
desenvolveram ovos, o que classifica a espécie como 
anautógena; porém, atingiram início de vitelogênese, 
e sendo assim, teriam autogenia incipiente. 
Diptera - Reprodução - Sarcosaprófaga 
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PARTICIPAÇÃO DOS LINFÓCITOS T TCRγγγγδδδδ NA 
ENCEFALOMIELITE EXPERIMENTAL AUTOIMUNE 
(EAE) INDUZIDA EM RATOS LEWIS 
Renata Roseghini (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa 
Dra.Leonilda M. B. dos Santos (orientadora) 

Instituto de Biologia - IB, UNICAMP. 
 
A Encefalomielite Experimental Autoimune (EAE) é 
um modelo experimental da Esclerose Múltipla 
Humana. A EAE é caracterizada por disfunção 
neurológica na forma de surtos e remissões. Estudos 
anteriores mostram que a depleção de linfócitos T 
TCRγδ “in vivo” leva a um aumento da severidade da 
EAE. Esta população celular, por sua vez, pode ser 
estimulada por antígenos derivados de Mt. Assim, 
objetivou-se demonstrar se a recuperação dos ratos 
Lewis, onde a doença se apresenta monofásica, se 
deve à ativação dos linfócitos T TCRγδ e se antígenos 
derivados de Mt, que ativam estas células, podem 
proteger contra o desenvolvimento da doença. A EAE 
foi induzida em ratos Lewis fêmeas com GP-MBP em 
CFA. A porcentagem de linfócitos T TCRγδ, 
quantificados por citometria de fluxo, mostrou-se 
baixa na ausência da doença e aumentada durante o 
desenvolvimento desta, tendo seu valor máximo após 
a recuperação completa. A imunidade celular avaliada 
pela resposta proliferativa de linfócitos por 
incorporação de timidina tritiada, mostrou-se 
significativamente diminuída nos animais tratados 
com Mt. Esses resultados falam a favor de importante 
ação imunossupressora exercida pela população de 
linfócitos T TCRγδ resultando na redução da 
severidade da EAE. 
Linfócitos T TCRγδ - EAE - Antígenos derivados de Mt   

 
 
CARACTERIZAÇÃO DOS FRAGMENTOS 
FLORESTAIS REMANESCENTES SITUADOS NA 
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA, DOS 
DISTRITOS DE SOUSAS E JOAQUIM EGÍDIO, 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS - SP. 
Roque Cielo Filho (bolsista PIBIC/CNPq) e MSc. Dionete 
Aparecida Santin (Orientadora), Jardim Botânico 
“Hermógenes de Freitas Leitão Filho” - PREAC - UNICAMP 

 
Foram realizados o mapeamento e a caracterização 
fisionômica da vegetação remanescente  da APA dos 
Distritos de Sousas e Joaquim Egídio, através do 
inventário dos fragmentos florestais. A área de estudo 
localiza-se na porção nordeste do município, abrange 
uma área de 223 Km2  e situa-se na região de 
interflúvio dos Rios Atibaia e Jaguari. Partindo da 
análise de fotografias aéreas em escala 1:25.000, foi 
feito o mapeamento e a localização dos fragmentos 
florestais. A caracterização foi feita percorrendo-se o  

fragmento externamente seguida de incursões no seu 
interior. O material botânico resultante das coletas foi 
seco em estufas de lâmpadas e incorporados ao 
Herbário UEC. Os fragmentos remanescentes foram 
caracterizados como Florestas Estacionais 
Semideciduais, tendo sido mapeados e 
caracterizados 43 fragmentos,  correspondendo a 750 
ha. Foram inventariadas 277 espécies arbóreas 
distribuídas em 55 famílias. Os fragmentos em geral 
encontram-se isolados e bastante impactados, sendo 
constatada a necessidade não só de conservação, 
como principalmente de estudos detalhados sobre a 
estrutura da vegetação que poderão fornecer 
subsídios para futuros planos de manejo.   
Fragmentação florestal- Inventário de fragmentos florestais- Conservação  

 
 
BIOECOLOGIA DE ANTROCEPHALUS MYTIS 
WALKER (HYM.: CHALCIDIDAE), PARASITOIDE 
DE ANAGASTA KÜHNIELLA ZELLER (LEP.: 
PYRALIDAE). 
Sérgio Greif (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Prafulbala 
Patel, Depto. de Zoologia, IB,UNICAMP 

 
A. mytis é originário da Ásia e foi registrado pela 
primeira vez em Campinas (SP) em 1993, na farinha 
oriunda da limpeza das tubulações nos moinhos. No 
presente trabalho foram  verificados seus aspectos 
bioecológicos. Entre as pragas de grão armazenados 
(A. kühniella e Corcyra cephalonica), A. mytis aceitou 
como hospedeiro somente A. kühniella, havendo 
preferido o estágio pupal, seguido pelo pré-pupal e 
depois pelo último estádio larval. A duração média de 
desenvolvimento (ovo-adulto) entre os dois sexos 
variou significativamente (t = -8,071; P = 0.00).  
Machos e fêmeas sem alimento viveram em média 
menos dias que os adultos alimentados com mel. 
Antrocephalus mytis, Anagasta kühniella, grão armazenados. 

 
 
ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO EM 
GLICOSAMINOGLICANOS DA CARTILAGEM 
ARTICULAR DE FRANGOS 
Silvia Borges Pimentel (Bolsista IC/FAPESP) e Hernandes 
Faustino de Carvalho (Orientador) Depto. Biologia Celular 
– Instituto de Biologia – UNICAMP 

 
Neste trabalho estamos analisando os aspectos 
histológicos, histoquímicos e bioquímicos, procurando 
determinar características associadas à calcificação 
da cartilagem e à ossificação endocondral, que 
possam servir de comparação com o modelo clássico 
encontrado nos mamíferos. A cartilagem femoral 
distal apresenta uma espessa região 
fibrocartilaginosa (FC) na camada superficial, seguida 
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de uma região de cartilagem hialina (CH), uma região 
de proliferação (PR) e uma região hipertrófica (HP). A 
região fibrocartilaginosa apresenta feixes de colágeno 
bastante espessos dispostos sem orientação 
preferencial. A região de proliferação possui 
condrócitos pequenos em grande densidade que 
aumentam enormemente de tamanho em direção à 
região de hipertrofia. Não existe um arranjo colunar 
característico dos mamíferos e a cartilagem 
hipertrófica apresenta-se calcificada e extremamente 
vascularizada. O conteúdo em glicosaminoglicanos 
sulfatados foi variável entre as diferentes regiões 
(FC=38.4; CH=30.8; CC=11.3; HP=22.2 mg/g tecido 
úmido). Quanto ao padrão de sulfatação, foi 
detectado um aumento na proporção de condroitin 4-
sulfato em direção à região de calcificação, à 
semelhança do que ocorre em mamíferos, sugerindo 
a particiação deste isômero nos processos de 
calcificação. 
Cartilagem, glicosaminoglicanos, calcificação. 

 
 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA O 
ESTUDO DE NEUROANATOMIA HUMANA 
Luiz Gustavo Bizarro Mirisola (bolsista FAPESP) Prof. Dr. 
Francesco Langone (Depto. Anatomia/IB/UNICAMP) 

 
 O estudo da anatomia humana pode ser 
significativamente facilitado empregando-se recursos 
de multimídia. Particularmente, a neuroanatomia é a 
área que mais permite, e mesmo exige, o emprego 
destes recursos para otimizar o processo ensino-
aprendizado.  Estamos desenvolvendo um software 
de banco de dados capaz de armazenar imagens de 
cortes neuroanatômicos, bem como informações 
sobre as estruturas anatômicas visíveis nestes cortes. 
Utilizamos a linguagem Borland Delphi 2.0, que tem 
suporte para linguagem SQL e permitirá colocar o 
banco de dados em uma rede. Utilizamos também 
componentes freeware obtidos via ftp, tais como 
Mapimage e Nviewlib. Uma interface windows 95 
permite a visualização das imagens de forma que se 
possa clicar sobre uma estrutura e se obter o nome e 
um texto explicativo sobre a mesma. Rotinas que 
permitem ao usuário procurar uma imagem ou 
estrutura pelo seu nome foram implementadas. Além 
disso, foram elaboradas rotinas que apresentam ao 
usuário uma sequência aleatória de estruturas, 
evidenciando-as sobre a imagem. Estas últimas  
permitem ao usuário identificar as estruturas 
apontadas e fazer assim uma autoavaliação dos 
conhecimentos adquiridos. Testes preliminares já 
foram realizados verificando-se um bom desempenho 
do programa desenvolvido até o momento. 
 
 

Instituto de Física 

 
USO DA PINÇA ÓPTICA PARA MEDIR A 
DEFORMABILIDADE DE HEMÁCIAS  
Raquel Rye Huruta (bolsista PIBIC/CNPq),  Prof. Dr. Carlos 
Lenz Cesar (Orientador), Instituto de Física-IFGW e 
Profa.Dra.Sara T.O.Saad(Co-Orientadora),Fac. de 
Ciências Médicas -UNICAMP. 
 
Neste trabalho utilizamos a “pinça óptica” (uma pinça 
laser de Nd:YAG – instrumento que captura partículas 
microscópicas utilizando a transferência de momento 
do fóton) para desenvolver uma técnica de medida da 
deformabilidade da membrana da hemácia. A 
hemácia, com diâmetro médio entre 7 a 9(m, percorre 
~ 500.000 vezes todos os vasos sanguíneos, 
transpondo capilares de 3 a 4(m.Isto só é possível se 
o glóbulo vermelho mantiver a integridade de suas 
principais propriedades: Deformabilidade e 
Durabilidade celular. Mensuramos a elasticidade da 
membrana da hemácia “arrastando-a” através do 
fluido plasmático e medimos sua deformação em 
função da velocidade do fluido; mensuramos a 
viscosidade da membrana medindo o período de 
oscilação: promovemos uma máxima elongação da 
membrana e medimos o tempo de retorno à sua 
morfologia inicial. As imagens das hemácias 
capturadas de um microscópio Olympus – aumento 
total de ~6.000X - por uma minicâmera JVC, foram 
gravadas e visualizadas em VHS e no 
microcomputador simultaneamente, neste é 
analisado quantitativamente e qualitativamente com o 
auxílio de um software. Desenvolvemos uma técnica 
de medida precisa e a aplicamos ao estudo de 
hemácias estocadas no Hemocentro para transfusão, 
encontramos diferenças sifnificativas de 
deformabilidade em função do tempo de 
armazenamento do sangue.  
Pinça Óptica – Deformabilidade  - Hemácias 
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Faculdade de Engenharia Civil 
 

CRIAÇÃO DE UM ACERVO DIGITAL SOBRE 
SISTEMAS ESTRUTURAIS EM ENGENHARIA CIVIL 
André Luiz Y. Novaes (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Francisco A. Menezes (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Civil -  FEC,UNICAMP 

 
O objetivo deste projeto de pesquisa é a montagem 
de um banco de dados para um armazenamento de 
imagens digitalizadas de obras civis, com detalhes 
dos seus sistemas estruturais. Além de suas imagens 
o banco de dados deverá contar com textos sucintos 
sobre o conteúdo de cada uma das fotos 
digitalizadas. O acervo a ser montado servirá de 
apoio didático para a disciplina EC-205 (Sistemas 
Estruturais) ministrada para os alunos do primeiro 
ano de graduação em Engenharia Civil na UNICAMP. 
O banco de dados foi concebido para ter uma 
estrutura flexível e crescente e deverá estar 
disponível na Internet para acesso de domínio público 
servindo de referência a estudantes de qualquer parte 
do país. O projeto está em fase preliminar, com cerca 
de 30% das tarefas realizadas: estão sendo 
digitalizadas fotos de obras existentes; estão sendo 
tiradas fotos digitais de obras novas na UNICAMP; 
estão sendo preparadas as primeiras páginas padrão 
WWW, utilizando a linguagem HTML; está sendo 
elaborados os textos explicativos sobre os diversos 
tipos de Sistemas Estruturais. O objetivo final destas 
páginas WWW  é evoluir para um curso virtual da 
disciplina  Sistemas Estruturais que poderá servir de 
apoio a estudantes de engenharia e arquitetura. 
 

Instituto de Computação 
 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 
USANDO JAVA 
Leonardo Xavier Rossi (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Cecília Mary Fischer Rubira (Orientadora), Instituto de 
Computação - IC, UNICAMP 

 
Java é uma linguagem de programação orientada a 
objetos que adquiriu importância rapidamente devido 
à sua facilidade de uso, uniformidade, flexibilidade, 
portabilidade e independência de plataforma. O 
objetivo deste trabalho é a construção de um 
mecanismo de replicação de objetos em Java, 
utilizando metodologias de projeto orientadas a objeto 
(OMT e UML) e padrões de projeto. Objetos 
replicados são úteis para a criação de sistemas 
tolerantes a falhas e sistemas distribuídos, e podem 
ser utilizados também como uma abstração simples 
para sistemas de comunicação. Sua utilização em 

Java pode reduzir consideravelmente o esforço de 
programação de aplicativos distribuídos. O pacote de 
comunicação multicast xAMp foi utilizado para efetuar 
a sincronização das réplicas. O sistema desenvolvido 
consiste em duas camadas, uma responsável pela 
replicação e outra pela comunicação multicast. O 
modelo de replicação utilizado mantém a consistência 
entre objetos replicados em um mesmo grupo através 
da distribuição atômica de todas as operações 
efetuadas sobre o objeto. A passagem de objetos 
replicados como parâmetros ou retorno de operações 
é contemplada. Uma versão para testes foi 
implementada para plataforma UNIX. 
Java - Sistemas distribuídos - Replicação de objetos 

 
 
ORDENAÇÃO POR REVERSÕES 
Zanoni Dias (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. João 
Meidanis (Orientador), Instituto de Computação - IC, 
UNICAMP 

 
A área de Biologia Molecular Computacional pode ser 
definida como a área que tem por objetivo o estudo e 
aplicação de técnicas e ferramentas computacionais 
aos problemas de Biologia Molecular. Dentre os 
problemas pesquisados, encontra-se o de evolução 
molecular. Mais especificamente, estudam-se 
métodos para comparar genomas de organismos de 
espécies distintas, baseados em prováveis eventos 
que levaram a mutações. Estes métodos geram 
medidas de distância evolucionária. Uma forma de 
computar esta distância é obtida comparando-se 
porções grandes dos genomas. Esta forma apóia-se 
em inúmeros trabalhos realizados em Biologia 
Molecular, que provaram de forma convincente que 
rearranjo em porções grandes dos genomas é um 
modo comum de evolução molecular. Neste trabalho 
estudamos dois eventos de mutação: a reversão, que 
inverte um bloco do cromossomo, e a transposição, 
que move um bloco de uma região para outra dentro 
do cromossomo em questão. Formalizamos e 
resolvemos o Problema de Distância de Reversão 
para Cromossomos Circulares com Sinais, problema 
este que estava em aberto na literatura, com base 
num problema similar envolvendo cromossomos 
lineares. Também, neste trabalho, determinamos a 
Distância de Transposição para Sequências 
Decrescentes, distância esta que só era conhecida 
para instâncias pequenas do problema. 
Biologia Computacional - Rearranjo de Genomas - Cromossomos 
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Instituto de Física 
 

CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJETO “LINGUAGEM 
COMUM E LINGUAGEM FORMAL NO ENSINO DO 
CONHECIMENTO DE FÍSICA” 
Erika Regina Mozena (bolsista PIBIC/CNPq), Instituto de 
Física - IFGW, Unicamp Prof.a. Dra. Maria José P. M. de 
Almeida (Orientadora), Faculdade de Educação - FE, 
Unicamp 

 
Muitas das metalinguagens criadas pelo homem 
empregam a linguagem comum, mas a física atual 
usa símbolos abstratos para a produção e também 
muitas vezes para a divulgação desse conhecimento. 
No âmbito escolar normalmente o aluno serve-se 
destes símbolos sem compreender o seu significado. 
No projeto “Linguagem Comum e Linguagem Formal 
no Ensino do Conhecimento de Física” foi 
desenvolvida uma série de 13 aulas sobre o tema 
“Luz e Outras Formas de Radiação Eletromagnética”, 
com um conjunto de textos em linguagem comum, 
vídeos e aulas expositivas. A partir dessas aulas foi 
coletado material escrito por alunos da 8a série do 1o 
grau. Neste trabalho analisamos esse material a fim 
de montar um quadro configurativo da leitura de 
textos em linguagem comum, em situações que 
envolvem recursos didáticos diversificados. As 
respostas apresentadas foram analisadas 
qualitativamente. Como resultados de nossa 
pesquisa, obtivemos algumas representações de 
alunos sobre a luz, entre as quais citamos a distinção 
entre luz elétrica (artificial) e a luz do sol (natural), a 
relação da luz com a fotossíntese e a sobrevivência 
terrestre (apresentada nos livros didáticos de 
ciências), além do fato de que alguns alunos, mesmo 
julgando a luz necessária para a visão, consideram 
que é possível, com alguma dificuldade, enxergar 
sem luz. Verificamos que com a escolha adequada de 
um texto em linguagem comum, pode-se obter um 
aprendizado significativo no ensino do conhecimento 
de física. 
Linguagem comum - Linguagem científica - Representações de estudos  

 
 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE MULTI-PASSO EM 
ESPALHAMENTO THONSOM 
Marcelo de Jesus Rangel Monteiro (Bolsista FAPESP) e 
Prof. Dr. Munema Machida (Orientador), Instiuto de Física  
"Gleb Wataghin" , IFGW, UNICAMP 

 
O projeto visa fazer um estudo detalhado de três tipos 
de sistemas de multi-passo: o multi-passo usual; o 
multi-passo de espelhos côncavos confocais; e,  o 
multi-passo de prismas e lentes. Através de 
simulações via computador e, posteriormente, 
montagens experimentais com laser de He-Ne, para 

cada um desses sistemas, comparamos a eficiência 
de cada um deles. Então, sabendo qual é o sistema 
mais eficiente, passaremos a fazer as montagens 
utilizando um laser de rubi ou um laser de Neodímio 
YAG.  Dessa forma, aumentaremos em muito a 
precisão e a confiabilidade das medidas que são 
feitas neste tipo de experimento. Concluímos que o 
sistema de multi-passo de espelhos côncavos 
confocais não é viável, pois faz com que o diâmetro 
final do feixe do laser seja muito grande para um 
número pequeno de passos. O sistema de multi-
passo de prismas e lentes mostrou-se, tanto nas 
simulações, como nos testes de bancada, uma 
grande eficiência . Mas, como ainda não realizamos a 
parte final do projeto, que consiste na utilização do 
sistema de multi-passo de prismas e lentes no 
tokamak NOVA-UNICAMP,  não podemos, ainda, 
concluir se este tipo de sistema é melhor ou não que 
o sistema de multi-passo usual, embora o que foi feito 
até agora nos leve a acreditar que sim. 
Multi-passo, Espalhamento Thonsom e tokamak 

 
 

ESTRUTURA ELETRÔNICA DE DERIVADOS DE 
EUMELANINA 
Lisandra Losada Pataro (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Douglas Soares Galvão, Instituto de Física Gleb Wataghin 
- IFGW, UNICAMP. 

 
As melaninas caracterizam um grupo de pigmentos 
de origem biológica amplamente presentes na 
natureza desde os fungos ao homem. Uma classe 
particular deste grupo, as eumelaninas, são 
responsáveis pela proteção contra a devastação 
biológica causada pela exposição da pele à luz 
ultravioleta do sol, além de apresentar a provável 
função de captura de radicais livres. No entanto, a 
estrutura eletrônica deste pigmento é ainda 
desconhecida. Assim, neste trabalho, estudamos 
prováveis estruturas, utilizando a metodologia de 
Hückel para compostos orgânicos planares, tentando 
sempre encontrar uma correlação com as funções 
biológicas conhecidas. Obtivemos resultados para 
cadeias finitas e ordenadas de indolquinona e suas 
formas reduzidas, além de análises de estrutura de 
bandas para cadeias infinitas, tratando sempre cinco 
tipos de polimerizações diferentes. O estudo da 
evolução destas cadeias mostrou-nos que enquanto 
as hidroquinonas apresentam sempre gaps largos, 
caracterizando isolantes, as semiquinonas 
apresentam propriedades semicondutoras. Além 
disso, a presença de defeitos de pontas observada 
em polímeros finitos, gerando estados profundos na 
região de gap, permite explicar o comportamento do 
paramagnetismo com a temperatura e a estabilização 
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de radicais livres por captura eletrônica em defeitos 
profundos.  
Eumelanina-Hückel-Indolquinona 
 
 
ESTUDOS DE ÍNDICES DE REFRAÇÃO DE 
SUBSTRATOS E GUIAS DE ONDAS EM VITROS E 
SIMULAÇÃO NUMÉRICA EM BMP- CAD. 
Kleucio Claudio (bolsista - PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Luiz 
Carlos Barbosa (orientador)  

 
Os guias de ondas em substratos vítreos classificam-
se em ativos e passivos, estes são de grande 
importância em sensores e sistemas de 
telecomunicações óticas. Iniciamos fazendo um 
estudo do software BPM-CAD, desenvolvendo guias 
de ondas planares e simulando. Estas simulações 
foram realizadas variando os indíces de refração do 
substrato, do guia de onda e o comprimento de onda 
do feixe incidente em guias de ondas passivos. As 
simulações revelaram  que os fatores que 
determinam a existência de um circuito passivo são a  
diferença entre os índices de refração do substrato e 
dos guias de ondas, a largura dos guias de ondas e a 
distância entre eles. O software tem demonstrado ser 
de grande utilidade, pois sua simulação propicia 
economia de tempo e recursos, já que a preparação 
do substrato e do guia de onda são  processos 
relativamente demorados  e a simulação utiliza-se 
apenas um microcomputador. Após esta etapa 
iniciou-se o estudo de indíce de refração em 
substrato vítreo que teve o índice de refração alterado 
por troca iônica, coletamos os dados  fornecido pelo 
modos guiados, a finalização desta etapa ainda está 
em curso. 
Guia de onda, Índice de refração, BMP-CAD     

 
 
ESTUDO E PROJETO DE COMPONENTES 
ÓPTICOS HOLOGRÁFICOS 
Leandro Leite Soares (bolsista PIBIC/CNPq) e Profª Drª. 
Lucila Helena Deliesposte Cescato (Orientadora), Instituto 
de Física Gleb Wataghin – IFGW, UNICAMP. 

 
Nas últimas décadas tem surgido uma forte tendência 
na substituição de componentes ópticos 
convencionais por componentes holográfico. O 
desenvolvimento de um componente óptico 
holográfico pode ser dividido em três grandes partes: 
o projeto, a fabricação e a caracterização. Os 
avanços  nos métodos de projeto, assim como o 
surgimento de novos materiais e técnicas de 
gravações eficientes contribuíram para expandir as 
aplicações destes componentes, assim como para a 
sua viabilidade. Para se projetar componentes ópticos 

microestruturados é necessário a solução rigorosa 
das equações de Maxwell, os métodos de solução 
numérica se dividem em dois grupos: Integral e 
Diferencial. Ambos exigem softwares complexos e 
específico para cada tipo de estrutura (forma do perfil, 
condutividade, etc.). Utilizando dois softwares 
desenvolvidos pelo Dr. H. Haidner, foram projetados 
três componentes ópticos difrativos: Divisor de 
polarização (“Beam Splitter”), Lâmina de quarto de 
onda e Interconexão Óptica do tipo uma entrada e 
quatro saídas. Assim para cada tipos de 
componentes foram calculados os parâmetros 
geométricos das redes de difração que 
desempenhem a função óptica desejada. Os 
resultados Obtidos demonstram a possibilidade de 
confecção destes componentes, uma vez que os 
dados utilizados e obtidos representam valores  
tecnologicamente alcançáveis com os recursos que o 
Laboratório dispõe. 
Lâmina de Onda, Divisor de Polarização e Interconexão Óptica 

 
 

SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE DIFUSÃO DOS 
FILHOS DO RADÔNIO222 ATRAVÉS DO AR E SUA 
DEPOSIÇÃO EM SUPERFÍCIES MATERIAIS 
Rodrigo S. Neman (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Julio 
Cesar Hadler Neto (orientador) 
Instituto de Física Gleb Wataghin - IFGW , UNICAMP 

 
Entre as baixas contaminações a que o homem está 
sujeito, lugar de destaque é dado à contaminação 
ambiental causada por Radônio e seus produtos de 
decaimento. Por haver ainda um conhecimento 
superficial de algumas peculiaridades destes 
elementos, um esforço a nível mundial tem sido 
empreendido na busca de um entendimento mais 
preciso. Entre essas peculiaridades, destaca-se a 
capacidade de deposição em superfícies materiais, 
denominada plate-out na literatura, dos filhos do 
Radônio. Uma das técnicas mais usadas para medida 
da atividade alfa desses radionuclídeos se dá através 
de detectores de estado sólido, onde a deposição dos 
filhos do Rn222 sobre a própria superfície do detector 
(autoplate-out) cria uma região de depressão da 
atividade dos mesmos nas proximidades do detector, 
perturbando a medida de forma considerável. 
Analiticamente, só podemos prever a influência de 
uma superfície infinita no plate-out. Como utilizamos 
detetores de tamanho e forma bem definidos, neste 
trabalho foi desenvolvido um programa, em 
linguagem C++, para simular a difusão (random walk) 
e deposição, tanto em superfícies materiais como no 
próprio detetor, dos filhos do Radônio. Com isso 
vimos a relação direta entre o autoplate-out, o 
formato e o tamanho do detetor. Também foi 
analisada a alteração da distribuição espacial desses 
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radionuclídeos pela presença de detectores de 
diversos formatos. 
Radônio222 e filhos; Autoplate-out; Simulação. 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DE RUÍDO AM E FM DE 
DIODO LASERS 
Álisson Sávio Silva Siqueira (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Flávio Caldas da Cruz (Orientador), Instituto de Física - 
IFGW, UNICAMP 

 
O emprego de diodo lasers tem crescido 
enormemente nos últimos anos nas mais diversas 
áreas de ciência e tecnologia. Entre as razões para 
este crescimento estão o baixo custo, durabilidade, 
alta eficiência, confiabilidade e tamanho reduzido. 
Diodo lasers podem, em particular, ser utilizados em 
espectroscopia atômica e molecular de alta 
resolução. Para esta aplicação é necessário que as 
flutuações de intensidade e frequência do laser sejam 
reduzidas ou controladas com precisão. Com este 
objetivo, caracterizamos, neste trabalho, o espectro 
de ruído de modulação em amplitude (AM) e 
frequência (FM) de diodo lasers. Utilizamos um diodo 
laser operando em 850 nm, cuja temperatura é 
estabilizada e controlada ao nível de miliKelvin. As 
medidas são realizadas em vários valores da corrente 
de injeção e com o laser “solitário” ou empregado em 
configuração de cavidade estendida. As medidas de 
ruído AM são feitas utilizando um fotodetetor rápido 
(f3dB = 70 Mhz) e um analisador de espectro. Para as 
medidas de ruído FM, uma cavidade de Fabry-Perot é 
também utilizada para converter as flutuações de 
frequência em flutuações de amplitude. A largura de 
linha do laser é então estimada a partir do espectro 
de ruído FM. Em todas as medidas o nível de ruído é 
determinado em relação ao nível de ruído 
fundamental (“shot noise”). Um desdobramento futuro 
deste trabalho é a investigação de compressão de 
ruído (“squeezing”) de diodo lasers abaixo do limite 
fundamental, com importantes aplicações em 
comunicação óptica e espectroscopia de alta 
sensibilidade. 
Diodo laser-Ruído-Espectroscopia. 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DE FILMES FINOS DE 
POLIANILINA COM O MICROSCÓPIO DE FORÇA 
ATÔMICA (AFM) 
André Luis Irmer (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. David 
Mendez Soares (Orientador), Instituto de Física Gleb 
Wataghin - IFGW, UNICAMP 

 
Os polímeros condutores, podem ser crescidos 
eletroquimicamente sobre um eletrodo metálico, 
dopados e reversivelmente chaveados entre os 

estados reduzido e oxidado. A consequente 
modificação das propriedades da superfície do 
polímero é utilizada no estudo de catálise, 
eletrosíntese, corrosão, etc. É importante 
compreender as variações da morfologia do filme 
durante os ciclos redox, visando melhorar sua 
estabilidade mecânica, especialmente para a 
utilização do polímero em baterias recarregáveis e 
em “displays”. Neste trabalho fizemos a 
eletrodeposição de filmes de polianilina sobre 
substratos de quartzo utilizando as técnicas 
potenciodinamica e potencistática. Investigamos a 
superfície dos filmes usando técnicas de voltametria, 
microbalança de cristal de quartzo e AFM. Os 
resultados mostraram que filmes formados 
potenciodinamicamente se apresentam isolantes no 
estado reduzido enquanto que na formação 
potenciostática os filmes são levemente condutores. 
As propriedades do filme quando oxidados se 
mostraram as mesmas para ambas as técnicas de 
crescimento.  
Polianilina - AFM - polímeros condutores 

 
 

ESTUDOS DE EMISSÕES ESPECTRAIS DE 
HIDROGÊNIO EM TOKAMAK NOVA-UNICAMP 
André Máscia Daltrini (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof Dr 
Munemasa Machida (Orientador) Instituto de Física Gleb 
Wataghin - IFGW, UNICAMP 

 
Após a chegada do tokamak NOVA-UNICAMP ao 
Laboratório de Plasmas da Unicamp, vários 
diagnósticos começaram a ser instalados. Dentre os 
objetivos deste projeto, constava a instalação de dois 
espectrômetros, um operando no visível, e outro no 
ultravioleta do vácuo (V.U.V.), a fim de que fossem 
estudadas duas faixas bem distintas do espectro, de 
maneira que seria possível posteriormente o  cálculo 
mais preciso do tempo de confinamento e da taxa de 
reciclagem do plasma no tokamak NOVA-UNICAMP. 
A preocupação da análise de duas faixas “distantes” 
do espectro se deve a trabalhos anteriores do 
orientador deste projeto, onde os resultados dos 
parâmetros descritos acima dependiam da linha 
espectral estudada. Após a instalação dos dois 
espectrômetros, que contou com a instalação de um 
sistema de vácuo para o aparelho operando no 
V.U.V., foram realizas calibrações do comprimento de 
onda lido, com a utilização de lâmpadas espectrais, e 
da abertura das fendas do monocromador. Medidas 
com plasma foram realizadas, mas a alta incidência 
de raios-x no sinal inviabilizaram qualquer análise dos 
dados. Tal problema está sendo contornado com uma 
proteção de chumbo para a fotomultiplicadora. 
Resultados destas medições e calibrações serão 
apresentados neste trabalho. 
Espectroscopia - Tokamak - Tempo de confinamento 
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SIMULAÇÃO DE UM SISTEMA ATÔMICO DE 
ARGÔNIO VIA DINÂMICA MOLECULAR  
Caetano R. Miranda (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Alex 
Antonelli (orientador), Instituto de Física “Gleb Wataghin” - 
IFGW, UNICAMP 

 
Em continuidade ao estudo dos métodos 
computacionais utilizados em Física, empregamos o 
método da Dinâmica Molecular (MD) na simulação de 
um sistema atômico (sólido) de um gás nobre 
(Argônio) com o potencial de interação entre os 
átomos do tipo Lennard-Jones                         ( 12 - 
6).Utilizamos duas técnicas de Dinâmica Molecular: o 
algoritmo de Verlet empregando a MD a NVE ( 
Número de átomos, volume e energia) constantes [ 1 
] e o “ Gear predictor-corrector “ junto à técnica de 
Nosé para simulações a NVT (Número de átomos, 
volume e temperatura ) constantes [ 2 ].Neste 
trabalho estudamos o comportamento de algumas 
grandezas termodinâmicas (energia e pressão) com  
a variação da temperatura. Permitindo a comparação 
entre as duas técnicas de MD , com os resultados 
obtidos anteriormente via  Monte-Carlo e o modelo do 
sólido harmônico.De acordo com o modelo do sólido 
harmônico, a energia em função da temperatura é 
dada por : E 1k TB= 1 5, . , e segundo nossas 

simulações E 1k TB= 138, .  para Monte-Carlo 

, E Nk TB= 1 42, .  para MD a NVE constantes e 

E Nk TB= 1 39, .  para MD a NVT constantes. Essas 

diferenças ocorrem devido aos efeitos anarmônicos 
introduzidos pelo potencial Lennard-Jones. 
[1] M.P Allen and D.J. Tildesley, Computer Simulation 
of Liquids, (Oxford University Press, 1989). 
[2]  S. Nosé, Molecular Physics, vol 52, No. 2, 1984. 
 Dinâmica Molecular- Potencial Lennard-Jones (12,6)- Sistema atômico de 
argônio 

 
 
CONSTRUÇÃO DE DETETORES DE PARTÍCULAS 
TIPO STREAMER LIMITADO 
Célio Adrega de Moura Júnior (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Anderson Campos Fauth (Orientador), Instituto de 
Física ‘Gleb Wataghin’ - DRCC, UNICAMP 

 
A partir da construção de câmaras streamer, 
amplamente utilizadas nas mais modernas 
experiências de Física de Partículas, tanto em raios 
cósmicos como em aceleradores artificiais, foi feito 
um estudo de técnicas de detecção de partículas 
devidas a chuveiros atmosféricos extensos. O 
material utilizado para bibliografia, são teses de 
mestrado e doutorado além de publicações 

científicas, pois ainda não existe material didático 
para os alunos desta área, sendo este um dos 
motivos deste trabalho. O plano envolve desde uma 
revisão bibliográfica, estudo de funcionamento e 
calibração do detetor, até técnicas de análise da 
medida de intensidade da radiação cósmica utilizando 
detetores retangulares. Como não existe disponível 
para a compra, a construção desse detetor é 
importante para a formação do pesquisador desta 
área, Com o término da construção destes detetores, 
será montado um telescópio de múons, que para uma 
maior divulgação científica desta área poderá ser 
transportado facilmente para escolas e exposições 
científicas, além de ser um bom instrumento didático 
para alunos de graduação. Com o uso de um 
microcomputador poderão ser mostrados os traços 
de incidência das partículas (múons e elétrons), no 
detetor. 
Detecção-Raios Cósmicos-Partículas 

 
 
AMPLIFICADOR SÍNCRONO BASEADO EM 
MICROCOMPUTADOR 
Cínthia Piamonteze (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Leandro Russovski Tessler (orientador), Instituto de Física 
“Gleb Wataghin” - IFGW, UNICAMP 

 
O ruído está presente em qualquer medida, por este 
motivo aparelhos usados na filtragem desse sinal 
indesejado são de extrema importância em física 
experimental. A detecção síncrona consiste na 
modulação, com freqüência conhecida, do sinal de 
excitação do sistema. Do sinal de resposta medido é 
recuperada apenas a parte com mesma freqüência 
do sinal de excitação e com uma diferença de fase 
determinada, eliminando-se assim as outras 
freqüências e a maior parte do ruído. Existem 
amplificadores síncronos analógicos (ASA) e digitais 
(ASD). Os analógicos possuem um oscilador interno 
que é feito oscilar com a mesma freqüência da 
excitação. Os ASD multiplicam o sinal previamente 
digitalizado por uma função seno e então integram no 
tempo, o mesmo é feito com uma função coseno. Os 
ASA são mais usados para medidas de altas 
freqüências e os digitais em medidas de baixa 
freqüência. No projeto foi feito um amplificador 
síncrono digital composto por uma placa conversora 
A/D de 12 bits e um microcomputador. O objetivo é 
usá-lo em medidas de baixa freqüência, mas ele 
opera até alguns kHz, já que o tempo para cada 
leitura é de 100µs. A reserva dinâmica (razão entre o 
maior ruído permitido e o menor sinal detectável) de 
nosso amplificador síncrono é de 72 dB. Um ASA 
possui reserva dinâmica de 60 dB tipicamente e um 
digital de 100 dB (resolução de 18 bits).  
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A DINÂMICA NÃO-LINEAR DE UM MODELO PARA 
AS CORDAS VOCAIS 
Fabiana Crepaldi Pereira (bolsista PIBIC/CNPq)  e  Prof. 
Dr. Mário Alberto Tenan (Orientador), Instituto de Física - 
IFGW, UNICAMP. 

 
A voz é produzida graças ao fluxo de ar vindo dos 
pulmões. A pressão do ar é responsável pela 
abertura da glote, que permanece aberta até que as 
forças elásticas das cordas vocais a forcem a se 
fechar. Enquanto isso, o ar vai sendo expelido e a 
pressão vai decrescendo. As cordas vocais vão se 
fechando até que a pressão do ar vindo dos pulmões 
torne a abrir a glote reiniciando o ciclo descrito acima. 
O objetivo desse trabalho foi estudar a dinâmica não-
linear do modelo de Cronjaeger para as cordas vocais 
humanas. A abordagem seguida foi a proposta por J. 
Awrejcewicz, Bifurcation and Chaos in Coupled 
Oscillators (World Scientific, London, 1991).  
Foi feito um tratamento analítico das equações de 
movimento, onde se estudou a estabilidade dos 
pontos de equilíbrio e então a solução numérica das 
equações algébricas e diferenciais. 
Esse estudo representou uma interessante aplicação 
interdisciplinar da teoria de sistemas dinâmicos e 
bifurcações. 
 
Cordas vocais - Sistemas dinâmicos - Dinâmica não-linear. 

 
 

MEDIDAS DE TEMPERATURA E DENSIDADE NO 
TOKAMAK NOVA-UNICAMP 
Givanildo Roberto Diniz de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Munemasa Machida (Orientador), Instituto de 
Física “Gleb Wataghin” - IFGW, UNICAMP 

 
O projeto visa a determinação de alguns dos 
principais parâmetros básicos do plasma produzido 
pelo Tokamak NOVA-UNICAMP, recente aquisição 
do Grupo de Plasmas desta universidade. Na 
primeira fase, a região central do plasma foi o objeto 
de estudo, mediante interferometria com microondas, 
diagnóstico fornecido com a própria máquina em 
módulo fixo. O método interferométrico utilizado foi o 
Mach-Zender, com microonda de 6 mm de 
comprimento, que compensa a utilização de uma guia 
de onda de longo caminho ótico para a conversão 
modulação de freqüência - modulação de fase com a 
exigência de apenas uma franja para análise, 
enquanto o método tradicional (variação “Zebra”) 
requer entre 5 e 10 franjas para a confiabilidade da 
mesma. Os sinais obtidos via osciloscópio 
digitalizador foram então analisados 
computacionalmente pelo software Origin. A maior 
dificuldade ainda reside na análise das formas de 

onda quando da estabilidade do plasma confinado, 
onde a quantidade de ruído da linha deforma 
significativamente o sinal. A confirmação final dos 
resultados virá quando do funcionamento dos outros 
tipos de diagnóstico, assim como a finalização dos 
outros projetos em atual desenvolvimento, como a 
Espectroscopia V.U.V., o espalhamento Thomson e a 
interferometria a Laser.  
Tokamak - Plasmas - Interferometria 

 
 

PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 
LASERS DE SEMICONDUTOR 
Gustavo Calazans do Nascimento (Bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Newton C. Frateschi (Orientador), Instituto de 
Física “Gleb Wataghin”, D.F.A., L.P.D. - UNICAMP 

 
Lasers de semicondutor são dispositivos essenciais 
para a integração entre óptica e eletrônica. Seu 
desenvolvimento depende de avaliação funcional do 
crescimento epitaxial de suas camadas. Para sua 
tanto fabricamos lasers cujo processamento é menos 
crucial ao funcionamento que o crescimento das 
camadas. Partindo da teoria de funcionamento de 
lasers e de medidas eletrônicas e ópticas pode-se 
extrair parâmetros fundamentais do seu 
funcionamento que permitem o projeto de dispositivos 
mais complexos. O trabalho baseou-se no estudo e 
execução das etapas do processamento de um laser 
e no processo de medida e interpretação de seus 
resultados. Utilizamos para o processamento 
litografia convencional, ataques químicos, deposição 
de dielétricos e metalização e para caracterização 
utilizamos medida de emissão de luz em caráter 
pulsado para lasers de diversos comprimentos de 
cavidades bem como medida de emissão espectral. 
Caracterizamos uma lâmina de lasers de poço 
quântico de InGaAs/GaAs e guia de ondas de 
GaAs/InGaP fabricado pela EPI Products 
Incorporation com projeto do Prof. Newton C. 
Frateschi.  O laser apresentou emissão a 0.98 µm 
com eficiência quântica máxima de 74%, densidade 
de corrente de transparência de 81,6 A/cm2 e ganho 
diferencial de 19,5 1/µm o que o coloca ao nível dos 
melhores resultados do mundo. 
Laser de semicondutor - Processamento - Caracterização 

 
 

CAMADA DUPLA ANTIREFLETORA PARA 
CÉLULAS SOLARES 
Heloisa Andrade Paula (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Francisco das Chagas Marques (orientador), Instituto de 
Física Gleb Wataghin - IFGW, UNICAMP 

 
O uso de camadas antirefletoras em células solares 
tem por objetivo a diminuição da reflexão em sua 
superfície e conseqüentemente o aumento de seu 
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rendimento. Os processos mais utilizados para a 
redução da reflexão na superfície do silício são a 
texturização da superfície através de ataque químico 
e/ou a deposição de uma camada simples 
antirefletora. Células solares de alta eficiência 
demandam o uso de camadas duplas antirefletoras. 
Este trabalho consiste no desenvolvimento de um 
sistema de camada dupla antirefletora para 
aplicações em células solares. Para isto 
desenvolvemos filmes de ZnS e MgF2 por 
evaporação térmica, e preparamos camadas duplas 
sobre silício com orientação (111), com superfície 
polida ou texturizada quimicamente. A reflexão foi 
medida utilizando-se uma esfera integradora de um 
espectrofotômetro, na faixa de 400-1200nm. Os 
resultados foram comparados com os valores 
previstos através de equações já reportadas na 
literatura. A reflexão total das lâminas com camada 
dupla antirefletora sobre silício texturizado foi 
reduzida para valores inferiores a 5% em uma larga 
faixa do espectro solar (400-1000nm), mostrando que 
são apropriadas para aplicações em dispositivos 
fotovoltaicos. 
 
 
MAGNETOIMPEDÂNCIA GIGANTE E SUA 
RELAXAÇÃO EM FITAS AMORFAS DE CO-FE-SI-B 
Jeroen Schoenmaker (bolsista PIBIC/CNPq), Profa. Dra. 
Maria Luísa Sartorelli e Prof. Dr. Marcelo Knobel 
(Orientador), Instituto de Física “Gleb Wataghin” - IFGW, 
UNICAMP 

 
O fenômeno da Magnetoimpedância Gigante (GMI), 
recentemente descoberto, tem despertado grande 
interesse em aplicações tecnológicas, principalmente 
na área de sensores magnéticos. A GMI consiste na 
variação da impedância de uma amostra, quando é 
aplicada sobre ela um campo magnético. Neste 
trabalho, foram realizadas medidas sistemáticas de 
GMI e sua relaxação (também conhecida como 
Aftereffect) em fitas amorfas ricas em Cobalto, cujas 
magnetostricções variam de -3.5 a 3.5 ppm. Pelos 
resultados obtidos fica evidente que a GMI é maior 
para valores de magnetostricção pequenos, o que 
corresponde altos valores da permeabilidade 
transversal. Percebemos também que o 
comportamento do Aftereffect da GMI está de acordo 
com a previsão teórica, onde existe uma relação 
direta entre a relaxação da permeabilidade 
convencional e o quadrado da magnetostricção. Da 
mesma forma, a variação do aftereffect da 
impedância em função da corrente aplicada é 
semelhante ao comportamento da relaxação da 
permeabilidade, e uma relação entre ambos os 
fenômenos pode ser estabelecida. 
Magnetoimpedância gigante, Aftereffect, Fitas amorfas. 

 
 
DETERMINAÇÃO DA DIFUSIVIDADE/MOBILIDADE 
ELETRÔNICA LOCAL EM SILÍCIO PELA 
MICROSCOPIA FOTOTÉRMICA 
Laura Ramos de Freitas (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Antonio Manoel Mansanares (Orientador), Departamento 
de Eletrônica Quântica - IFGW, UNICAMP 

 
O controle de processos de produção de 
semicondutores é de altíssima relevância tecnológica. 
A Microscopia Fototérmica de Reflexão permite um 
controle não destrutivo destes processos. Esta 
técnica fundamenta-se na variação da refletância da 
amostra, causada pela geração de portadores e de 
calor quando se incide  luz laser modulada sobre a 
mesma. Estas ondas térmica e de plasma são 
sondadas através de um segundo feixe laser. 
Variando-se a distância entre os feixes, no limite de 
altas freqüências de modulação (acima de 100KHz, 
para distâncias de alguns micrometros), a onda de 
plasma torna-se predominante, e através da fase do 
sinal fototérmico pode-se obter facilmente a 
difusividade eletrônica. Esta última, por sua vez, está 
ligada à mobilidade através da relação de Einstein. As 
equações de difusão do calor e de portadores foram 
resolvidas e, a partir destas soluções foram feitas 
simulações computacionais no intuito de determinar 
uma faixa de freqüências ideal para o trabalho. Além 
disso, neste trabalho a montagem experimental foi 
modificada de maneira que a variação da distância 
entre os feixes fosse automatizada. Isto possibilita 
medidas mais precisas e o controle do experimento 
por um microcomputador.   
Microscopia Fototérmica-Difusividade Eletrônica-Semicondutor  

 
 
CONSTRUÇÃO DE ELETROÍMÃ PARA 
SEPARAÇÃO DE MAGNETOLIPOSSOMAS 
Luiz Fabrizio Stoppiglia (bolsista PIBIC/CNPq) e Leandro 
R. Tessler (Orientador), Instituto de Física “Gleb Wataghin” 
- IFGW, UNICAMP 

 
Magnetolipossomas (micelas coloidais contendo 
partículas de magnetita) podem ser precipitados sob 
a ação de um campo magnético. Este processo tem 
grande potencial para aplicações em Biotecnologia. O 
método envolve submeter o colóide a um campo 
inomogêneo acima de 1 T. Desenvolvemos um 
eletromagneto capaz de gerar campos da ordem de 2 
T para um reator de separação que está operando na 
Faculdade de Engenharia Química. As especificações 
de projeto exigiam que o magneto apresentasse 
baixo custo de fabricação e baixa dissipação, campo 
de 1.5 T em um “gap” de 2.5 cm de diâmetro 
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afastados 4 mm, além de não envolver refrigeração 
por água. Projetamos e construímos um magneto 
com geometria e composição do circuito magnético 
otimizadas afim de obter a maior relação 
campo/potência. Foi utilizado ferro comum da Oficina 
Mecânica do IFGW para a confecção do circuito 
magnético. O magneto permitiu obter até 2.0 T de 
campo contínuo consumindo 280 W. Ele tem sido 
utilizado com sucesso tendo atingido as 
especificações de projeto. Uma análise qualitativa do 
comportamento ferromagnético do ferro será 
apresentada. 
 
 
MEDIDA DO COEFICIENTE ELETRO-ÓPTICO DE 
UM CRISTAL FOTORREFRATIVO DE BI12TIO20. 
Marco André Ferreira Dias(bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Jaime Frejlich Sochaczewsky(orientador) Instituto de Física 
“Gleb Wataghin”-DFESCM, UNICAMP 

 
Os cristais fotorrefrativos têm aplicações importantes 
no registro e processamento de sinais e imagens e 
em  holografia.  A caracterização destes materiais é 
muito importante para otimizar suas aplicações. Um 
parâmetro da maior importância é o coeficiente eletro-
óptico que determina a variação do índice de refração 
do material sob a acão  de um campo elétrico. O 
objetivo deste trabalho é determinar esse  coeficiente 
eletro-óptico num material como o Bi12TiO20, que 
possui também atividade  óptica. Para isso 
utilizaremos uma montagem descrita na literatura e 
que se baseia na medida da birrefringência induzida 
por um campo elétrico aplicado ao cristal. A medida 
do coeficiente depende do estabelecimento de um 
campo elétrico uniforme e conhecido no interior do 
cristal. A uniformidade do campo depende da 
uniformidade da condutividade do material, que por 
sua vez depende da distribuição  da  luz incidente (via 
efeito de fotocondutividade)  utilizada para fazer a 
medida. Apresentaremos os resultados obtidos em 
função da intensidade e da distribuição da luz 
utilizada. 
Cristais fotorrefrativos-Caracterizacão-Coeficiente eletro-óptico 

 
 
MEDIDAS DE TEMPO DE VIDA EM FIBRAS 
DOPADAS COM ÉRBIO  
Maria Carolina de Oliveira Aguiar (bolsista PIBIC/CNPq), 
Ana Paula Bispo (bolsista FAPESP), Prof. Dr. Luiz Carlos 
Barbosa (orientador) e Prof. Dr.Carlos Lenz Cesar 
(Orientador), Instituto de Física - IFGW, UNICAMP 

 
Em fibras altamente dopadas o tempo de vida do íon 
Er3+ depende fortemente da ocorrência de relaxação 
cruzada. No processo de relaxação cruzada, a 

transfência de energia entre dois íons vizinhos causa 
a perda de um elétron excitado. O objetivo deste 
trabalho é entender como a interação microscópica 
entre a matriz vítrea e os íons de Er3+ controla o 
tempo de vida e o processo de relaxação cruzada, 
para experimentalmente buscar modificações 
químicas que permitam aumentar a concentração de 
Érbio sem o correspondente aumento da relaxação 
cruzada. Aumentar a concentração de Érbio é 
importante para desenvolver amplificadores ópticos 
de comprimentos curtos, compatíveis com 
dispositivos de óptica integrada. Apresentamos 
medidas do tempo de vida em uma família de 
amostras de óxido de telúrio (70 TeO2 - 20 ZnO - 10 
Na2O) com diferentes concentrações de Er2O3. O 
tempo de vida medido variou de 4,3 ms, na amostra 
de 15000 ppm, para 2,0 ms, na amostra de 70000 
ppm. Comparamos os resultados experimentais 
obtidos com a análise teórica realizada. 
Apresentamos também medidas do tempo de vida 
em função da potência do laser de bombeio para a 
amostra de 70000 ppm. Variando a potência de 0,3 a 
1,5 W, obtivemos um tempo de vida praticamente 
constante de 2 ms. 
Érbio - Relaxação Cruzada - Amplificador Óptico 

 
 
ESTRUTURA ELETRÔNICA DE 
HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS 
Ricardo da Silva Braga (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Douglas Soares Galvão, Intituto de Física Gleb Wataghin - 
IFGW, UNICAMP. 

 
Dentre os diversos fatores que podem ser associados 
com a indução do câncer, a componente química 
representa o papel mais relevante, e diversos agentes 
químicos são conhecidos como indutores de câncer. 
Entre estes temos os hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos (PAHs), que como classe, perdem 
somente para as micotoxinas em potência 
carcinogênica. Neste trabalho investigamos a 
existência de correlação entre a atividade 
carcinogênica e a estrutura eletrônica de vários 
compostos desta família. Para isso utilizamos uma 
nova metodologia recentemente proposta na 
literatura, que está baseada em três regras simples e 
no método de Hückel. Os resultados teóricos obtidos 
foram comparados com os resultados experimentais 
da literatura. Estendemos a aplicação da metodologia 
dos PAHs para compostos contendo grupos 
metilados e/ou heteroátomos na sua estrutura. 
Observamos que a metodologia consegue descrever 
corretamente o comportamento cancerígeno da 
quase totalidade dos compostos estudados. Esses 
resultados nos motiva a estender a metodologia com 
a utilização de métodos mais sofisticados, de forma a 
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englobar uma maior quantidade de compostos, hoje 
inacessíveis dentro da presente metodogia. 
Câncer-Hidrocarbonetos-Hückel 

 
 
CÁLCULO DE ESTRUTURA ELETRÔNICA E 
DENSIDADE DE ESTADOS EM CRISTAIS 
Stefan Tenenbaum (bolsista PIBIC/CNPQ) e Prof. Dr. 
Bernardo Laks (Orientador) Instituto de Física Gleb 
Wataghin - IFGW, UNICAMP 

 
O cálculo de estrutura eletrônica e densidade de 
estados têm importância fundamental no estudo e 
determinação de propriedades físicas (como 
eletrônicas e magnéticas) dos materiais. Neste 
projeto, inicialmente, foram consolidados conceitos 
relativos a estrutura eletrônica visando o 
entendimento das bandas de energia do cristal. Em 
seguida, foram executados cálculos com modelos em 
sistemas unidimensionais, correspondentes a um 
sistema binário; nesta etapa, somente se considerou 
estruturas do tipo “s”, isto é, não consideramos a 
simetria das orbitais que participam da formação das 
bandas. Finalmente, utilizou-se o formalismo de 
fração continuada no estudo da superfície (100) de 
um metal ,de transição e comparações com 
resultados de volume evidenciaram a existência de 
estados de superfície. A linguagem utilizada foi o 
FORTRAN (versão 77). O metal utilizado, no cálculo, 
foi o tungstênio. Verificamos que os conceitos de 
projeção e produto interno de autoestados foram 
caracterizados por overlap de orbitais, os quais 
geraram as densidades esperadas, tanto para o caso 
uni quanto para o caso tridimensional (tungstênio). 
Concluímos então que nosso modelo físico, 
caracterizado pelo método de  “tight-binding” e cálculo 
de densidade de estados via função de Green, foi 
bem sucedido. 
Estrutura-Eletrônica de Cristal 

 
 
ESTUDO DA MORFOLOGIA DE LIGAS BINÁRIAS 
CRESCIDAS POR EPITAXIA DE FEIXE QUÍMICO 
Vitor Rafael Coluci (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Mônica Alonso Cotta (Orientadora), Instituto de Física Gleb 
Wataghin - IFGW, UNICAMP 

 
O estudo de superfícies tem importância tanto no 
aspecto tecnológico, para a produção de boas 
interfaces em dispositivos eletrônicos, como no 
aspecto da física básica, envolvida nos processos 
cinéticos que regem o crescimento epitaxial. Neste 
trabalho estudamos morfologias de filmes 
homoepitaxiais de GaAs crescidos, sob várias 
condições de crescimento, por Epitaxia de Feixe 
Químico. As morfologias foram analisadas por 

Microscopia de Força Atômica. A morfologia dos 
substratos de GaAs após a desoxidação apresenta 
uma alta densidade de pits com profundidade ≈100Å 
e uma superfície plana entre eles. Já os filmes 
crescidos apresentam uma morfologia típica do 
crescimento bidimensional, com rugosidade ≈3Å. 
Observamos terraços com formatos circulares 
(isotrópicos), formando em alguns casos estruturas 
multi-terraços (mounds) bem definidas. A 
planarização da superficíe inicial observada sugere 
que a formação dos mounds é uma etapa na 
evolução da morfologia do filme. Estudamos a 
influência da dopagem usando Berílio (Be) como 
dopante. O Be altera a morfologia quando passsamos 
de uma concentração de ≅1019cm-3, prejudica a 
planarização da superfície para amostras crescidas 
com altos fluxos de TEG+H2 e leva a uma anisotropia 
de forma nas estruturas superficiais. 
Morfologia-Homoepitaxia-GaAs 

 
 
ESTUDO DO PROBLEMA DE DIFUSÃO DE GÁS 
EM PARTÍCULAS COM GEOMETRIA ESFÉRICA. 
Walfred Tedeschi (bolsista PIBIC/CNPq) e prof. Dr. Carlos 
Alberto Ribeiro (Orientador), Instituto de Física - IFGW 
 
No presente trabalho apresentar-se-á o estudo da 
dessorção de nitrogênio em partículas quase 
esféricas de ferro. Neste processo de decomposição, 
ocorre a formação da solução sólida de nitrogênio no 
ferro, em que pode-se considerar que o nitrogênio 
fica distribuido de forma homogênea nas partículas. 
Assim a dessorção de nitrogênio em temperaturas 
altas (600 a 1000 °C), que depende da difusão de 
nitrogênio até a superfície das partículas, levará 
tempos diferentes, ou seja, pode-se considerar que 
terão taxas de dessorção inversamente proporcionais 
aos seus tamanhos. O presente trabalho descreve o 
desenvolvimento  de um modelo teórico para a 
quantificação da difusão do nitrogênio nas partículas 
do material, que leva em conta a distribuição 
granulométrica das partículas. Utiliza-se a formulação 
das equações de Fick para determinar 
matematicamente, uma expressão que descreva a 
concentração de nitrogênio ao longo do raio da 
partícula, após um certo tempo da partícula estar 
submetida às condições de difusão. Foram feitas 
simulações do modelo teórico obtido através do 
programa “Mathematica”. Os resultados obtidos são 
condizentes com a previsão e estão sendo realizadas 
medidas experimentais para a comprovacão do 
modelo. 
Difusão - Materiais de Liga de Ferro - Granulometria 
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Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 
 

VISUALIZAÇÃO DE PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO 
USANDO PROGRAMAÇÃO MULTIMÍDIA 
 Damian Alejandro Starosielsky (bolsista REENGE/CNPq) 
e professoras Sueli Rodrigues Costa e Maria Alice B. Grou 
(Orientadoras) 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - 
FEEC  

 
A tarefa de produzir material didático para ensino de 
Cálculo e Álgebra Linear na universidade através do 
uso de novas tecnologias é uma tarefa desafiadora, 
pois envolve conceitos didáticos, artísticos, 
computacionais e iterativos, precisando de áreas de 
conhecimentos distintas para um trabalho que atinja 
seus objetivos. 
Hipertextos fontes de informação interessantes para o 
aprendizado devido à sua não linearidade, 
adequando-se ao aluno de acordo com seu 
conhecimento e interesse no tópico abordado. 
Quando esses hipertextos são associados a objetos 
de iteração, temos uma ferramenta extremamente 
poderosa no ensino de Cálculo e Álgebra Linear, pois 
unimos abordagens teóricas que se adaptam ao 
aluno com visualizações concretas dos tópicos 
mencionados nessas abordagens. 
O trabalho que estamos desenvolvendo dentro do 
Laboratório de Pesquisa em Educação Matemática 
na Universidade  (http://emu.ime.unicamp.br) é o de 
programação de um CD-ROM sobre otimização de 
funções e aplicações que possibilite uma grande 
interatividade dentro de uma linguagem visual. 
CDROM - Interatividade - Cálculo 

 
 

TEORIA DE GRUPOS E APLICAÇÕES À FISICA 
Bruno Uchoa Barboza (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Alcibíades Rigas (Orientador), Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica - IMECC, UNICAMP 

 
O trabalho consistiu no estudo da teoria geral de 
grupos com ênfase aos grupos de simetrias e aos 
teoremas de contagem e classificação dos grupos 
pontuais de simetria. O objetivo é construir uma base 
teórica para o estudo posterior de sistemas físicos 
cujo tratamento dependa da análise de simetrias, a 
partir de um estudo dirigido em teoria de grupos. Uma 
aplicação particularmente útil e interessante é a 
classificação do grupo cristalográfico, representado 
por padrões de simetria tridimensionais classificáveis 
em conjuntos de similariades baseados nas suas 
propriedades de simetria. Os grupos plano-
cristalográficos em particular (também chamados de 

“wallpaper groups”) oferecem uma grande variedade 
de padrões de representação no plano e quando 
restritos às simetrias de translação de uma rede 
cristalográfica de Bravais oferecem um critério lógico 
e natural de classificação de estruturas planas 
cristalinas.    
Teoria de grupos-Grupos de simetrias-Classificação 

 
 

A VARIEDADE DE CONFIGURAÇÃO DE UM 
CORPO RÍGIDO COM UM PONTO FIXO 
Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira (bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Hugo Horacio Torriani  
(Orientador), Departamento de Matemática, IMECC, 
UNICAMP. 

 
O bolsista elaborou uma monografia de 20 pp. onde 
fornece demonstrações e ilustrações sobre vários 
pontos relativos ao seguinte resultado:  A variedade 
invariante de um pião assimétrico é um toro 
bidimensional (ou a união de um número finito de tais 
toros). Cf. V. I. Arnol’d, Mathe-matical Methods of 
Classical Mechanics, Springer-Verlag, New-York, § 
28.A.  A referida varie-dade invariante é definida a 
partir das quatro constantes do movimento, a saber, 
as três compo-nentes do momento angular e a 
energia total. As principais ferramentas utilizadas na 
demons-tração deste teorema são: um resultado de 
transversalidade que permite calcular a dimensão da 
variedade invariante de um pião assimétrico; a 
classificação das superfícies compactas, cone-xas, 
orientáveis e sem bordo; e um resultado que 
caracteriza os toros bidimensionais como as únicas 
tais superfícies que admitem um campo vetorial 
global sem singularidades. No caso em questão, este 
campo é o das velocidades, para o qual a ausência 
de pontos singulares é conse-quência da positividade 
da energia. O desenvolvimento da linguagem 
geométrica utilizada na formulação deste teorema 
necessitou de estudos que não envolveram 
repetições com assuntos já abordados pelo bolsista 
nas disciplinas que cursou. 
Mecânica geométrica. Corpos rígidos. Piões assimétricos. 

 
 
ESPAÇO DE MINKOWSKI - CARACTERIZAÇÃO E 
EMPREGO NA RELATIVIDADE RESTRITA 
Ricardo Aparicio (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Alcebíades Rigas (orientador), IMECC - UNICAMP 

 
Dando sequência a projeto proposto em período 
anterior, cujo objetivo era a aquisição do ferramental 
matemático utilizado nas modernas teorias da Física 
Básica, em particular, nas teorias da Relatividade 
Restrita e Geral, de A. Einstein, estudou-se álgebra 
exterior (aplicada à teoria de formas diferenciais), 
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geometria diferencial intrínseca de variedades (com o 
uso de formas diferenciais), o Espaço de Minkowski e 
propriedades e o grupo das Transformações de 
Lorentz, caracterizadas como as isometrias neste 
espaço, e propriedades; o último assunto será objeto 
de nossa exposição no V  C.I.I.C.. Desta forma, parte 
do conhecimento almejado foi adquirido, 
possibilitando o cumprimento parcial do que 
havíamos proposto. 
Minkowski - Espaço de Lorentz - Transformações de Relatividade 

 
 
PROGRAMAÇÃO DE MULTIMÍDIA INTERATIVA EM 
PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO 
André Luís da Silva Monteiro (bolsista SAE / CNPq) e 
profa. Dra. Sueli Irene Rodrigues Costa - Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica da 
Unicamp 

 
A principal meta do nosso projeto é a produção de 
textos e hipertextos que exploram didaticamente, de 
forma criativa, recursos computacionais interativos e 
audiovisuais para o ensino de Cálculo na 
universidade. A fim de viabilizar o cumprimento dessa 
meta maior, é necessário desenvolver um framework 
para a produção de multimídia. Este plano de trabalho 
está mais diretamente ligado à produção de 
animações em computador. Para tanto, foi 
desenvolvido um estudo individual dos tópicos de 
matemática relacionados com o tema, pesquisando 
aspectos históricos (da Geometria Analítica e do 
Cálculo) e procurando explorar conexões com outras 
áreas da matemática, física e engenharia. O estilo de 
apresentação do CD-ROM busca contemplar os 
princípios fundamentais que dirigem o projeto de 
interfaces gráficas. O projeto inclui a programação de 
uma ferramenta (bastante específica, mas realmente 
útil em nossas aplicações) baseada nos paradigmas 
de programação introduzidos pelo Borland Delphi, 
nossa principal plataforma de desenvolvimento. Ela 
tem possibilitado resultados visuais interessantes, 
como, por exemplo, na discussão de embalagens 
ótimas. 
interface; cálculo; visualização. 

 
 

UM ESTUDO DE MINIMIZAÇÃO UNIDIMENSIONAL 
Tânia Mara Oliveira (Bolsista de Iniciação Científica, apoio 
SAE / UNICAMP) 
Prof ª Dr ª Sandra Augusta Santos (Orientador) Depto de 
Matemática- IMECC, UNICAMP 

 
Este trabalho teve como objetivo estudar alguns 
método computacionais de otimização através da 
minimização unidimensional. Inicialmente foram 
estudados os métodos de busca direta sobre um 

intervalo: Busca de Fibonacci e método das seções 
áureas. A hipótese que se faz a respeito da função 
para se aplicar estes métodos é que seja unimodal no 
intervalo considerado, isto é, que tenha um único 
ponto de mínimo no intervalo. Ao se analisar a 
eficiência dos métodos, nota-se quanto menor o 
número de avaliações feitas, mais eficiente é o 
algoritmo. Concluímos que a Busca de Fibonacci é o 
método mais eficiente já que requer o menor número 
de avaliações. Depois foram estudados os  métodos 
de aproximações polinomiais: Newton, Secante e as 
aproximações quadrática e cúbica. A aproximação 
polinomial iterativa consiste em utilizar informações 
em pontos   conhecidos ( valor da função, derivadas 
primeira e segunda, etc) para ajustar a esta função 
uma outra que pode ser uma quadrática, cúbica, etc. 
De posse dessas informações, calcula-se o ponto de 
mínimo do polinômio, que será uma aproximação 
para o ponto de mínimo da função original. 
Concluímos que para funções com cálculo de  
derivadas trabalhoso o método da Secante e 
aproximação cúbica podem ser mais eficientes que o 
método de Newton por não utilizarem derivadas 
segundas. De qualquer forma estes métodos às 
vezes  convergem para o ponto de inflexão ou ainda 
para pontos de máximo já que a garantia é apenas 
para pontos estacionários. A aproximação quadrática 
é muito  utilizada em buscas lineares supondo-se que 
a função seja unimodal. Por esse motivo foi feita uma 
comparação com o método mais eficiente de buscas 
diretas, a Busca de Fibonacci. Concluímos que o 
desempenho de ambas estratégicas é competitivo: há 
casos em que a Busca de Fibonacci é superior, mas 
também há casos em que a aproximação quadrática 
é mais eficiente . 
Minimização unidimensional, Buscas Diretas e Aproximações polinomiais 

 
PLANOS DE ACEITAÇÃO POR AMOSTRAGEM: 
SISTEMA DE MUDANÇAS ENTRE PLANOS 
RIGOROSOS E REDUZIDOS 
Vivien Alis Teixeira (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Ademir José Petenate (orientador), Depto. de Estatística - 
IMECC, UNICAMP 

 
O presente trabalho objetiva estudar e avaliar a 
técnica de planos de aceitação por amostragem, 
utilizando sistemas de mudança entre planos 
rigorosos e reduzidos. Os sistemas de mudança do 
Military Standard 105D ou Mil-Std-105E consistem de 
três planos de amostragem chamados severo, normal 
e atenuado. O Mil-Std-105E inicia com a inspeção 
normal e através de alguns critérios pré estabelecidos 
mudará para a inspeção severa ou inspeção 
atenuada; o tamanho das amostras da inspeção 
normal e severa são iguais e da inspeção atenuada é 
menor, diferenciando-se nos critérios de aceitação e 
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rejeição; a avaliação do processo de qualidade é 
estabelecida baseando-se no tamanho do lote e no 
nível de qualidade aceitável que fazem parte do 
contrato entre as empresas fornecedora e 
consumidora. O Quick Switching Systems (Sistema 
de Mudança Rápida) consiste de dois planos de 
amostragem chamados de severo e atenuado. O 
Quick Switching Systems inicia com a inspeção 
severa e baseado em alguns critérios mudará para a 
inspeção atenuada, levando-se em consideração os 
resultados anteriores, e obedecendo ao contrato entre 
as empresas fornecedora e consumidora; a avaliação 
dos produtos fornecidos são baseadas no tamanho 
do lote e no nível de qualidade aceitável. O Quick 
Switching Systems apresenta as seguintes vantagens 
em relação ao Mil-Std-105D: reduz o número médio 
de amostras inspecionadas, o tempo gasto e os 
esforços empreendidos, assim reduzindo o custo total 
e mantendo a mesma proteção, podendo-se utilizá-lo 
também como processo de monitoração.  
Planos Amostrais; Aceitação de Lote; Mil-Std-105D. 
 
 

FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR - 
GEOMETRIA 
Antonio Alberto de Camargo Ortolan (bolsista SAE) e 
Profa. Dra. Eliane Quelho Frota Rezende (orientadora), 
Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica - IMECC, UNICAMP 

 
Neste projeto procuramos desenvolver alguns tópicos 
da Geometria Euclidiana Plana, procurando explorar 
aplicações em situações práticas, e também fizemos 
uso do software Cabri-Géomètre a fim de introduzir 
no estudo de Geometria essa interessante ferramenta 
informática auxiliar no processo ensino-
aprendizagem. Os tópicos desenvolvidos foram: 1- O 
Teorema de Ceva, o Teorema de Steiner-Lehmus, a 
Reta de Euler e o Círculo dos Nove Pontos.  2- O 
Eixo Radical de dois círculos, Reta de Simson, o 
Teorema de Ptolomeu e o Teorema da Borboleta. 3- 
Colinearidade e Concorrência. Nessa parte 
estudamos o Teorema de Varignon, o Teorema de 
Menelaus, o  Teorema de Pappus, o Teorema de 
Desargues, o Teorema de Pascal e o Teorema de 
Brianchon. 4- Transformações, onde vimos o aspecto 
dinâmico da geometria, e que fornece um modo mais 
rápido para se provar teoremas, vimos a Translação, 
a Rotação, a Meia-Volta, a Reflexão, o Problema de 
Fagnano, o Problema dos três jarros, a Dilatação e a 
Semelhança Espiral. Pudemos comprovar que deve 
ser dada mais ênfase no estudo da Geometria na 
escola, e para isso é necessária uma maior 
familiarização desta pelos educadores bem como 
torná-la mais dinâmica, o que pode ser alcançado 
através do uso do Cabri. 
Geometria, Transformações, Cabri-Géomètre. 

 

CURVAS E SUPERFÍCIES, ASPECTOS 
HISTÓRICOS, GEOMÉTRICOS E 
COMPUTACIONAIS 
Milda Leonhardt Amrain (bolsista IC/FAPESP) e Prof.(a) 
Dr.(a) Vera Lúcia Xavier Figueiredo (Orientadora), 
Instituto de Matemática , Estatística e Computação 
Científica - IMECC, UNICAMP. 

 
A geometria diferencial  é o estudo das propriedades 
das curvas e superfícies, e suas generalizações, por 
meio do cálculo. Investiga estes objetos do ponto de 
vista local, isto é, nas vizinhanças imediatas de 
qualquer de seus pontos. Este trabalho faz um 
resgate histórico do método clássico de estudar a 
geometria de curvas e superfícies por meio de 
representações parametrizadas desses objetos, 
explorando suas propriedades geométricas. Utiliza o 
computador, através do programa Mathematica, 
como uma ferramenta de apoio na visualização dos 
conceitos trabalhados, que incluem os traçados de 
curvas e superfícies e aproveita sua eficiência em 
cálculos algébricos bastante elaborados como os 
relacionados com os conceitos de curvatura e torção.  
Curvas - Superfícies - Visualização 

 

UMA INTRODUÇÃO À MODELAGEM DE 
FENÔMENOS DE POLUIÇÃO POR ÓLEO DE 
MARES COSTEIROS 
Marcelo da Silva Sercheli (bolsista SAE) e Prof. Dr. João 
Frederico A. C. Meyer (orientador) 
Departamento de Matemática Aplicada e Computacional - 
IMECC - UNICAMP 

 
No estudo e na modelagem da dispersão natural de 
certos poluentes aquáticos, pode ser utilizada a 
Equação de Difusão, quando da ausência de 
correntes, como em lagoas. 
Hipóteses simplificadoras foram introduzidas ao 
modelo e deverão, em trabalhos futuros, serem 
retiradas a medida em que o modelo passe a 
corresponder mais à realidade. De início, a difusão foi 
considerada constante, bem como os processos de 
decaimento do poluente e a sua velocidade de 
transporte. O modelo já simplificado é dado por:  ∂u/∂t 
- α∇

2u + V ∇u + σu = f , para x∈Ω⊂R2 e t∈(0,T]. 
Fazendo uso da aproximação un(x,t) = Σ cj (t). ϕj (x) 
na formulação variacional, a descretização espacial 
baseou-se na escolha das funções ϕj (x). Foi utilizado 
Elementos Finitos de 1a ordem e Diferenças Finitas 
de 2a ordem. Os coeficientes cj (t) foram aproximados 
por Crank-Nicolson. O sistema resultante desta 
aproximação foi:  A.u(k+1) = B.u(k) + f(k+1/2) , dado a 
condição inicial u(0). 
Com a utilização de programas desenvolvidos em 
softwares como o MATLAB, podemos verificar a 
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eficiência desses métodos de aproximação em 
gráficos resultantes. 
Certamente o trabalho não para aqui. Há muito o que 
se fazer para tornar este modelo o mais realísta 
possível, bem como a preparação de um software 
rápido e eficiênte capazes de ajudar a diminuir as 
conseqüências de um impacto ambiental nas praias e 
em mares costeiros. 
Elementos Finitos  -  Difusão-Advecção  -  Derrames de Óleo 

 

COMO O COMPUTADOR CALCULA AS FUNÇÕES 
ELEMENTARES 
Leonardo Silva de Lima (bolsista SAE) e Profa Dra Sandra 
Augusta Santos (orientadora) 
Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica - IMECC, UNICAMP  

 
Este projeto de iniciação científica teve o objetivo de 
estudar a representação computacional das funções 
elementares, analisando paralelamente o critério 
teórico de convergência das séries que as 
representam, além de realizar uma implementação 
computacional destas funções em caráter 
comparativo com a rotina de cálculo interna do 
Matlab. Desta forma, expandimos as funções seno, 
cosseno, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico e 
ainda o logaritmo através da série de Taylor, e foi 
estudado um critério de parada para que pudéssemos 
truncar a expansão da função assim que 
obtivéssemos a precisão desejada. Já para as 
funções recíproca, raiz quadrada e raiz cúbica nos 
utilizamos do método iterativo de Newton-Raphson, 
fazendo assim uma estimativa para o valor exato 
destas funções nos pontos de interesse. Finalmente, 
para a representação das funções tangente e 
tangente hiperbólica, como o polinômio de Taylor não 
se adequava estudamos as frações continuadas para 
estimarmos os valores desejados. A implementação 
computacional das funções elementares foi bastante 
relevante, tanto no sentido de aprendizagem do uso 
do software Matlab, como na parte de comparação 
dos resultados em termos de precisão. Devemos 
ainda ressaltar que os resultados obtidos com a 
implementação foram compatíveis com os valores 
exatos das funções, o que torna válido os modelos 
teóricos adotados.  
Séries de Taylor, Método de Newton-Raphson, Frações Continuadas. 

 
 

INTRODUÇÃO AO CAOS 
André de Oliveira Kovacs (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Lúcio Tunes dos Santos (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - IMECC, 
UNICAMP. 

 
A matemática do caos nos diz que mesmo equações 
simples podem gerar comportamentos muito 

complexos e aparentemente aleatórios, onde antes 
acreditava-se que seriam necessários muitos graus 
de liberdade para a modelagem do sistema de forma 
a gerar tal complexidade. O caos está presente na 
natureza em sistemas irregulares: fluxos turbulentos 
de fluidos, irregularidade do batimento cardíaco, o 
crescimento de populações de insetos, o pingar de 
uma torneira, o curso de uma reação química, o 
metabolismo de células, as mudanças atmosféricas 
etc. Os quais, até então, não podiam ser estudados 
devido não existirem ferramentas e que agora, com a 
matemática do caos, possuem uma ferramenta para 
sua análise. O caos também mudou aspectos quanto 
à previsibilidade do comportamento de sistemas e a 
possibilidade de repetição de experimentos. Neste 
trabalho foi realizada a análise de sistemas dinâmicos 
discretos, primeiramente lineares e por fim não-
lineares, onde analisou-se os possíveis 
comportamentos que tais sistemas podiam 
apresentar a longo prazo e verificou-se que sistemas 
dinâmicos não-lineares podiam apresentar 
comportamento caótico. Verificou-se, por fim, que 
sistemas dinâmicos caóticos possuem 
comportamento aparentemente aleatório e uma forte 
dependência quanto ao seu comportamento 
quantitativo em relação às condições iniciais. Desta 
forma, experimentos que involvam tais sistemas 
possuem a impossibilidade de repetição devido ao 
fato de pequenas perturbações no sistema 
modificarem radicalmente o comportamento a longo 
prazo dos mesmos. 
caos, equações de diferenças, sistemas dinâmicos. 

 
 
ESTIMAÇÃO DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA  
VIA MÉTODOS DE MONTE CARLO 
Andréa   Ferreira    (bolsista PIBIC/CNPq)    e    Prof.   Dra.  
Nancy  Lopes  Garcia    (Orientadora), Instituto de 
Matemática ,Estatística  e Computação Científica - IMECC 
, UNICAMP. 

 
Estimadores de máxima verossimilhança têm boas 
propriedades como consistência e normalidade 
assintótica, bem como são assintoticamente 
eficientes. Para modelos logísticos e outros modelos 
complicados que envolvem famílias exponenciais 
com dados dependentes (tais como processos de 
Markov), a função de verossimilhança é difícil de ser 
obtida, tornando-se um problema intratável mesmo 
para modelos simples. Nosso objetivo neste trabalho 
foi estudar o método proposto por Geyer e Thompson 
(1992) que descrevem um método geral para 
obtenção de estimadores de M.V. para tais modelos. 
A idéia básica foi simular várias cadeias de Markov, 
através do algoritmo de Metropolis-Hastings, tendo 
probabilidade de transição estacionária e uma 
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distribuição estacionária específica. Foi escolhida a 
cadeia que apresentou convergência rápida para a 
distribuição estacionária, para poder ser aplicado o 
método de Monte Carlo. O objetivo deste método é 
aproximar a função de verossimilhança, sem que 
para isso seja necessário conhecermos a constante 
normalizadora, que depende de parâmetros 
desconhecidos. Este método permite obtermos boas 
estimativas da função de verossimilhança e 
consequentemente dos estimadores, possibilitando 
assim resolver muitos problemas que envolvem 
cálculos, que até o momento não podiam ser 
desenvolvidos. 
Estimação de Máxima Verossimilhança- Método de Monte Carlo- Cadeia de 
Markov  

 
 
ESPAÇOS MÉTRICOS E SUAS APLICAÇÕES À 
ANÁLISE 
Augusto César Ponce (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Djairo Guedes de Figueiredo (Orientador), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - IMECC, 
UNICAMP 

 
As bases para um estudo dos espaços métricos 
surgiram no início do século com os trabalhos de 
Hausdorff e sua utilização acabou sendo consolidada 
pelo seu caráter unificador de conceitos, além da 
simplicidade e elegância capaz de conceder às 
demonstrações de resultados clássicos de Análise. 
Para a realização do projeto, utilizamos a bibliografia 
apresentada, a qual continha tanto os elementos para 
o desenvolvimento da teoria que deveríamos estudar, 
bem como inúmeras aplicações e técnicas usadas 
em estudos mais avançados. Nesse sentido, nosso 
trabalho buscou estabelecer os resultados que 
concernem aos espaços métricos (assim como às 
inúmeras classes em que estes se subdividem), 
culminando com alguns teoremas clássicos em 
Matemática, dentre os quais podemos destacar o 
Teorema do Ponto Fixo de Banach (a partir do qual é 
possível obter o Teorema da Função Inversa e o 
Teorema de existência e unicidade de soluções para 
o problema de Cauchy em EDO’s), o Teorema de 
Baire (de grande importância à Análise Funcional, 
além de garantir a existência de certas funções com 
propriedades bastante peculiares), o Teorema de 
Stone-Weierstrass (como sendo uma generalização 
do Teorema de Aproximação de Weierstrass), além 
do Teorema de Ascoli-Arzelá (de utilização 
fundamental para a construção de funções, por meio 
de seqüências, constituindo o cerne dos Métodos 
Diretos no Cálculo das Variações). 
Espaços métricos - Análise matemática - Topologia 

 

PONTOS CRÍTICOS, VISUALIZAÇÃO: MÁXIMOS E 
MÍNIMOS. PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO 
Helcio Alexandre Pacheco (bolsista SAE/CNPq) e Profa  
Dra. Vera Lúcia Figueredo 
Instituto de Matemática, Estatísticas e Computação 
Científica - IMECC, Unicamp 
 
Este projeto teve como objetivo final a produção de 
um hipertexto como material de apoio didático ao 
ensino de Cálculo na Universidade, tendo como 
proposta, o enfoque no tema “Pontos Críticos, 
Visualização de Máximos e Mínimos Locais e 
Condicionados. Problemas de Otimização”, sendo 
desenvolvido dentro do projeto PROIN/CAPES, 
visando um hipertexto final. Neste contexto, a 
pesquisa teve inicio com o trabalho de problemas 
relacionados a visualização grafica com o estudo de 
Álgebra Linear aplicada à Computação Gráfica. Deu-
se como sequência o estudo de Aplicações da teoria 
de Máximos e Mínimos, utilizando um problema de 
forte apelo geométrico, visando a produção do 
conteúdo do cdrom. A análise de programas 
relacionados à visualização gráfica foi o tema 
seguinte da pesquisa, encerrando uma primeira fase. 
Iniciou-se então a fase de implementação efetiva do 
hipertexto que evolveu a concepção da linguagem do 
mesmo, definindo a forma de abordagem do 
conteúdo, o fluxo de apresentação dos temas e o 
ambiente de implementação, terminando com a 
programação em Delphi 2.0. O conteúdo escolhido 
para este módulo preliminar foi o problema de 
construção de janelas que envolve conceitos básicos 
de Cálculo fazendo uma revisão do estudo de 
polinômios. Este hipertexto foi de grande utilidade, já 
que forneceu uma dimensão da complexidade 
envolvida na programação multimídia. 
Material didático – hipertexto - otimização. 

 
 
O POLINÔMIO DE TAYLOR EM COORDENADAS 
POLARES 
José Eduardo Pécora Junior ( bolsista SAE ) e Profª. Dra. 
Sandra Augusta Santos (orientadora) 
Departamento de Matemática - IMECC - UNICAMP 

 
Este projeto teve o objetivo de aprofundar os 
conceitos de série de Taylor, coordenadas polares e 
equações paramétricas de curvas, desenvolvidos em 
Cálculo e Geometria Analítica. A riqueza em termos 
de interpretações geométricas destes tópicos permite 
que a compreensão da teoria se faça paralelamente à 
visualização gráfica. O polinômio de Taylor em 
coordenadas cartesianas aproxima curvas por retas, 
parábolas, funções polinomiais de terceiro grau, etc. 
Já em coordenadas polares isto se torna impraticável, 
portanto foram feitas aproximações por curvas de 
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fácil representação neste sistema de coordenadas, 
por exemplo círculos centrados na origem (polinômio 
de grau um), espirais de Arquimedes (polinômio de 
grau dois) e espirais de graus superiores. Fizemos 
aproximações de várias curvas nos mais diversos 
graus que foram comparadas com suas respectivas 
funcões, verificou-se o erro e o intervalo de 
concordância entre elas. No estudo específico de 
curvas parametrizadas revisamos as cônicas, 
utilizando-as para dar uma solução para o Problema 
de Apolônio (Determinar um círculo que seja tangente 
a três outros círculos distintos dados). Este projeto 
serviu como ligação entre o tópico coordenadas 
polares da geometria analítica, e a série de Taylor do 
cálculo, aparentemente desconectados. Foi um 
interessante modo de ampliar os horizontes da 
matemática e desenvolver o espírito de pesquisa.  
Série de Taylor, Coordenadas Polares, Parametrização de Curvas. 

 
 
MÉTODOS E MODELOS DE RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS DE LOCALIZAÇÃO CONTÍNUA 
Bolsista CNPq/PIBIC: Cassia Yuki Kikuchi       Orientador: 
Antonio Carlos Moretti Instituto de Matemática, Estatística 
Computação Científica - Unicamp. 

 
Planejamento é vital para uma eficiente utilização dos 
recursos disponíveis. É necessário para a economia, 
tanto nos setores públicos como nos privados, na 
manufatura, na organização de serviços, nos 
negócios, etc...Uma área em que o planejamento 
produz eficiência e reduz consideravelmente o 
esforço e os recursos utilizados é referente a 
localização de instalações. Neste projeto procurou-se 
estudar os métodos e modelos de resolução para 
esse tipo de problema. Os modelos estudados 
procuraram abranger uma gama muito grande de 
problemas fundamentais dentro do processo 
produtivo. Para a implementação dos métodos foram 
utilizados os pacotes matemáticos MatLab e GAMS. 
Na última parte do trabalho estudou-se um pouco dos 
modelos discretos de localização, pois estes retratam 
a realidade de um modo mais fiel. Tal modelagem 
permite tratar situações em que o universo factível é 
discreto. Por exemplo, a localização de postos de 
bombeiros para atender uma região. Uma última 
análise foi feita sobre a correlação entre a formulação 
de problemas de seleção de vendedores e o 
problema de localização de modo a aproveitar toda a 
literatura existente desta última. 
localização, planejamento, instalações 

 
 
CÁLCULO DA DIMENSÃO HAUSDORFF DA 
FRONTEIRA DA DRAGON DE HEIGHWAY 

Débora Cristina Alves Rego (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Claudina Izepe Rodrigues (Orientadora), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - IMECC, 
UNICAMP. 

 
Benoit Mandelbrot utilizou o conceito de dimensão 
Hausdorff para definir "fractal". A Dragon de 
Heighway é um conjunto no plano definido 
recursivamente como o "limite" de uma sequência de 
poligonos, e nosso objetivo será o cálculo da 
dimensão Hausdorff de sua fronteira K. Não 
ultilizaremos a definição formal de dimensão 
Hausdorff e sim um teorema que nos auxiliará nesta 
tarefa. Necessitaremos de resultados da teoria de 
grafos, mais precisamente dos grafos de Mauldin-
Williams. Mencionaremos o “Golden rectangle 
fractal”, para exemplificar um grafo MW. 
Calcularemos a dimensão s do grafo de Mauldin-
Williams associado à fronteira K,  e seus números de 
Perron s-dimensionais. O teorema citado acima nos 
garantirá que a dimensão Hausdorff de  K é menor ou 
igual a s. A igualdade se verificará se existirem dois 
conjuntos abertos e não-vazios UA e UB atendendo a 
"condição do conjunto aberto", que neste caso 
existem e são similares ao interior da twindragon 
(duas cópias da dragon de Heighway). Assim, 
concluiremos que a dimensão Hausdorff de  K  é igual 
a s, onde  s ≅ 1,52. 
Dimensão Hausdorff, dragon de Heighway, Grafos 

 
 
BOOTSTRAP SUAVIZADO 
Rita de Cássia Klein (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Ronaldo Dias (Orientador), Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica - IMECC, UNICAMP 

 
Um dos problemas da Estatística é estimar 
quantidades físicas desconhecidas - os parâmetros. 
Para isso, são coletadas amostras. Estimados os 
parâmetros, o problema passa a ser o quanto 
podemos confiar nas estimativas. Repetindo o 
processo de amostragem, tem-se uma maior 
precisão, mas, às vezes , isso é inviável 
economicamente. Assim, pode-se utilizar  o método 
Bootstrap, que consiste em reamostrar as 
observações utilizando a mesma amostra, com o 
auxílio do computador, o que torna o método prático e 
barato. O método Bootstrap empírico faz a 
reamostragem atribuindo densidade de probabilidade 
1/n para cada valor da amostra, onde n é o tamanho 
da amostra. Porém isso nem sempre corresponde a 
verdadeira distribuição dos dados, pois, se esta for 
contínua, não poderá ser representada pela 
distribuição empírica, que é discreta. A solução para 
isso é utilizar o Bootstrap suavizado, que 
primeiramente faz a estimativa não paramétrica da 



V Congresso de Iniciação Científica - UNICAMP - 17/11 A 21/11 DE 1997 

58 

densidade dos dados para depois reamostrar de 
acordo com essa estimativa da densidade. Assim, 
foram feitas várias simulações utilizando programas 
desenvolvidos em  S-Plus, onde pode-se constatar a 
eficiência do método na estimativa de parâmetros. 
Bootstrap-Estimação de densidade-Simulação 

 
 
ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE ALGORITMOS 
PARA RESOLUÇÃO DE SISTEMAS NÃO 
LINEARES 
Rodrigo Moreira Carvalho (bolsista CNPq/PIBIC) e Profa. 
Dra. Vera Lúcia da Rocha Lopes (Orientadora), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - IMECC, 
UNICAMP. 

 
Vários problemas práticos recaem na resolução de 
um sistema não linear: determinar x∈ ℜ

n tal que 
F(x)=0, sendo   F : ℜ

n 
→ ℜ

n, F ∈C1(ℜn). O método 
clássico para resolução destes sistemas é o método 
de Newton, que requer a resolução de um sistema 
linear a cada iteração, o que frequentemente implica 
num alto custo computacional. Neste trabalho foram 
estudados e implementados além do método de 
Newton, métodos quase-Newton (Newton Modificado, 
Broyden, ACI, Escalamento de Linhas) e o método de 
Newton-Inexato que  requer um método iterativo para 
resolução do sistema linear. O método utilizado para 
resolver o sistema linear de Newton-Inexato foi o 
GMRES (com e sem pré-condicionamento) , sendo 
dada ênfase à escolha do termo forçante ηk no 
critério de parada de Dembo - Eisenstat - Steihaug. 
Os métodos foram implementados no MATLAB, 
sendo resolvidos problemas clássicos da literatura, 
como os sistemas obtidos na discretização de 
problemas de contorno em equações diferenciais e 
na discretização de uma equação integral. Foram 
geradas figuras fractais resultantes da convergência 
do método de Newton em ℜ

2. Os métodos de 
Broyden e ACI  são os métodos quase-Newton mais 
utilizados atualmente, sendo sua eficiência 
comprovada em nossos testes. O método de Newton-
Inexato com o uso de pré-condicionadores teve 
eficiência comparável à estes, sendo uma alternativa 
a ser considerada. 
Sistemas não lineares - Newton - quase Newton - Newton Inexato - Pré 
condicionamento 

 
 
ANÁLISE DE DADOS DE SOBREVIVÊNCIA E DE 
CONFIABILIDADE 
Rodrigo Tsai (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Cicília 
Yuko Wada (Orientadora),  Departamento de Estatística 
/Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica/UNICAMP. 

 

Suponha um experimento na indústria em que n ítens 
de um produto (por ex. fluido isolante elétrico) são 
testados para verificar a confiabilidade do produto. 
Esse termo confiabilidade de um produto significa 
caracterizar a probabilidade da duração do produto 
ser maior que um tempo específico t,  isto é, estimar 
P[T>t], onde T  é o tempo de vida do produto.Se 
esperarmos até que os n produtos falhem, o tempo 
de observação pode ser longo. Para evitar isso, 
planeja-se o experimento considerando-se a 
aplicação de diversos níveis de stress ( por ex. 
aumentar a voltagem normal de 20Kw para 28Kw, 
30Kw e 32Kw). Deste modo, obtemos tempos de 
falhas menores. Ainda, podemos limitar o tempo de 
observação para um período τ, de modo que para 
produtos que não falhem até τ, a observação é dita 
censurada. Este experimento é chamado teste de 
vida acelerado. A área da Estatística que trata de 
métodos para análise de tais dados chama-se Análise 
de Sobrevivência ou Análise de Confiabilidade.  
Foram realizados estudos teóricos e de simulação, 
que estão descritos no relatório e ainda foi realizada 
análise de um conjunto de dados utilizando modelos 
de testes acelerados. 
Análise de Sobrevivência e de Confiabilidade. 

 
 
MÉTODOS VARIACIONAIS DA MECÂNICA 
CLÁSSICA 
Valdomiro Plácido dos Santos (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Hugo Horacio Torriani (orientador), Departamento 
de Matemática, IMECC, UNICAMP. 

 
O bolsista elaborou uma monografia de 37 pp. onde 
se perfaz uma introdução às aplicações do cálculo de 
variações na mecânica clássica. O capítulo inicial 
contém uma introdução his-tórica, que inclui a 
menção do problema da braquistócrona (proposto por 
Johann Bernoulli    em 1696) e a determinação da 
superfície de revolução de área mínima. A seguir é 
feita uma revisão da equação de Euler-Lagrange 
clássica e da dedução da equação da corda vibrante. 
Os dois capítulos seguintes consistem de breves 
introduções à linguagem geométrica e às técnicas 
analíticas utilizadas nos tratamentos matemáticos da 
teoria de campos. Nos dois capítulos finais 
apresentam-se a equação de Euler-Lagrange sobre 
variedades diferenciá-   veis e uma introdução aos 
sistemas  Hamiltonianos de dimensão infinita. O 
desenvolvimento das linguagens geométrica e 
analítica utilizadas nesta monografia necessitou de 
estudos que não envolveram repetições com 
assuntos já abordados pelo bolsista nas disciplinas 
que cur-sou. 
Mecânica clássica. Cálculo de variações. A equação da onda. 
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Instituto de Química 

 
DETERMINAÇÃO DA PRESENÇA DE NITRITO EM 
URINAS 
Andréa Ligiana Martins (bolsista PIBIC/CNPq), Prof. Dr. 
Matthieu Tubino (orientador) Departamento de Química 
Analítica – Instituto de Química – UNICAMP , Profa. Dra. 
Nelci F. Hoehr (co-orientadora) Laboratório de Patologia 
Clínica – Hospital das Clínicas – UNICAMP 

 
Muitas doenças podem ser detectadas pela avaliação 
da quantidade de certas substâncias ou de 
microorganismos na urina. A maioria das infecções 
do trato urinário começa na bexiga devido a uma 
contaminação externa. Na literatura especializada a 
análise do nitrito é considerada importante para a 
detecção de infecções de bactérias gran-negativas no 
trato urinário. Esta análise é rápida (apenas alguns 
minutos) em comparação com as de culturas de urina 
cujo procedimento é demorado. Neste trabalho 
procurou-se estabelecer uma correlação entre a 
presença de infecções bacterianas no trato urinário, 
detectadas por análise de culturas feitas no 
Laboratório de Patologia Clínica, e a concentração de 
nitrito nas mesmas urinas.  O método usado para a 
análise de nitrito foi o de Griess adaptado para FIA, 
isto é, para Análise por Injeção em Fluxo. Foi usada 
uma bomba peristáltica Ismatec mp13 GJ-4 e um 
espectrofotômetro Zeiss PM2D com comprimento de 
onda ajustado em 520 nm. Foram feitas mais de 260 
análises de urinas, em triplicata. Não foi encontrada 
nenhuma evidência que indique que haja correlação 
entre a presença de quantidades significativas de 
nitrito na urina e a existência de infecção bacteriana, 
ao contrário do que diz a literatura. Considerou-se 
como concentração normal de nitrito na urina até 0,5 
ppm.  
Nitrito, análise, FIA, infecção urinária. 

 
 
CARACTERIZAÇÃO E ESTUDO ELETROQUÍMICO 
DA ALIZARINA ADSORVIDA NA SUPERFÍCIE DA 
SÍLICA GEL MODIFICADA COM TITÂNIO. 
Eduardo de Almeida (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Lauro 
Tatsuo Kubota (Orientador). 

Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
 Atualmente a adsorção de íons e moléculas 
na superfície de eletrodo e seu estudo em reações 
catalíticas em eletrodos modificados tem atraído 
considerável atenção. Neste projeto, fez-se a 
adsorção da alizarina na superfície da sílica gel 
modificada com titânio (ST), em seguida  foi feita a 

sua  caracterização usando técnicas de 
espectroscopia no U.V.-vis e análise elementar. 
Também  estudou-se o comportamento de resposta  
do  eletrodo em diferentes eletrólito suportes, pH e  
influência da velocidade de varredura. Do quais pode-
se verificar um comportamento satisfatório no tocante 
a reversibilidade. O efeito eletrocatalítico foi 
verificado, utilizando como  substrato o ácido 
ascórbico, tanto pela técnica da voltametria cíclica 
quanto pela cronoamperometria. Observou-se uma 
relação linear entre a corrente e a concentração do 
substrato, o qual foi ajustado pela equação y = 204,4[ 
Ácido ascórbico] - 0,18, com  coeficiente de 
correlação igual a 0,9994, no intervalo de 
concentração de 4,8. 10-6 e 8,2. 10-6 mol L-1, em um 
potencial razoavelmente baixo, de 250mV, mostrando 
uma elevada sensibilidade para concentrações na 
ordem de 1. 10- 6  mol L-1. O limite de detecção 
encontrado para ácido ascórbico foi de  1. 10-7 mol L-

1, podendo assim ser usado como sensor para este 
substrato. 
Eletrodo modificado - Sensor amperométrico  - Ácido Ascórbico 

 
 
INVESTIGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NOVO PARA 
A PREPARAÇÃO DE FASES ESTACIONÁRIAS 
SORVIDAS PARA SEREM EMPREGADAS EM 
CLAE 
Andreia Lopes de Araújo Sá (bolsista SAE) e Profa. Carol 
Hollingworth Collins (Orientadora) e Profa. Isabel Cristina 
Sales Fontes Jardim (Orientadora), Instituto de Química – 
IQ, UNICAMP  

 
A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) é 
uma das mais importantes técnicas de separação 
empregadas atualmente, devido a sua grande 
aplicabilidade e versatilidade. Trata-se de um método 
físico-químico de separação de componentes de uma 
mistura através da sua distribuição entre uma fase 
estacionária (FE) em contato com uma fase móvel 
(FM) e, portanto, depende fundamentalmente da 
composição destas fases. A relevância deste trabalho 
consiste na preparação de fases estacionárias 
reversas sorvidas para serem utilizadas em CLAE 
onde a fase estacionária é de menor polaridade que a 
fase móvel. Estas fases serão preparadas a partir de 
sílica (suporte) e da fase estacionária líquida (FEL), 
poli(metiloctilsiloxano) (PMOS) com o uso de um 
solvente, diclorometano, para dissolução do polímero.  
A pesquisa visa o desenvolvimento de colunas mais 
baratas, de confecção mais fáceis e de alta eficiência 
para Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). 
Foram feitas análises cromatográficas das colunas 
recheadas com  FEL preparadas utilizando diferentes 
proporções de solvente para a dissolução do PMOS. 
A caracterização destas fases estacionárias, através 
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de testes cromatográficos, possibilitou a 
determinação da proporção de 5g de fase 
estacionária para 60mL de solvente como a mais 
favorável por apresentar melhores parâmetros, como 
a eficiência de 29342 pratos/m e um fator de 
assimetria de 1.3, mostrando que a coluna possui um 
bom desempenho.   
Fases estacionárias-CLAE-Fases sorvidas 

 
 

SÍNTESE ENANTIOSSELETIVA DE (-LACTAMAS 
SUBSTITUÍDAS NO CARBONO 3 DO ANEL 
Cintia Regina Pacheco (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Paulo J. Samenho Moran (Orientador), Instituto de Química 
– IQ, UNICAMP 

 
Nos últimos anos, têm-se mostrado que cis e trans (-
hidroxi-(-lactamas são valiosos “synthons” para uma 
variedade de produtos naturais como antibióticos ((-
lactamas), aminoaçúcares, aminoácidos, alcalóides, 
etc. A síntese de (-hidroxi-(-lactamas é agora o centro 
de muita atenção porque a cadeia do taxol pode 
derivar de compostos deste tipo. Tentou-se 
desenvolver uma rota sintética enantiosseletiva de 
algumas (-lactamas com substituintes na posição 3 
do anel. A etapa chave desta rota é a redução das (-
oxoalquiloximas utilizandos-e fermento de pão 
suportado com montmorilonita K 10. Os principais 
resultados do projeto foram: síntese da 1-fenil-2-
oxima-1,2-propanodiona com rendimento de 35% a 
68,9%; metilação de sua hidroxila com rendimento de 
74% a 98%; redução assimétrica da 1-fenil-2-O-metil-
oxima-1,2-propanodiona com rendimento de 35,4% a 
36,2%; redução racêmica da 1-fenil-2-O-metil-oxima-
1,2-propanodiona com rendimento de 93,6%; 
acetilação da 1-fenil-2-O-metil-oxima-1,2-propanona 
com rendimento de 96,3% a 96,7%; e síntese do 
cloreto de ácido etoxiacético com rendimento de 17%. 
As tentativas de obtenção do anel (-lactâmico pelos 
métodos reação de Reformatsky e cicloadição de 
cloreto de ácido não tiveram sucesso. 
(-lactamas-síntese enantiosseletiva-(-oxoalquiloximas 

 
 

CICLIZAÇÃO DE FENÓLICOS 
Liliana Pereira Shayer (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
José Augusto Rosário Rodrigues (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 

 
Desde a preparação do PhICl2 em 1886, um grande 
número de compostos de iodo hipervalente tem sido 
descoberto, totalizando uma classe de mais de 1000 
membros individuais. Nestes compostos, além da 
ligação ordinária σ, há também de uma a quatro 
ligações hipervalentes de dois tipos possíveis, os 
sistemas com ligações monovalentes envolvendo um 

ligante eletronegativo ou ainda os sistemas 
envolvendo ligantes bivalentes formando ligações 
duplas com o iodo. Atualmente o iodo hipervalente 
vem emergindo como um valioso reagente em 
química orgânica, sendo muito encontrado na 
química de heterociclos e reações de oxidação, 
apresentando inúmeras vantagens como a 
simplicidade operacional, seletividade, eficiência e 
possibilidade de reciclagem. Neste trabalho buscou-
se o desenvolvimento de uma metodologia de  
ciclização remota para compostos oxigenados 
utilizando diacetato de feniliodo (III) e 
bis(trifluoracetato) de feniliodo (III) em solventes não 
nucleofílicos. Um exemplo de aplicação do método 
seria a obtenção de alcalóides morfínicos. A 
metodologia não foi realizada com êxito uma vez que 
o produto obtido não se apresentava em quantidades 
viáveis para análises detalhadas e não havia mais 
tempo para reiniciar sua preparação, no entanto, 
acredita-se que estudos nesta área devem prosseguir 
tendo-se em mente as vantagens do método e 
importância dos produtos. 
Ciclização-Iodo hipervalente-Oxênios 

 
 

ESTUDO SOBRE A SÍNTESE DO ÁCIDO ENT-
CROLECHÍNICO. MODIFICAÇÕES DO 
ESQUELETO CLERODÂNICO DO (+)-
HARDWIICKATO DE METILA E SÍNTESE DE 
DERIVADOS γγγγ-HIDROXIBUTENOLIDOS 
Lisanne Beatriz Grigolon (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Paulo Mitsuo Imamura (Orientador),  Instituto de Química - 
IQ, UNICAMP 

 
O óleo de copaíba é um óleo-resina, rico em 
compostos resínicos e conhecido nas regiões Norte e 
Nordeste do Brasil por suas potencialidades curativas 
na Medicina popular. Da sua fase ácida obtém-se, 
entre outros ácidos, o ácido hardwiíckico, que em sua 
forma metilada é o material de partida desta linha de 
pesquisa. À partir do (+)-hardwickato de metila foi 
sintetizado o ácido ent-crolechínico, que comprovou a 
falha na determinação da estrutura de um composto 
natural anteriormente isolado do caule da planta 
Croton lechleri, através do estudo detalhado de dados 
espectroscópicos e também por comparação com 
seu enantiômero, sintetizado por este grupo. 
Posteriormente, procedeu-se à manipulação funcional 
do esqueleto clerodânico do (+)-hardwickato de 
metila, nos carbonos C-3 e C-4, de modo a obter 
novos produtos. O objetivo principal deste trabalho 
está na obtenção dos γ-hidroxibutenolidos, compostos 
cujas atividades citotóxica e antitumoral foram 
reportadas na literatura específica, e a atividade 
antituberculostática  comprovada por testes de 
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laboratório. Tais compostos foram obtidos com 
rendimentos satisfatórios.   
Síntese Orgânica - Copaíba - g-Hidroxibutenolido 

 
 

ESTUDO QUÍMICO DAS RAÍZES DE 
LONCHOCARPUS  LATIFOLIUS 
Rogers Ribeiro (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Aderbal 
Farias Magalhães (orientador), 

Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Uma β-hidroxichalcona de estrutura inédita, a 8-(1,1-
dimetilalil-)pongamol, foi detectada em quantidades 
extraordinárias no extrato hexânico da raízes de 
Lonchocarpus latifolius, suspeitando tratar-se de 
uma fitoalexina produzida pela planta infectada, 
coletamos nova amostra. Este projeto trata da 
elaboração de novos extratos de um novo espécime e 
o estudo químico para continuar a procura daquela β-
hidroxichalcona na espécie. Além de identificarmos 
os 11 constituintes flavonóidicos contidos também no 
primeiro extrato, isolou-se a medicarpina e o ftalato 
de isoctila. Os 11 constituintes flavonóidicos com 
estrutura determinada anteriormente, foram 
identificados neste extrato por comparações 
cromatográficas diretas. A medicarpina e o ftalato de 
isoctila tiveram suas estruturas propostas por nós, 
com base nos dados de RMN de 1H, sendo que a 
medicarpina é conhecida da literatura.  
Lonchocarpus-Flavonóides-dibenzoilmetano 

 
 

PREPARAÇÃO DE COMPLEXOS DE FE(III) 
ENCAPSULADOS EM ZEÓLITAS Y: 
CATALISADORES PARA OXIDAÇÃO DE 
HIDROCARBONETOS SATURADOS. 
Alexandra Lindner (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Ulf 
Schuchardt (orientador), IQ - UNICAMP. 

 
Os sistemas homogêneos GoAggII e GoAggIII oxidam 
seletivamente hidrocarbonetos saturados a cetonas e 
álcoois. Neste trabalho propomos a heterogeneização 
desses sistemas por encapsulamento do Fe(III) em 
peneiras moleculares. Foram preparamos peneiras 
moleculares contendo Fe(III) encapsulado em zeólita 
Y (razão Si/Al 25); via troca iônica em fase líquida. 
Foram feitos testes catalíticos de oxidação do 
cicloexano, em meio homogêneo e heterogêneo. 
Utilizaram-se solucões a 1 mmolL-1 de FeCl3 (em 
meio homogêneo), 4 mmolL-1 de PCA e 200 mmolL-1 
de H2O2 a (0,2 mL a 30%) em CH3CN, volume total 
de 10 mL, a 25oC. No sistema heterogêneo, 
empregou-se 50 mg de FeY ou FeY-PCA. Mantendo-
se agitação por 24h. Foi testada a lixiviação para a 
FeY-PCA. A peneira FeY mostrou-se mais ativa que a 
FeY-PCA; a mistura mecânica de Fe(III) e zeólita não 

fornece produtos de oxidação. Em sistema 
homogêneo obtemos apenas o álcool. Não foi 
observada lixiviação do catalisador. Os resultados 
preliminares são bastante promissores, pois mostram 
a viabilização da heterogeneização dos sistemas 
GoAgg por encapsulamento em peneira moleculares. 
Na continuação do trabalho pretendemos otimizar o 
sistema variando-se a temperatura e o tempo de 
reação. Também serão testados novos métodos de 
encapsulamento e diferentes tipos de zeólitas Y. 
Oxidação de Hidrocarbonetos, catalisadores heterogêneos, Sistemas GoAgg 

 
MÉTODO INDIRETO DE MEDIDA DE ESPESSURA 
DE FILMES POLIMÉRICOS E FILMES METÁLICOS 
ESPESSOS POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X 
DE ENERGIA DISPERSIVA 
Antenor Lopes de Jesus Filho (bolsista PESQUISA/SAE) e 
Profa. Dra. Maria Izabel M. S. Bueno (Orientador), 
Departamento de Química Analítica - Instituto de Química - 
UNICAMP 
 
Este projeto visou a determinação  indireta, rápida e 
precisa da espessura de dois tipos de filmes, 
poliméricos (não existindo elementos com 
coeficientes de absorção e rendimento de 
fluorescência adequados) e metálicos espessos (não 
apresentando mais variação da intensidade em 
função da espessura). Utilizou-se o Fluorímetro de 
Raios-X Spectrace 5000, equipado com tubo de 
raios-X de ródio e detector de Si(Li). Os filmes 
poliméricos foram: poli(cloreto de vinila), poli(etileno 
teriftalato), poli(tetrafluoretileno) e celofane. O filme 
metálico foi papel alumínio. Para a correlação de 
intensidade com as espessuras dos filmes, utilizaram-
se: tarugo de cobre, de chumbo e de estanho. 
Realizaram-se as medidas envolvendo-se o tarugo 
metálico com um número definido de folhas de 
apenas um filme. No tarugo de cobre e chumbo pode-
se constatar que, para filmes poliméricos, há grande 
atenuação de CuK( e PbL(. No caso do papel 
alumínio, foi maior. A reprodutibilidade e sensibilidade 
foram adequadas para todos os filmes. A atenuação 
da  linha SnK( foi bastante baixa e pouco reprodutível, 
não sendo viável sua utilização. O tempo de 
irradiação mostrou que para 10 ou 100 segundos, 
tem-se o mesmo comportamento, porém com 
maiores desvios para tempos menores. A técnica foi 
calibrada com microscopia de varredura. 
espessura - filmes - Fluorescência de Raios 
 

 
DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE 
SULFETO POR ANÁLISE EM FLUXO 
MONOSSEGMENTADO 
Lilian Satomi Hanamoto (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Ivo  M. Raimundo Jr (orientador) 
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Departamento de Química Analítica - Instituto de Química - 
UNICAMP 

 
A determinação de sulfeto em águas é importante, 
pois é tóxico aos seres vivos. Neste trabalho foi 
desenvolvido um método espectrofotométrico para a 
determinação de sulfeto, empregando o sistema de 
Análise em Fluxo Monossegmentado (MSFA), 
baseado na reação, em meio alcalino, do íon sulfeto 
com nitroprussiato. O método foi otimizado em função 
das concentrações de NaOH e de nitroprussiato e do 
tempo de residência da amostra no caminho 
reacional. Este método mostrou-se cerca de três 
vezes mais sensível que o sistema FIA, com um 
limite de detecção de 33 µg/L de sulfeto e uma 
freqüência de 120 amostras por hora . O efeito 
“Schlieren” foi minimizado, obtendo-se uma diferença 
média de 8,4% entre sinais de amostras sintéticas 
preparadas em água e em cloreto de sódio 0,5 mol.L-

1, valor usualmente menor do que seria obtido em um 
sistema FIA. Os íons fosfato, nitrato, carbonato e 
sulfato não interferiram na determinação de sulfeto, 
quando presentes em uma concentração 30 vezes 
superior à do analito. O método foi aplicado à 
determinação de sulfeto em amostras de esgoto 
doméstico, obtendo-se valores 0,46, 1,09 e 0,73 
mg.L-1. Testes de recuperação foram realizados, 
resultando em recuperações de 98,8, 94,6 e 91,5%, 
respectivamente. 
sulfeto, análises em fluxo, automação 

 
 
PRÉ-CONCENTRAÇÃO DE BISMUTO COM 2- 
MERCAPTOBENZOTIAZOL E DETERMINAÇÃO 
POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO 
ATÔMICA COM CHAMA 
Daniela Brotto Lopes (bolsista SAE/UNICAMP) e Profª. Drª. 
Solange Cadore (Orientadora), Departamento de Química 
Analítica - Instituto de Química - UNICAMP 

 
Desenvolveu-se uma metodologia analítica para a 
determinação de bismuto através de espectrometria 
de absorção atômica com chama, após pré-
concentração em coluna por extração líquido-sólido, 
utilizando-se o agente quelante 2-
mercaptobenzotiazol imobilizado sobre um suporte 
sólido de sílica-gel. Através do estudo dos diversos 
parâmetros envolvidos no sistema, obteve-se as 
condições adequadas de trabalho: A coluna deve 
conter 400 mg de sílica-gel impregnada com 12 % 
(m/m) de 2-mercaptobenzotiazol, e estar  
acondicionada na faixa de pH 3,5 à 4,0. A amostra de 
bismuto, a ser passada pela coluna deve possuir um 
volume final entre 50 e 100 mL de solução aquosa, 
com pH ajustado entre 3,5 e 4,0. Em seguida a 
coluna é   eluída  com 25,00 mL de solução 2,0 % 

(m/V) de tiouréia  em HCl 1,0 mol.L-1. A  
concentração  máxima  estudada  da  amostra  foi de  
20 µg.mL-1 e   a mínima  2,00 µg.mL-1, obtendo-se 90 
% de recuperação do metal. O fator de pré-
concentração obtido é igual a 4. Do estudo dos íons 
interferentes na determinação de bismuto, conclui-se 
que Mn (>200 µg.mL-1), Al (>400 µg.mL-1) e Mg (>800 
µg.mL-1) são os ions que mostram uma interferência 
significativa. As análises foram realizadas em um 
espectrômetro de absorção atômica Perkin-Elmer, 
modelo 5100, equipado com uma lâmpada de cátodo 
oco adequada para a análise de bismuto.  
Espectrometria de Absorção Atômica; pré-concentração; bismuto 

 
 
ASPECTOS DA ESTRUTURA GEOMÉTRICA E 
ELETRÔNICA DE HALETOS DE VANÁDIO 
André Severo Pereira Gomes(bolsista pesquisa/SAE) e 
Prof. Dr. Rogério Custódio(Orientador) 
Instituto de Química, Departamento de Físico-Química, 
UNICAMP 

 
Este trabalho tem como objetivo caracterizar a 
estrutura molecular e eletrônica de tetrahaletos de 
vanádio (VF4, VCl4 e VBr4.). O interesse por estes 
compostos se deve a possíveis problemas de 
caracterização estrutural devido a distorções do tipo 
Jahn-Teller. Nesta etapa exploratória do trabalho 
foram utilizados métodos ab initio em nível Hartree-
Fock  e posterior correção de efeitos de correlação 
eletrônica através do método Mφller-Plesset de 
segunda ordem, MP2. O conjunto de base inicial 
corresponde a conjuntos envolvendo todos os 
elétrons do tipo 3-21g*. Como resultados, verificou-se 
que os três tetrahaletos podem apresentar efeito 
Jahn-Teller estático e possívelmente efeito Jahn-
Teller de segunda ordem, uma vez que sua forma 
mais estável não é a tetraédrica, mas sim uma 
configuração com pequenas distorções em relação a 
forma tetraédrica. Cálculos de estabilização das 
estruturas ao longo das coordenadas de simetria 
dessas espécies encontram-se em andamento. As 
diferenças de energia entre a geometria tetraédrica e 
a distorcida mantém-se aproximadamente constantes 
mesmo com a inclusão de correlação eletrônica 
através do método MP2.  
Agradecimentos: FAPESP, CNPq, CENAPAD-SP, 
SAE (Serviço de Apoio ao Estudante) 
Tetrahaletos de Vanádio, Estrutura Molecular, Efeito Jahn-Teller Estáico 

 
 
CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM 
DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO ANTECIPADOR 
DO PONTO FINAL DE TITULAÇÃO 
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Sérgio Henrique Frasson Scafi (bolsista SAE), Emerson 
Vidal de Aquino (bolsista PIBIC/CNPq), Jarbas José 
Rodrigues Rohwedder (Coorientador) e Celio Pasquini 
(Orientador) - IQ, UNICAMP 

 
Este trabalho descreve a construção de um 
dispositivo eletromecânico que sirva ao propósito de 
antecipação de pontos finais em processos 
titulométricos. O dispositivo eletromecânico se trata 
de uma cela (capacidade de 1 mL) conectado a um 
motor, que armazena uma certa quantidade de 
massa de amostra no seu interior. A solução externa 
é titulada, então, posteriormente é adicionada a 
solução restante para que seja titulada ponto a ponto, 
visando-se assim a obtenção de dados suficientes 
para a análise. O sistema foi avaliado empregando-se 
titulações de HCl e HAc em  3 diferentes 
concentrações, e outras 3 soluções diferentes de 
NaOH. Comparando-se as análises titulométricas 
convencionais, vimos que o antecipador se mostra 
eficiente, por ser reprodutível e mais rápido, mostrou 
uma redução de tempo de análise de 
aproximadamente 4 vezes. Concluímos que, por 
independer de fatores, como concentração da 
amostra e do titulante, seu uso é mais robusto e 
amplo, não requerendo interferência do analista 
durante o processo, se adequando a qualquer tipo de 
titulação, apresentando um erro e desvios muito 
baixos. 
Antecipador- Titulação- Automação. 

 
BRANQUEAMENTO DE POLPAS COMERCIAIS 
COM H2O2 CATALIZADA POR 
HETEROPOLIÁCIDOS. 
Rachel Crisol (Bolsista CNPq) e Prof. Dr. Ulf Schuchardt 
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP. 

 
Atualmente a maioria dos processos de 
branqueamento de polpas celulósicas utilizam 
compostos clorados, o que gera efluentes tóxicos 
devido a formação de cloroligninas, devido a isso 
muitos estudos tem sido realizados com a finalidade 
de desenvolver  um processo alternativo para o 
branqueamento de polpas. Nesse projeto nós 
empregamos peróxido de hidrogênio e 
heteropoliácidos do tipo Keggin, para remover 
seletivamente a lignina presente na polpa. Nós 
utilizamos heteropoliácidos contendo tungstênio, 
molibdênio  e molibdênio/vanádio, em solução 
aquosa, para branquear diferentes polpas comerciais 
com peróxido de hidrogênio.  Polpas Kraft, água, 
heteropoliácidos (5 mmoL-1) e H2O2 (1%) foram 
combinados para se obter uma consistência final de 
3% de polpa.  Essa mistura foi aquecida em reator de 
vidro até 60, 80 ou 100 oC por 2 ou 4 h. O melhor 
experimento forneceu uma polpa com número Kappa 

1,00 (0.15% de lignina Klason) e uma viscosidade de 
7.6 cP, usando H3PMo12O40 e 1% de H2O2 à 80 oC por 
4h. 
Heteropoliácido - Branqueamento - Peróxido de Hidrogênio. 

 
SÍNTESE DA 4-N-FENILAMINOQUINAZOLINA E 
SEUS PRECURSORES 
Mateus Gulart Campos (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Roberto Rittner Neto (Orientador), Instituto de Química 
- IQ, UNICAMP 

 
Estudos recentes têm demonstrado que as 4-N-
fenilaminoquinazolinas possuem propriedades 
quimioterápicas para o tratamento do câncer, pois 
atuam como agentes inibidores da atividade tirosina 
quinase do receptor do fator de crescimento 
epidérmico (EGF). Os métodos de síntese destas 4-
N-fenilaminoquinazolinas são antigos e normalmente 
partem do ácido antranílico, através de um grande 
número de etapas. Neste trabalho relatamos as 
etapas de síntese da 4-N-fenilaminoquinazolina 
através do método de Taylor e col., em apenas duas 
etapas, utilizan-do antranilonitrila como reagente de 
partida em substituição ao ácido antranílico. Assim, a 
4-N-fenilaminoquinazolina (IV) foi preparada por 
dessulfuração da 2-tio-4-N-fenilaminoquinazolina (III) 
com níquel de Raney, em metanol. Este intermediário 
(III) foi sintetizado através da reação da antranilonitrila 
(I) e isotiocianato de fenila (II). O composto de partida 
(II) foi obtido através da hidrólise da tiocarbanilida, 
que por sua vez, foi preparada a partir de anilina e 
dis-sulfeto de carbono. Todos os compostos obtidos 
foram identificados através de suas proprie-dades 
físicas (p.f. e/ou p.e.) e de seus dados 
espectroscópicos de infravermelho e de RMN de 1H e 
13C. Técnicas adicionais como DEPT, HETCOR e 
COLOC foram necessárias para a com-pleta e 
inequívoca atribuição dos sinais nos espectros de 
RMN para os compostos (III) e (IV). 
4-N-fenilaminoquinazolinas - Quimioterápicos - Heterocíclicos 

 
SISTEMA DOSIMÉTRICO DE DICROMATO 
Maurício de Andrade Lopes (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Kenneth Elmer Collins (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 

 
O sistema dosimétrico de dicromato é um meio 
confiável para se medir dose absorvida, baseado em 
um processo de redução de Cr VI a Cr III, em solução 
ácida, mediante radiação ionizante. O estudo da 
estabilidade dessas soluções é de extrema 
importância. Ampolas contendo solução dosimétrica 
foram seladas e colocadas à presença de alta 
temperatura, luz solar, e luz ambiente, analisando-se 
a variação da composição das soluções dosimétricas 
e, portanto, verificando-se sua estabilidade à 
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diferentes condições. Os resultados indicaram que a 
solução dosimétrica de dicromato é sensível à 
impurezas orgânicas, provenientes da chama do 
maçarico quando da selagem das ampolas. A água 
utilizada na confecção das soluções foi analisada 
espectro e potenciometricamente, mantendo-se um 
controle rigoroso do pH da água. Alterações na 
concentração de Cr VI das soluções dosimétricas 
foram verificadas quando estas foram colocadas à 
presença de luminosidade natural (luz solar) e 
ambiente (lâmpadas fluorescentes). Porém tais 
alterações não foram verificadas quando variou-se a 
temperatura das soluções dosimétricas. Os testes 
feitos com a solução dosimétrica indicaram que ela 
sofre alteração na sua composição inicial, devido à 
variação na absorbância da solução quando exposta 
a diferentes condições de preparo e armazenamento. 
Dosímetro-Cromo-Estabilidade 

 
 
OXIDAÇÃO DE ALCANOS CATALISADA POR 
PENEIRAS MOLECULARES MODIFICADAS COM 
ÍONS DE TERRAS RARAS 
João Carlos Magalhães (bolsista SAE) e Prof. Dr. Ulf F. 
Schuchardt (Orientador) 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 
 
Devido às características singulares quanto à 
seletividade, a heterogeneização de metais 
cataliticamente ativos, tais como terras-raras, sobre 
peneiras moleculares, é uma alternativa bastante 
interessante. A obtenção desses catalisadores passa 
por um processo de troca iônica de estado sólido 
(efetuada em 8 horas, a 520 °C e vácuo) entre a 
peneira molecular (zeólita - Y) e o sal da terra-rara. 
Depois de resfriada, a zeólita é lavada com água e 
seca em estufa a 120 °C por 3 horas. A 
caracterização é feita por Difração de Raios-X e 
Espectroscopia de Infra-Vermelho (IV). As reações de 
oxidação do cicloexano são conduzidas num balão de 
fundo redondo acoplado a um condensador de 
refluxo, contendo o catalisador e como agente 
oxidante t-butilhidroperóxido. A mistura reacional é 
mantida sob refluxo a 70 °C , com agitação, por um 
período de 24 horas. Os produtos de reação são 
analisados por Cromatografia Gasosa (CG) e 
Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de 
Massas (CGEM). 
Oxidação; terras-raras; cicloexano 

 
 
CROMATOGRAFIA GASOSA-ESPECTROMETRIA 
DE MASSAS DE ALCALÓIDES PIRROLIZIDÍNICOS 
EM ASTERACEAE. 
Prof. Dr. Lauro E. Barata (Orientador), Instituto de Química 
- IQ, UNICAMP, Prof. Dr. José R. Trigo (Orientador), 

CPQBA, UNICAMP e Fabiana Blanco Manzano (bolsista 
PIBIC/CNPq), Faculdade de Enqenharia Química-FEQ, 
UNICAMP 
 
Dentro de produtos naturais, alcalóides pirrolizidínicos 
destacam-se devido a suas atividades 
farmacológicas, toxicológicas e ecológicas.  Neste 
trabalho o objetivo foi estudar os PAs pertencentes 
aos gêneros de Asteraceae Senecio (Senecioneae), 
Trichogonia e Eupatorium (Eupatorieae), e verificar se 
entre e dentro destes gêneros, padrões de 
associação são encontrados.  Inflorescencias foram 
coletadas em diversas localidades do Sul e Sudeste 
do Brasil, e imediatamente colocadas em EtOH.  Os 
alcalóides pirrolizidínicos foram purificados através de 
uma extração ácido-básica e analisados por 
cromatografia gasosa-espectrometria de massas em 
um cromatógrafo gasoso. Foram analizadas 20 
espécies de Senecio, 26 de Eupatorium e 10 de 
Trichogonia.  Dentro dos Senecio verificou-se a 
presença de plantas com 4 tipos de PAs: 
senecionina, platifilina, senquerquina e 9-
senecionilplatifilina.  Em Trichogonia todas as 
espécies analisadas apresentaram o mesmo padrão 
licopsamina diferindo somente na estereoquímica nas 
posições C7 e C3’.  Em Eupatorium, assim como em 
Trichogonia, o padrão principal sempre foi PAs do tipo 
licopsamina, entretanto PAs do tipo 9-
senecionilretronecina, supinina e iso-PAs também 
ocorrem em quantiadades variáveis.  
alcalóides pirrolizidínicos, Asteraceae, cromatografia 

 
 
ESTUDO DA ADSORÇÃO DE FASE 
ESTACIONÁRIA LÍQUIDA 
POLI(METILOCTILSILOXANO) SOBRE SUPORTE 
DE SÍLICA PARA USO EM CROMATOGRAFIA 
LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA  
Dênison R. J. Maia (bolsista /CNPq), Profª. Drª. Carol H. 
Collins (orientadora), e Prof. Dr. Kenneth E. Collins 
(orientador),Instituto de Química-IQ, UNICAMP 

 
A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) tem 
se destacado como uma técnica de separação 
bastante versátil. O material de recheio contendo a 
fase estacionária responde pelo poder de separação 
dos  componentes da amostra, bem como pela sua 
faixa de aplicação. Quando polisiloxanos são 
depositados nos poros de sílica cromatográfica, parte 
deste esta fortemente preso à sua superfície, e 
resiste a extração com solventes orgânicos. Esta 
pode então ser usada como fase para cromatografia 
de fase reversa. Fez-se neste trabalho a deposição 
de poli(metiloctilsiloxano) (PMOS) em partículas de 
sílica através do método de evaporação com 
solventes e testes posteriores com diversos solventes 
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a serem usados como solventes de suspensão no 
enchimento das colunas. Podemos ainda fazer a 
deposição do PMOS diretamente em uma coluna de 
fase normal, sendo para isso necessário que se tenha 
uma coluna de boa qualidade inicialmente. Desta 
forma, testou-se solventes de suspensão para fase 
normal. As  colunas obtidas pelo método de 
evaporação com solventes apresentaram uma 
excelente separação dos componentes da amostra 
padrão, embora não apresentem ainda boa eficiência. 
CLAE-Poli(metiloctilsiloxano)-Adsorção 

 
ESTUDO SOBRE ESPÉCIES GERADAS EM 
DESCARGAS ELÉTRICAS (PRODUZIDAS POR 
RÁDIO FREQUÊNCIA-RF) ATRAVÉS DA 
ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO NAS REGIÕES 
UV/VIS E OPTOGALVÂNICA 
Diniz Maciel de Sena Júnior (bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Francisco B.T. Pessine (Orientador) Instituto de 
Química – IQ, UNICAMP 

 
Neste trabalho foram estudados os espectros de 
emissão dos plasmas de Argônio, Nitrogênio, 
Metanol, e Álcool Benzílico, à baixa pressão. 
Anteriormente este estudo era realizado utilizando-se 
alta tensão, por meio de dois eletrodos metálicos, 
como fonte de ativação do plasma. Os espectros 
obtidos com este método apresentaram-se bastante 
semelhantes, o que provavelmente era devido ao 
contato dos eletrodos com o plasma por eles gerado. 
Os eletrodos de alta tensão foram substituídos por 
um gerador de rádio freqüência com dois anéis de 
cobre de 3cm de largura como antena. Registrou-se 
espectros do plasma dessas espécies em várias 
temperaturas. Novamente observou-se o mesmo 
padrão espectral, mesmo para substâncias tão 
diferentes. Isto foi atribuído à presença de nitrogênio 
residual atmosférico no interior da cela de descarga, 
que provoca interferência devido a sua alta 
intensidade de emissão, e difícil remoção. Este tipo 
de interferência não permite a realização dos estudos 
espectroscópicos, e esforços estão sendo 
empregados na tentativa de eliminar o problema. 
rádio freqüência, plasma, espectroscopia 

 
PRÉ-CONCENTRAÇÃO DE CHUMBO E 
DETERMINAÇÃO POR ESPECTROMETRIA DE 
ABSORÇÃO ATÔMICA COM CHAMA 
Douglas Terci (bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. 
Solange Cadore (Orientadora) - Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 

 
Desenvolveu-se uma metodologia analítica para a 
determinação de chumbo através de espectrometria  
de absorção atômica com chama, após pré-
concentração por extração líquido-sólido em coluna, 

contendo o agente quelante 8-hidroxiquinolina 
imobilizado sobre um suporte sólido de sílica-gel. A 
coluna deve conter 400 mg de sílica-gel impregnada 
com 3,0% (m/m) de 8-hidroxiquinolina e estar 
acondicionada em uma faixa de pH de 5,5 a 6,0. A 
amostra de chumbo deve estar contida em uma 
solução aquosa de pH 5,5 a 6,0, cujo volume máximo 
determinado é de 200 mL. Após a passagem da 
amostra, a coluna é eluída com 25,00 mL de solução 
[HCl 1,0 mol.L-1/HNO3 0,1 mol.L-1]. Amostras 
contendo chumbo na faixa de concentração de 0,1 à 
8,5 µg.mL-1 mostraram uma eficiência superior à 90% 
de recuperação do metal na fase eluída. Alguns 
testes realizados demostraram que a coluna pode ser 
reutilizada por três vezes consecutivas, sem perda da 
eficiência. As análises foram realizadas em um 
espectrômetro de absorção atômica Perkin-Elmer, 
modelo 5100, equipado com lâmpada de cátodo oco 
de chumbo e lâmpada de deutério para correção de 
fundo.  
espectrometria de absorção atômica; pré-concentração; chumbo 

 
MECANISMO DE TOLERÂNCIA DE ARROZ AO 
ALUMÍNIO - ANÁLISE DA LIBERAÇÃO DE ÁCIDOS 
ORGÂNICOS 
Heloisa Cristina Kalvan (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Renato Atílio Jorge (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 

 
O alumínio é tóxico a plantas. No entanto, algumas 
espécies resistem a quantidades fitotóxicas do íon 
Al3+, presente em solos ácidos, como o solo do 
cerrado brasileiro. Um possível mecanismo de 
tolerância de algumas espécies é a exclusão deste 
íon, que ocorreria com a liberação de ácidos 
orgânicos pelas raízes, complexando o Al3+ na 
rizosfera e impedindo-o de penetrar no citoplasma. 
Para estudar se este mecanismo ocorre com o arroz, 
utilizou-se os cultivares IAC 25 e IAC 4440, que 
diferem quanto à resistência ao Al3+. Após a 
germinação, as mudas novas foram expostas a 
soluções nutrientes aquosas contendo ou não 350 µM 
de AlCl3, durante 30 horas. Através de reações 
enzimáticas, analisou-se se houve a liberação na 
solução nutriente de ácidos málico, cítrico, oxálico, 
fumárico, isocítrico e succínico, além de fosfato, que 
seria um mecanismo adicional de tolerância. 
Detectou-se somente a presença de ácido málico; a 
quantidade liberada, entretanto, não apresenta uma 
diferença significativa entre os dois cultivares, além 
de ser insuficiente para complexar o alumínio 
presente. Este resultado foi confirmado por análise de 
Espectrometria de Massas acoplada a Cromatografia 
Gasosa (GC-MS), onde determinou-se que também 
não há liberação dos ácidos tartárico, α-cetoglutárico 
e oxaloacético. O mecanismo de resistência do arroz 
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deve envolver, portanto, a liberação de outros 
compostos que também tenham a capacidade de 
complexar o alumínio, como proteínas. 
Arroz - Alumínio - Tolerância 

 
DETERMINAÇÃO DE VITAMINA C POR MÉTODO 
CINÉTICO DE ANÁLISE 
Ernesto Correa Ferreira (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. 
Adriana Vitorino Rossi (Orientadora), Instituto de Química - 
IQ, UNICAMP 

 
O ácido ascórbico, vitamina C, é essencial para o 
organismo humano. Alimentos frescos contêm 
vitamina C e é importante desenvolver métodos de 
análise para controle da quantidade presente. Neste 
trabalho foi o elaborado um método cinético para a 
determinação de ácido ascórbico em soluções, 
baseado no descoramento de solução de azul de 
toluidina pela reação de redução com ácido ascórbico 
em HCl. A mistura de iguais volumes das soluções 
reagentes num mecanismo de injeção simultânea em 
cela de fluxo de 2 vias, com misturador na entrada, foi 
monitorada no espectrofotômetro Pharmacia Biotech 
Ultrospec 2000. Procedimento análogo foi feito com 
adição e mistura manual de reagentes, monitorada no 
espectrofotômetro HP8452A diode array, para  
comparação com a mistura simultânea. Todas as 
reações foram monitoradas em 632 nm a 25,0 ± 
0,1°C (banho RCS Lauda RC6). Curvas analíticas 
com o  método da tangente são lineares entre 0,8 a 
50 x 10-5 mol.L-1. Foi testado o efeito de ácido cítrico e 
limoneno na reação e observou-se que não há 
interferência. Verificou-se que o método de mistura 
manual de reagentes tem sensibilidade ligeiramente 
maior e permite maior velocidade de análise. 
Contudo, o método de adição simultânea de 
reagentes tem maior precisão e maior 
reprodutibilidade. 
Vitamina C - Método Cinético de Análise - Ácido Ascórbico 

 
ESTUDOS QUANTITATIVOS DE SO4

2- E HSO4
- EM 

SOLUÇÃO AQUOSA USANDO ESPECTROS NO 
INFRAVERMELHO OBTIDOS ATRAVÉS DA 
TÉCNICA DE ATR 
Ewertow William Cegobia (Bolsista SAE/UNICAMP) e 
Profa. Dra. Adriana Vitorino Rossi (Orientadora), Instituto 
de Química - IQ, UNICAMP 

 
A espectroscopia no infravermelho tem sido pouco 
utilizada em estudos analíticos quantitativos e isso 
deve ser revertido já que a técnica é muito poderosa 
pois pode ser aplicada para compostos orgânicos e 
inorgânicos. Este trabalho traz relações quantitativas 
entre espectros no infravermelho de soluções 
aquosas de Na2SO4 e NaHSO4, obtidos através da 
técnica de reflexão total atenuada (ATR), a qual é 

adequada para análise de materiais muito 
absorventes, como a água, e ainda tem uso pouco 
difundido no Brasil. Os espectros de soluções com 
diferentes concentrações foram obtidos usando uma 
micro CIRCLE cell SpectraTech num espectrômetro 
infravermelho Nicolet 520 FTIR. Os resultados 
obtidos mostram relação de linearidade de 
absorbâncias com concentração em determinados 
números de onda: 1099 cm-1 para soluções de 
Na2SO4 entre 0,10 e 1,00 mol/L e em 1051 cm-1 para 
soluções de NaHSO4 entre 0,20 e 1,00 mol/L. Há 
excelente correlação linear para os dados, 
demonstrando que os espectros no infravermelho são 
adequados para o estabelecimento de relações 
quantitativas satisfatórias para a proposta de um 
método de análise quantitativa de amostras de 
interesse comercial e científico, contendo sulfato ou 
bissulfato em solução.  
Infravermelho quantitativo-Soluções aquosas-Sulfato/bissulfato  

 
 
DESENVOLVIMENTO DE CONJUNTOS DE 
FUNÇÕES DE BASE, ADAPTADOS A 
PSEUDOPOTENCIAL, OBTIDOS ATRAVÉS DO 
MÉTODO DA COORDENADA GERADORA: 
APLICAÇÃO NO ESTUDO TEÓRICO DO 
EQUILÍBRIO CETO-ENÓLICO. 
Ataualpa Albert C. Braga (bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Nelson H. Morgon (Orientador), 
Instituto de Química - UNICAMP 

 
Este trabalho consiste no desenvolvimento e 
aplicação de uma metodologia para o estudo de 
sistemas moleculares que envolvam equilíbrios ceto-
enólico, utilizando-se cálculos teóricos do tipo ab 
initio. As etapas envolvidas consistem de: a) 
construção de conjuntos de base menores, 
adequados à descrição tanto de um sistema neutro, 
quanto iônico, particularmente ânions, e que permita 
de modo simples a correção do caráter difuso quando 
em ambiente molecular; b) obtenção de conjuntos de 
base adaptadas ao uso de potencial efetivo de 
caroço; c) obtenção de resultados comparáveis aos 
de outras técnicas mais sofisticadas e de dados 
experimentais disponíveis e d) aplicação da 
metodologia desenvolvida no estudo teórico de 
equilíbrios ceto-enólicos, visando posteriormente 
sistemas mais complexos. Os sistemas estudados 
até o momento são a acetona, o enolato e o enol, que 
representam o equilíbrio ceto-enólico mais simples. 
Resultados preliminares a nível HF (sem bases 
difusas) dão energias de  -35,75244, -35,13685 e -
35,72882 hartree, respectivamente. Os resultados 
são satisfatórios, o custo computacional é menor e a 
aplicabilidade das bases em diferentes sistemas não 
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apresentou problemas, o que viabiliza e justifica a 
continuidade dos estudos. 
Equilíbrio ceto-enólico - cálculo teórico - funções de base 

 
 
SÍNTESE DE SUBSTÂNCIAS CICLOBUTÂNICAS 
VIA FOTODIMERIZAÇÃO NO ESTADO SÓLIDO 
Alessandra Guerreiro (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Sebastião Ferreira Fonseca (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 

 
O trabalho desenvolvido teve como objetivo a síntese 
em poucas etapas de substâncias ciclobutânicas, 
através da fotodimerização de ácidos cinâmicos no 
estado sólido, e sua caracterização por métodos 
espectroscópicos. As etapas de síntese foram 
acompanhadas por cromatografia em camada 
delgada e os compostos obtidos foram purificados 
por recristalização e/ou cromatografia em coluna. O 
ácido 3,4-metilenodioxicinâmico foi sintetizado a partir 
de piperonal e ácido malônico, em presença de 
piridina e piperidina, e caracterizado por métodos 
espectroscópicos. A reação de fotodimerização de 
ácido foi monitorada por espectroscopia de 
infravermelho e o produto obtido foi caracterizado 
através de seu éster metílico, preparado pela reação 
do ácido ciclobutano dicarboxílico com metanol, em 
presença de ácido sulfúrico concentrado. A 
dimerização foi confirmada por espectroscopia de 
ressonância magnética nuclear de hidrogênio, pela 
comparação dos espectros do éster cinâmico e do 
éster ciclobutanodicarboxílico. A caracterização 
definitiva do éster truxínico obtido foi feita através da 
comparação de seu espectro de ressonância 
magnética nuclear de carbono-13 com o de uma 
amostra autêntica de éster truxílico, onde foram 
observadas diferenças na região de absorção dos 
carbonos do anel ciclobutânico. 
Síntese de substâncias ciclobutânicas- Fotodimerização no estado sólido- 
RMN 

 
 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CIRCUITO 
GERADOR DE SINAIS DE RÁDIO FREQUÊNCIA 
PARA USO EM FILTROS ÓPTICO ACUSTICOS 
SINTONIZÁVEIS 
Alessandro Gonçalves Adinolfi (bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. Celio Pasquini (Orientador), Instituto de Química - 
IQ, UNICAMP 

 
Os Filtros Óptico Acústicos são dispositivos de 
grande aplicação em Química Analítica, como 
elementos monocromadores de Espectrofotômetros. 
São constituídos de um monocristal, no qual é 
aplicada uma onda acústica na faixa de frequência de 
MHz, de modo que ao incidir luz branca colimada em 

uma de suas faces, a mesma emerge na outra na 
forma de 3 feixes, 2 deles difratados pela ação da 
onda acústica aplicada. O comprimento de onda dos 
feixes difratados pode ser controlado por um sinal de 
Rádio Frequência aplicado a um dispositivo 
Piezoelétrico, que converte os pulsos elétricos do 
Gerador de RF em sinais acústicos que se propagam 
pelo monocristal. Um sistema deste tipo é constituído 
basicamente do filtro, formado pelo Monocristal e pelo 
Piezoelétrico, e do Gerador de Rádio Frequência, 
com frequência de saída controlada por 
microcomputador. Assim, o trabalho consistiu no 
projeto de uma fonte de Rádio Frequência Controlada 
por Computador, com saída senoidal na faixa de 50 a 
100 MHz e potência estável. Foram realizados 
estudos sobre circuitos passíveis de serem utilizados, 
sendo o projeto final apresentado na forma de 
esquemas de placas constituintes de um PLL, 
havendo para o ano seguinte previsão de montagem 
e testes do circuito. 
Gerador de Rádio Frequência - Espectrofotometria - Filtro Óptico Acústico 

 
 
ANÁLISE DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICOS POR 
CROMATOGRAFIA GASOSA 
Alessandro Gonçalves Machado (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Antonio Luiz Pires Valente (orientador), Departamento de 
Química Analítica - Instituto de Química, UNICAMP 

 
Neste projeto, estudou-se uma metodologia para 
derivatização e análise por cromatografia gasosa de 
ácido tricloroacético (TCAA). Com uma solução de 
teste, uma mistura 1:1 de TCABu (tricloroacetato de 
n-butila) e n-BuOH (álcool esterificante), 
determinaram-se as condições cromatográficas para 
a melhor separação da mistura de TCABu e n-BuOH 
em uma coluna 3% de OV-17 sobre Chromosorb G-
HP 80-100 Mesh, comprimento de 1,5 m e diâmetro 
de 1/4”. As condições determinadas foram: 
Temperatura do forno = 160 oC; injetor = 200 oC; 
detector = 200 oC; vazão de gases: N2 =  30 mL/min; 
H2 = 30 mL/min e ar = 300 mL/min. Os testes de 
derivatização foram realizados com soluções de 
TCAA em hexano e, posteriormente em isooctano, 
tendo sido estudados os efeito do tempo e da 
temperatura de reação e a influência do catalisador 
(ácido p-toluenossulfônico). A otimização das três 
variáveis da reação levou ao desenvimento da 
seguinte metodologia de esterificação: termostatizar a 
amostra (solução de TCAA) e a solução esterificante 
(4% de PTSA em BuOH) durante 5 minutos a 90oC; 
misturar 1,0 mL da cada uma das soluções em um 
frasco com vedação; após 90 minutos, retirar uma 
alíquota de 1,0 mL e neutralizar com 1,0 mL de uma 
solução saturada de NaCl / NaHCO3 ; cromatografar a 
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fase orgãnica, comparando os resultados aos de uma 
soluções padrão de BuTCA  em isooctano. 
Cromatografia gasosa-Derivatização-Ácido tricloroacético 

 
 
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 
DE MCM-22 PREPARADO EM PRESENÇA DE 
ÍONS FE(III) 
Ana Lúcia S. Marques (bolsista PIBIC/CNPq) e Heloise de 
O. Pastore (Orientador),Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 

 
Zeólitos são materiais microporosos compostos de 
um esqueleto cristalino formado pela combinação de 
tetraedros TO4, sendo T, Si ou Al, que formam 
estruturas com canais e cavidades. O MCM-22 tem 
grande aplicação em sistemas industriais e 
catalíticos. Neste trabalho, determinou-se a melhor 
condição estática de síntese deste zeólito; para isso 
variaram-se as seguintes razões molares SiO2/Al2O3 
18 e 30, OH-/SiO2 0,30, hexametilenoimina (HM)/SiO2 
0,50 a 0,70, H2O/SiO2 25 a 60, assim como as 
condições de preparação dos géis reacionais, 
envelhecimento ou não e tratamento hidrotérmico 
contínuo ou interrompido. Com esse estudo concluiu-
se que as razões molares mais influentes são 
HM/SiO2 e H2O/SiO2 devendo ficar nos valores ótimos 
0,60 e 30, respectivamente. Quanto ao tratamento 
hidrotérmico, a melhor condição é aquela de 
tratamento contínuo, sem envelhecimento. Nestas 
condições obtém-se materiais mais cristalinos e em 
maior rendimento. Ao tentar-se a síntese deste zeólito 
em presença dos íons Fe(III), a partir de 
K3[Fe(C2O4)].3H2O, só conseguiu-se um produto 
cristalino, mantendo-se as condições de síntese da 
primeira etapa do trabalho, quando a razão 
SiO2/Fe2O3 é muito grande, isto é, a quantidade de 
Fe(III) é muito pequena. 
Zeólito MCM-22, Substituição isomórfica 

 
 
UTILIZAÇÃO DA POLIANILINA COMO MATRIZ DE 
PRÉ-CONCENTRAÇÃO DE METAIS PESADOS 
Cristiane Ayres (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. a   Dr. a  Maria 
Izabel M. S. Bueno (Orientadora), Instituto de Química- IQ, 
UNICAMP 

 
Métodos de pré-concentração são de fundamental 
importância na otimização da sensibilidade da técnica 
de Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X, a 
qual permite a identificação simultânea, rápida e 
eficiente de muitos elementos, inclusive metais 
pesados. Este trabalho tem como objetivo o 
desenvolvimento da pré-concentração de metais 
utilizando-se como matriz a polianilina, um polímero 
condutor de alta estabilidade térmica e química. 

Através do estudo desenvolvido, observou-se que de 
uma série de metais pesados em solução: Cu, Fe, 
Mn, Ni, Hg, Co, Cd, Pb e Cr, a polianilina adsorve 
preferencialmente Hg, Cr, Pb e Cu. Entretanto, a 
adsorção desses íons demonstrou-se ser influenciada 
pelas condições do meio reacional tais como pH, 
tempo de pré-concentação, presença de 
macroeletrólitos. Através das curvas de calibração 
construídas observou-se uma relação linear entre as 
intensidades de fluorescência de raios-X e as 
concentrações dos metais para os casos de: Hg, Cr, 
Cu. O método empregado mostrou-se viável para a 
pré-concentração desses três metais mencionados, 
quando preparou-se amostras sintéticas tratando-se 
os dados obtidos através de dois métodos de 
calibração : método de calibração linear e de 
intensidade corrigida. Melhores resultados foram 
obtidos tratando-se os dados através do método de 
calibração de intensidade corrigida devido a 
ocorrência do efeito interelemento.     
Polianilina - Pré-concentração - Fluorescência 

 
 
ESTUDO DA QUALIDADE DE COLUNAS DE CLAE 
DE FASE REVERSA, CONFECCIONADAS 
UTILIZANDO SOLUÇÕES AQUOSAS DE 
SURFACTANTE 
Adriana C. Motta (bolsista /Pibic-CNPq),Prof. Dr. Kenneth 
E. Collins (orientador),Instituto de Química-IQ, UNICAMP 

 
O enchimento de colunas para  cromatografia líquida 
de alta eficiência (CLAE) envolve o uso de altas 
pressões durante sua confecção. A qualidade 
apresentada por este tipo de coluna esta associada 
ao grau de compactação de sua fase estacionária. De 
acordo com a literatura recente (T.M.Zimina, Roger 
M. Smith, Department of Chemistry ), o uso de 
agentes tensoativos  como solvente de suspensão 
possibilita a obtenção de colunas com alto grau de 
qualidade, já que esses tensoativos seriam capazes 
de fazer o papel dos lubrificantes, ou seja permitiriam 
que durante o enchimento  da coluna houvesse um 
deslizamento mais eficiente das partículas de sílica, o 
que evitaria a presença de “espaços vazios’’ no 
interior da coluna.  
 
 
DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM 
DISPOSITIVO ANTECIPADOR DE PONTO FINAL 
EM TITULOMETRIA 
Emerson Vidal de Aquino (Bolsista PIBIC/CNPq), Sérgio H. 
F. Scaf (Bolsista SAE), Jarbas José Rodrigues Rohwedder 
(Coorientador) e Celio Pasquini (Orientador) - IQ, 
UNICAMP 
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Este trabalho descreve o desenvolvimento de um 
dispositivo eletromecânico que serve ao propósito de 
antecipar o ponto final em processos titulométricos. O 
dispositivo eletromecânico é constituído de uma cela 
de PVC conectada através de uma haste a um motor. 
No  momento da titulação, a cela é inserida na 
solução a ser titulada e seus orifícios permitem que 
ela detenha em seu interior 1ml desta solução. A 
solução externa a cela é titulada rapidamente. 
Posteriormente, o motor é acionado permitindo que a 
solução, a qual  permaneceu inalterada no interior da 
cela seja liberada. Com isto, uma certa quantidade de 
analito necessita ainda ser titulada e a titulação do 
restante da amostra prossegue ponto a ponto até o 
seu final. Para verificar a eficácia do dispositivo, o 
mesmo foi testado em titulações potenciométricas de 
HCl (um ácido forte) e HAc(um ácido fraco) nas 
concentrações (10-1, 10-2 e 10-3)M com NaOH como 
titulante. Os erros das titulações foram em média de 
0,50% e o desvio padrão relativo, para seis medidas, 
foi de 0,20% em média. Esses dados nos levam a 
concluir que o dispositivo se aplica à antecipação do 
ponto final de todos os tipos de titulações 
independente da concentração da solução titulada. 
Titulação gravimétrica - Automação - Ácido-base  

 
 
IMPREGNAÇÃO DE TITÂNIO EM SUPORTE DE 
SÍLICA PARA USO EM CROMATOGRAFIA 
LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) 
Fabiana Alves de Lima Ribeiro (bolsista CNPq) e Prof. Dr. 
Kenneth E. Collins (orientador) Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 

 
A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) ou 
HPLC, como é mais comumente conhecida, está 
entre as técnicas analíticas mais importantes devido à 
sua alta capacidade de separação, sensibilidade, 
rapidez e versatilidade. O sucesso de uma separação 
cromatográfica, bem como a sua faixa de aplicação é 
determinado pela escolha da coluna cromatográfica 
e, portanto, da fase estacionária nela contida. Por sua 
vez, as fases estacionárias são geralmente 
importadas e de custo elevado, além de possuir um 
limite de tempo de uso. Há pesquisas recentes de 
técnicas de impregnação de titânio ou zircônio sobre 
a superfície da sílica, que tem possível aplicação 
como suporte para as fases estacionárias de colunas 
cromatográficas. Neste projeto, a coluna é 
primeiramente preenchida com um material de 
recheio que consiste de pequenas partículas porosas 
de sílica e depois modificada por uma reação 
realizada na coluna com tetrabutóxido de titânio. O 
método desenvolvido permitiu obtenção de um alto 
teor de metal de cerca de 16%, ligado à sílica, 
analisado por fluorescência de Raio-X. 

CLAE-fase estacioária-fase titanizada 

 
 
COMPÓSITOS DE C-C/SIOXCY. 
Fernando Abreu de Almeida (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Inez Valéria Pagotto Yoshida (Orientador) Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 

 
Compósitos de C-C são materiais altamente atrativos 
para aplicações termomecânicas, pois oferecem uma 
excelente estabilidade térmica e um alto desempenho 
mecânico em atmosfera inerte, ou em vácuo. 
Entretanto, é sabido que estes materiais têm uma 
baixa resistência à oxidação. Por outro lado, materiais 
cerâmicos são caracterizados  pela alta resistência à 
oxidação, e têm sido progressivamente incorporados 
a compósitos de carbono para que se haja uma 
proteção efetiva deste último frente `as condições 
ambientes. Algumas cerâmicas se destacam para 
esta finalidade, sendo o carbeto de silício e o 
oxicarbeto de silício duas destas. Deste modo, pode-
se combinar o alto desempenho mecânico das fibras 
de carbono com a alta resistência à oxidação destes 
materiais cerâmicos. Tanto o SiC e o SiOxCy mostram 
eficiência, sendo que este ultimo pode ser produzido 
a partir de um polímero precursor de origem 
comercial. Os compositos C-C/SiOxCy foram 
caracterizados por espectro de FTIR, microscopia 
eletrônica de varredura e analise termogravimetrica. 
Feltros de carbono - Oxicarbetode silício - Mistura polimérica 

 
 
FITOQUÍMICA DE LONCHOCARPUS 
GUILLEMINIANUS. 
Giordano Trazzi (Bolsista PIBIC/CNPq), e Prof. Dr. Aderbal 
Farias Magalhães (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP. 

 
Lonchocarpus guilleminianus é uma leguminosa 
comum nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, 
sinonímia de Lonchocarpus neuroscapha, foi 
estudada fitoquimicamente por Marini-Bettolo e 
colab.(Gazz. Chim. Ital. 104 (1974), p.861-864), sob a 
denominação de Lonchocarpus sp., e posteriormente 
como L. neuroscapha, da qual isolaram vários 
flavonoides. Nosso estudo visa, juntamente com a 
Dra. Ana Maria Tozzi(Instituto de Biologia - 
UNICAMP), elucidar definitivamente a classificação 
taxonômica desta espécie através da 
quimiotaxonomia, obtendo novos dados e 
confirmando os já existentes, além de contribuir com 
possíveis novos dados para a química dos 
flavonóides. No período de Agosto de 1996 a Julho 
de 1997, contribuímos com a identificação de 2 
constituintes flavonoídicos, a Derricina (I) e a 4-OH-
Derricina (II), já isolados anteriormente desta espécie, 
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além do Ftalato de Isooctila (III), o qual ainda não 
sabemos se é produzido naturalmente pela planta ou 
se foi incorporado do meio pela mesma. 
Lonchocarpus - Flavonoides - Leguminosae 

 
 
ESTUDO DA COMPOSIÇÃO DO ÓLEO DE 
COPAÍBA E DE SUAS PROPRIEDADES 
MEDICINAIS, 
Isabel De Paoli (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Lauro 
Barata (Orientador) Instituto de Química – I.Q., UNICAMP 
 O óleo de Copaíba tem sido utilizado na medicina 
popular como analgésico, anti-séptico, anti-
inflamatório, bactericida, anti-blenorrágico, 
cicatrizante e espectorante além de ser usado na 
indústria de cosméticos na produção de aromas e, 
recentemente, em cápsulas usadas popularmente 
para a cura do câncer. Neste trabalho estudou-se 
métodos de extração do óleo das sementes de 
Copaífera langsdorfii e os métodos de destilação do 
óleo bruto de Copaífera reticulata e Copáiba s.p. 
angelin para a obtenção de sua resina e do destilado. 
Utilizou-se o método de destilação por arraste a 
vapor, estudando-se o efeito das variáveis tempo de 
destilação, temperatura e pressão na composição das 
frações obtidas. As frações obtidas foram estudadas 
via GC-MS demonstrando que a resina do óleo é rica 
em diterpenos e que o destilado é rico em 
sesquiterpenos. A resina obtido foi cromatografada 
em coluna de sílica-gel impregnada com KOH e o 
destilado foi fracionado por cromatografia em coluna 
com sílica-gel comum. Observou-se através de GC-
MS que estes óleos contém um grande número de 
substâncias desconhecidas e que a composição do 
óleo extraído das sementes é muito diversa daquela 
do óleo bruto. 
Óleo de Copaíba – Fracionamento – Análise por cromatografia 

 
 
HÍBRIDOS PMMA-PDMS 
Italo José da Cruz Rigotti (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa 
Dra Inez Valéria P. Yoshida (orientadora) Instituto de 
Química – IQ, UNICAMP 

 
Materiais híbridos têm sido de grande interesse nos 
últimos anos porque são capazes de  unir as 
propriedades dos materiais orgânicos com as dos 
inorgânicos, como, por exemplo, a facilidade de 
processamento dos primeiros com a estabilidade 
térmica dos últimos. Os híbridos estudados neste 
trabalho foram obtidos via processo sol-gel utilizando-
se o poli(dimetilsiloxano), PDMS, como componente 
inorgânica e um poli(metacrilato de metila) 
modificado, PMMASi. Este último foi obtido através de 
copolimerização via radicalar do metacrilato de metila 
e (-metacriloxipropiltrimetoxissilano, permitindo que 

os híbridos fossem formados através de ligações 
covalentes entre os componentes. Após cura por 30 
dias, os híbridos foram triturados e secos sob vácuo 
para total remoção de quaisquer voláteis. O PMMASi 
foi caracterizado por RMN 1H a fim de se determinar 
a sua composição. A análise por IV dos híbridos 
permitiu um acompanhamento qualitativo da sua 
composição. Os híbridos também foram 
caracterizados por TGA, que indicou uma aumento na 
estabilidade térmica dos mesmos com aumento de 
silicona na sua composição, DSC, que evidenciou 
uma larga região de transição vítrea (Tg) e 
espectroscopia na região do ultravioleta e visível (UV-
Vis)  que comprovou a transparência dos materiais. 
Híbridos – PMMA – PDMS  

 
 
SÍNTESE DA 2-METIL-3,1-BENZOXAZINONA E 
SEUS DERIVADOS ISOSTÉRICOS 
Janaína Speridião da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Roberto Rittner Neto (Orientador), Instituto de Química - 
IQ, UNICAMP 

 
Um levantamento bibliográfico referente à síntese de 
algumas 4-aminoquinazolinas, potenciais agentes 
quimioterápicos para o tratamento de câncer, revela 
que existem intermediários-chave para a sua 
preparação, as 3,1-benzoxazinonas e seus derivados 
isostéricos (O -- S, NH), os quais também são 
utilizados na obtenção de antimaláricos, pesticidas e 
herbicidas. Porém os métodos de síntese são antigos 
e nos últimos anos praticamente não surgiram 
métodos inovadores. Assim, devido ao seu interesse 
biológico, torna-se importante sintetizar 
adequadamente estas 3,1-benzoxazinonas, 
utilizando-se reagentes acessíveis e de fácil 
manuseio. Neste trabalho, relatamos as etapas de 
síntese e as propriedades físico químicas destes 
intermediários-chave, inclusive realizamos uma 
atribuição inequívoca dos sinais de RMN de 1H e de 
13C, através da utilização de técnicas como HETCOR 
e COLOC. Seguindo-se o esquema de reações de 
Tomisek e Christensen, preparou-se a 2-metil-3,1-
benzoxazinona (I) através da reação de ácido 
antranílico com anidrido acético. Este precursor 
sintético é instável e se transforma em ácido N-acetil-
antranílico. A reação de I com amônia concentrada, 
seguida de tratamento com NaOH, forneceu a 2-
metil-4-quinazolona (II). Finalmente, a 2-metil-4-
mercaptoquinazolina (III) foi preparada a partir de 
antranilonitrila e ácido tiolacético. 
Benzoxazinona - Quinazolinas - Heterocíclicos 
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ESTUDOS DA INTERAÇÃO DO LAPACHOL E DE 
ALGUNS DE SEUS DERIVADOS COM 
COMPLEXOS DE METAIS DE TRANSIÇÃO 
Jorge Rodrigo da Silva (bolsista PIBIC/ CNPq) e Profa. Dra. 
Maria Domingues Vargas (Orientadora Instituto de Química 
- IQ, UNICAMP 

 
O principal objetivo deste trabalho foi a otimização da 
extração, a partir da serragem da madeira do ipê, do 
composto [2-hidróxi-(3-metil-2-butenil)-nafto-1,4-
diona], conhecido popularmente como lapachol. Este 
apresenta uma reconhecida atividade neoplásica, não 
sendo possível utilizá-lo diretamente no tratamento de 
câncer devido aos inúmeros efeitos colaterais 
decorrentes do seu uso. Sua extração foi realizada 
com sucesso em escala semi-industrial (planta 
piloto). Devido ao fato de o lapachol apresentar uma 
hidroxila ácida, ele pode ser facilmente transformado 
em seu sal fenolato por ação de solução de 
bicarbonato de sódio. Acidificando-se a solução, o sal 
fenolato é protonado a lapachol, que é carregado 
para a superfície pela espuma formada. Sabe-se que 
alguns complexos de metais de transição apresentam 
eficácia no tratamento de câncer. Com base neste 
fato, realizaram-se  tentativas de reações do lapachol 
com alguns complexos metálicos como o trans-
[IrCl(CO) (PPh3)2] e o [Rh2(µ-Cl2)(CO)4]. O lapachol 
hidrogenado e o éter metílico do lapachol  foram 
obtidos para futuros estudos das  reações destes 
com complexos metálicos. 
Extração-Lapachol-Metais de transição.       

 
 
HIDROFORMILAÇÃO DE AMINO-OLEFINAS 
CATALISADA POR COMPLEXOS DE RÓDIO 
José Daniel Ribeiro de Campos (bolsista - PIBIC/CNPq), 
Ricardo Gomes da Rosa (Pós-Doutorando/FAPESP) e 
Profa Dra Regina Buffon (orientadora), Instituto de Química 
- UNICAMP 

 
A carbonilação de alilaminas catalisada por 
complexos de ródio contendo ligantes fosforados 
leva, majoritariamente, à produção de γ-lactamas, 
compostos orgânicos importantes por apresentarem 
atividade biológica como antibióticos. Estudou-se o 
efeito de diferentes ligantes foforados, tais como 
PPh3 e P(OPh)3 (ligantes monodentados); 1,2-
difenilfosfina-etano (1,2-difos); 1,3-difenilfosfina-
propano (1,3-difos) e 1,4-difenilfosfina-butano (1,4-
difos) (ligantes bidentados); e BINAP(-) (difosfina 
quiral) sobre a conversão de duas alilaminas, a 
isopropilalilamina e a crotilisopropilamina. Os testes 
catalíticos foram realizados em um reator de aço 
inoxidável (Parr) a 20 bar de pressão, CO/H2 = 4/1; 
70°C e agitação de 300 rpm. Utilizou-se THF seco 
como solvente, ciclooctano como padrão interno e 

proparou-se o sistema catalítico in situ a partir de 
RhCl3.3H2O e do ligante fosforado. As reações foram 
quantificadas por cromatografia gasosa (CG) em fase 
líquida e por cromatografia gasosa acoplada à 
especttrometria de massas (CG/EM). Os principais 
produtos obtidos foram: γ-lactama (produto de 
carbonilação), pirrolina e pirrolidina (produto de 
hidroformilação), quando o substrato era 
isopropilalilamina; e γ-lactama e isopropil-butilamina 
(produto de hidrogenação) quando o substrato era a  
crotilisopropilamina. O ligante mais seletivo para a 
carbonilação da isopropilalilamina foi PPh3,e o menos 
seletivo, 1,4-difos;  para a crotilisopropilamina, 
BINAP(-) foi a única fosfina testada. 
Catálise, carbonilação, alilaminas 

 
 
DESENVOLVIMENTO DE UM BIOSSENSOR 
AMPEROMÉTRICO PARA ÁCIDO ÚRICO A BASE 
DE ELETRODO DE SÍLICA GEL QUIMICAMENTE 
MODIFICADA COM MELDOLA’S BLUE E URICASE 
 Juliana Marcussi Alves (bolsista PIBIC/CNPq) e Lauro 
Tasuo Kubota Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 

 
O Meldola’s Blue foi imobilizado sobre uma camada 
de fosfato de titânio disperso na superfície de sílica 
gel  e incorporado ao eletrodo de pasta de carbono 
grafite. O comportamento eletroquímico do eletrodo 
para soluções do mediador foi  investigado sob 
diversas condições até que sua utilização mais 
eficiente fosse. encontrada. Através da técnica de 
voltametria cíclica, foram feitos estudos do 
comportamento do eletrodo em diversas 
concentrações e pH. A verificação da oxidação 
eletrocatalítica do ácido úrico não foi possível através 
da técnica de voltametria cíclica por dificuldades 
diversas a serem relatadas posteriormente. Para a 
continuidade do trabalho iniciou-se um estudo então 
da oxidação eletrocatalítica do ácido ascórbico 0,1 
mol/L através da técnica de voltametria cíclica cujas 
melhores respostas foram obtidas em potencial de 
300mV. 
Biossensor- Meldola’s Blue-Ácido ascórbico 

 
 
OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS 
HÍBRIDOS VIA PROCESSO SOL-GEL 
Ricardo de O. Mascarenhas (bolsista PIBIC/CNPq); Prof. 
Dra. I. Valéria P. Yoshida (Orientadora); Instituto de 
Química – IQ, UNICAMP 

 
Neste trabalho, híbridos organo-inorgânicos foram 
preparados via processo sol-gel, a partir de soluções 
contendo diferentes proporções entre precursores 



V Congresso de Iniciação Científica - UNICAMP - 17/11 A 21/11 DE 1997 

72 

alcoxissilanos e tetraetoxissilano (TEOS), ou do 
composto orgânico e TEOS, em THF. No primeiro 
caso, os precursores corresponderam a dibenzo-18-
crown-6 (DBC), antraceno e bifenileno, 
funcionalizados com -Si(OCH3)3. O precursor 
contendo ftalocianina de manganês (II) foi obtido pela 
formação de um aduto deste com 
aminopropiltrietoxissilano (APS). Todos os 
precursores foram caracterizados por FT-IR e RMN 
1H, quando possível, sendo em seguida hidrolisados 
para obtenção de monolitos híbridos, transparentes 
ou translúcidos. Estes híbridos foram caracterizados 
por FT-IR, UV-VIS e espectroscopia de fluorescência. 
Fragmentos dos monolitos foram observados por 
microscopia de fluorescência e SEM. Na maioria dos 
casos observou-se, conforme esperado, que os 
híbridos covalentemente ligados foram mais 
homogêneos e permitiram incorporar uma maior 
quantidade do componente orgânico. As bandas de 
absorção no UV-VIS do híbrido contendo antraceno e 
bifenileno apresentaram-se desestruturadas e 
deslocadas para o vermelho, sugerindo a formação 
de exciplexes, apesar da matriz rígida de sílica. 
materiais híbridos - processo sol-gel - alcoxissilanos 

 
 
ESTUDO ESPECTROSCÓPICO DE CORANTES DO 
TIPO AZO EM MATRIZES POLIMÉRICAS SÓLIDAS 
DO TIPO AMORFO: POLIESTIRENO, 
POLIACRILATOS, POLI(ACETATO DE VINILA) E 
POLI(CLORETO DE VINILA). 
Sandro Fernandes Ataide ( bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Tersa Dib Zambon Atvars (Orientadora), Instituto de 
Química - I.Q., UNICAMP 

 
Azocorantes são amplamente utilizados na indústria 
de corantes para materiais têxteis, peles, couros, 
alimentos, drogas e cosméticos. A fotoquímica destes 
compostos tem um interesse especial dado o tipo de 
processo que ocorre e o fato do processo ser 
reversível térmica e fotoquímicamente. Os corantes 
utilizados neste projeto foram escolhidos por 
apresentarem substituintes nos anéis aromáticos de 
forma a se ter espectros eletrônicos bem 
diferenciados. O objetivo foi estudar através da 
espectroscopia eletrônica  de absorção o 
comportamento dos corantes, azobenzeno, amarelo 
de metila e amarelo de alizarina R; nos seguintes 
polímeros:  poliestireno, poliacrilatos, poli(acetato de 
vinila) e poli(cloreto de vinila). Através de parâmetros 
espectroscópicos relacionou-se alguns parâmetros de 
solventes líquidos para prever os deslocamentos 
espectrais, de maneira análoga a um outro trabalho 
do grupo. Os parâmetros utilizados foram alguns 
empíricos ou teóricos encontrados na literatura. Os 
espectros foram obtidos através de filmes poliméricos 

preparados com os corantes em um 
espectrofotômetro de UV-Vis, HP 8252, e os 
espectros foram atribuidos e tratados devidamente 
para as análises do projeto. 
Espectroscopia Eletrônica - Azocorantes - Matrizes Poliméricas 

 
 
ESTUDO ESPECTROSCÓPICO DE CORANTES DO 
TIPO AZO EM MATRIZES POLMÉRICAS 
SEMICRISTALINAS  
Tatiana Duque Martins (bolsista PIBIC/CNPq) e Teresa Dib 
Zambon Atvars (Orientadora), Instituto de Química - 
Departamento de Físico- Química  - UNICAMP 

 
Os azo corantes têm momentos de dipolo elétrico 
muito diferentes quando na forma cis ou trans. A 
presença ou ausência de luz atua na orientação dos 
momentos de dipolo, o que gera espectros 
eletrônicos bastante particulares. Interações 
específicas entre o corante e o meio também levam a 
deslocamentos espectrais que podem ser previstos. 
Os azo corantes usados no estudo foram Amarelo de 
Alizarina R, Alaranjado de Metila e Vermelho do 
Congo por conterem substituintes distintos nos 
grupos aromáticos ligados ao grupo azo, fornecendo 
espectros de absorção bem diferenciados.O estudo 
do comportamento espectroscópico de cada corante 
nos polímeros poli(ácool vinílico) de diferentes graus 
de hidrólise e polietilieno glicóis de massas molares 
diferentes visava verificar se parâmetros específicos 
de solventes líquidos poderiam ser empregados na 
previsão dos deslocamentos espectrais nas matrizes 
poliméricas. Foram usados parâmetros de 
solubilidade de Hidelbrand, polaridade de Kirkwood, 
Et(30), constante dielétrica, parâmetros teóricos como 
o de Lippert, alguns levando a ótimas aproximações, 
o que permitiu concluir que PEG’s interagem 
principalmente por pontes de hidrogênio que variam 
com a massa molar do polímero e PVA’s de graus de 
hidrólise distintos formam interações diferentes 
devido à tendência de formarem ligações de 
hidrogênio também intra cadeias. 
azo corantes -matrizes poliméricas -espectroscopia de absorção 

 
 
PREPARAÇÃO DE MATERIAL A BASE DE 
CIMENTO BRANCO, ÁLCOOL POLIVINÍLICO E 
SILICATO DE SÓDIO ISENTO DE MACRO-
DEFEITOS(MDF’S) 
Vagner Bianchini(bolsista PIBIC-CNPq) e Profa. Dra. Ines 
Joekes (Orientadora), Instituto de Química- IQ, UNICAMP. 

 
MDF’s podem ser obtidos através da adição ao 
cimento de soluções aquosas de PVA (5%m/V) e de 
silicato de sódio como reticulante.Neste trabalho 
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estudou-se a adição ao cimento branco de dois tipos 
de PVA’s,ambos com mesmos graus de hidrólise ( 
87-89%) e diferentes massas molares,sendo um na 
faixa de 31000-50000g (PVA1) e o outro na faixa de 
124000-186000g (PVA2). Para testar o volume de 
poros do material realizou-se o ensaio de absorção 
de água e de tetracloreto de carbono(CCl4). Para 
testar a  resistência do material frente a ácidos, 
submeteu-se os corpos de prova a ácido 
sulfúrico(5%) por 7 dias. Observou-se que: 1-Os 
corpos de prova contendo o PVA1 apresentaram 
menor degradação e menor volume de poros em 
relação ao controle e aos corpos de prova contendo o 
PVA2 , quando testados em água; já em CCl4, os 
corpos de prova contendo os dois tipos de  PVA’s 
apresentaram maiores absorções que o controle. 
Conclui-se que a adição de soluções aquosas de PVA 
com massa molar na faixa de 124000-186000g 
(PVA2) dão melhores resultados para obtenção de 
MDF’s. 
cimento branco-álcool polivinílico-silicato de sódio. 
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Faculdade de Educação 
 

EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL: UMA ANÁLISE DAS 
PRÁTICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA A 
“CRIANÇA SEM INFÂNCIA”DE UMA INSTITUIÇÃO 
PÚBLICA: PROJETO SOL JOÃO ARANHA - 
PAULÍNIA/SP. 
Lissandra Silva Chiste (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.ª Dr.ª 
Olga Rodrigues de Moraes von Simson (Orientadora), 
Faculdade de Educação - DECISAE, UNICAMP 

 
A presente pesquisa refere-se ao estudo de uma 
instituição pública que desenvolve um trabalho na 
área de educação não-formal: Projeto Sol - 
Paulínia/SP. Pode-se levantar a procura pelo 
conhecimento de uma instituição pública, com prática 
em educação não-formal, sua estrutura, sua equipe 
de profissionais, as crianças atendidas e suas 
considerações, como sendo o objetivo principal deste 
trabalho. Na realização da pesquisa utilizou-se uma 
forma particular de estudo: Estudo de Caso. Nos 
procedimentos metodológicos inclui-se observações, 
entrevistas, fotografias, gravações, documentos e 
anotações de campo. Apresenta-se como principal 
conclusão a garantia do espaço de vivência da 
infância no Projeto Sol. O Projeto procura assegurar 
esse espaço, dando oportunidades para brincadeiras, 
para o desenvolvimento pessoal, bem como o 
questionamento de si como sujeito histórico social: 
um espaço de educação alternativa complementar à 
escola e à família. Fundamentalmente, o Projeto 
assegura o momento da brincadeira e da criação: 
brincar é uma realidade cotidiana. Através da vivência 
de brincadeiras que fazem parte da cultura infantil 
pode-se perceber a contribuição do Projeto Sol, bem 
como da Educação Física (foco principal de estudo 
deste trabalho) na formação de um indivíduo 
consciente. No Projeto, o corpo não é um intruso, 
pelo contrário é uma prioridade da proposta 
pedagógica. Também não vemos uma busca da 
aprendizagem de habilidades físicas específicas 
(correr, saltar, girar, etc.), mas sim uma preocupação 
de que a criança se desenvolva plenamente. Pode-se 
afirmar que a criança tem garantido no Projeto Sol o 
espaço para seu movimento corporal. Este trabalho 
não foi um ponto final nos estudos em educação não-
formal, mas sim um novo ponto de partida, um 
instrumento útil para novos estudos. 
Educação não-formal, infância, brincar. 

 
 

ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO 
CONTÍNUA NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA ÁREA 
DA SAÚDE 

Elaine de Souza Rufino Peres (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profª Drª Maria Helena Salgado Bagnato (Orientadora), 
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP 

 
A educação Contínua (E.C.) é um processo educativo 
que tem início com a atividade profissional, cujo 
objetivo é desenvolver o homem de forma integral 
(profissional, intelectual e moralmente), através de 
atividades que desenvolvam o espírito crítico-criativo 
do trabalhador, para que ele possa identificar e 
solucionar problemas a partir da sua realidade. Este 
estudo pretende analisar a compreensão de E.C. 
presente na produção científica da área da saúde na 
última década e como ela é operacionalizada. 
Utilizamos a metodologia qualitativa de análise e a 
abordagem histórico-documental. Num primeiro 
momento, verificamos qual a concepção de E.C. na 
área da educação e o seu desenvolvimento,  a seguir 
situamos historicamente a E.C. na área da saúde.  Os 
textos analisados mostram que a E.C. assume 
terminologias, concepções e objetivos diferentes. De 
maneira geral, a dimensão técnica ainda é a mais 
enfatizada nestas atividades, observando-se muitas 
vezes, uma incoerência entre objetivos e atividades 
de E.C. oferecidas. A maioria das experiências 
relatadas direciona-se à categoria de enfermagem, 
não informando quem as organiza nem qual a 
formação que estes profissionais recebem para 
coordenar as atividades de E.C. A metodologia 
utilizada nestes estudos mostra uma preocupação 
com o aprendizado participativo e o vínculo teoria-
prática, entretanto, as formas de avaliação das 
atividades são pouco discutidas. É possível perceber 
que, muitas vezes, as concepções se confundem 
com os objetivos e finalidades a que se propõem, o 
que a nosso ver necessitaria ser revisto dando uma 
maior clareza às atividades desta natureza. 
Educação Contínua  Saúde  Formação profissional 

 
 
RELATO DE EXPERIÊNCIA - ESTÁGIO DE 
ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA:  UMA NOVA 
ESTRATÉGIA DE APRENDIZADO 
ARAÚJO, Renata Michel *GUIMARÃES, Renata Nogueira 
*LOPES, Angela Cristina * MATA, Adriana Regina da * 
NOZAWA, Márcia Regina ** PERES, Elaine de Souza 
Rufino * 
 
Este relato descreve uma experiência pedagógica 
compartilhada pelas autoras durante a disciplina 
“Estágio Supervisionado de Enfermagem em Saúde 
Pública” do Curso de Graduação em Enfermagem da 
Faculdade da Ciências Médicas da UNICAMP. Tal 
disciplina foi desenvolvida em um Centro de Saúde 
(C.S.) da Rede Municipal de Campinas, SP, durante o 
primeiro semestre de 1997. Frente ao currículo 



V Congresso de Iniciação Científica - UNICAMP - 17/11 A 21/11 DE 1997 

78 

adotado e considerando o espaço de autonomia da 
função docente, o ensino de Enfermagem em Saúde 
Pública foi realizado numa perspectiva 
problematizadora que pretendeu articular intimamente 
o método de aprendizagem, a partir da compreensão 
de que alunos e professores são co-responsáveis no 
processo de construção do conhecimento. Trata-se 
de uma opção política, enquanto estratégia, em 
função das condições disponíveis, para minimizar a 
incompatibilidade que se origina de uma restrita carga 
horária e um amplo conjunto de conteúdos 
necessários para assegurar uma formação básica 
nesse campo. O grupo planejou o estágio a partir dos 
problemas levantados no “Seminário de Avaliação” 
anual do serviço. Optou-se por participar do 
processou de reorganização da assistência à saúde 
da criança, uma vez que este possibilitaria a 
compreensão do funcionamento, bem como 
estabelecimento de contato com funcionários, equipe 
médica e apreensão do perfil da população atendida 
neste C.S.  Ao final do estágio considerou-se que os 
objetivos da disciplina foram atingidos. O grupo 
planejou e propôs um programa de saúde infantil, 
baseado no enfoque de risco e principalmente, 
integrou-se e participou de forma efetiva da 
aprendizagem, através de um relacionamento aberto 
e igualitário entre professor-aluno e pode comprovar 
a viabilidade da estratégia de ensino 
problematizadora. 
 
*    Graduandas do 4º ano do Curso de Graduação em 
Enfermagem/ Dep. Enf./ FCM/ UNICAMP. 
** Enfermeira, Docente da Área de Enf. Saúde Pública e 
Saúde Mental /Dep. Enf./FCM/UNICAMP 
Rua  Luis Arrobas Martins, 382, Jd. Magnólia, Campinas, 
SP, CEP 13033-430 
 
 

O QUE SE SABE SOBRE LIVROS DIDÁTICOS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA O SEGUNDO GRAU 
Meirélen Salviano Almeida (bolsista PIBIC/CNPq)  e Profa. 
Dra. Lilian Lopes Martin da Silva (Orientadora), Faculdade 
de Educação - FE, UNICAMP. 

 
Constatando o papel fundamental que o livro didático 
exerce na escola brasileira, nos propusemos a 
conhecer melhor a produção acadêmica (teses e 
dissertações) que tratasse do manual de língua 
portuguesa para o 2o.grau na década de oitenta e 
anos noventa. O projeto se dividiu em duas etapas. A 
primeira consistiu no levantamento das referências 
bibliográficas dessa produção, tendo como base 
inicial o catálogo Que Sabemos Sobre Livro Didático 
e ampliando depois para outras fontes, visando a 
atualização desse catálogo, incluindo aí as obras 
sobre o 1o.grau também. A segunda fase foi a análise 
crítica das obras selecionadas para estabelecer um 

panorama sobre o livro de português no 2o. grau. 
Verificamos que a pesquisa acadêmica sobre o tema 
é em número reduzido, mas de maneira geral, bem 
fundamentada e realizada. Infelizmente, o tom 
unânime é de desolação com o atual livro didático e o 
ensino da língua materna. Sugerimos uma maior 
divulgação dessa produção analítica junto a 
comunidade docente, como forma de conscientização 
e incentivo para maiores mudanças. A 
complementação do catálogo e a leitura crítica dos 
trabalhos acadêmicos visa justamente a contribuir 
com essa divulgação. 
Livro didático-Língua Portuguesa-Produção analítica 

 
 

LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DAS FONTES 
PARA O ESTUDO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA EXISTENTES NA REGIÃO DE 
CAMPINAS 
Adriana Pettirossi (bolsista FAPESP) e Prof. Dr. José 
Claudinei Lombardi (Orientador), Faculdade de Educação - 
FE, UNICAMP 

 
Esse trabalho de pesquisa, é na verdade um 
desdobramento desse projeto maior de levantamento 
e catalogação, trata-se de um estudo histórico 
biográfico do Prof. Norberto Souza Pinto. Visando não 
só resgatar a História da Educação mas, mais 
especificamente na região de Campinas, num 
trabalho iniciado na Biblioteca César Bierrembach do 
Centro de Ciências, Letras e Artes, realizei um 
levantamento e uma análise do discurso ideológico de 
Norberto Souza Pinto, um autor campineiro, que foi 
pioneiro em Campinas e no Estado de São Paulo em 
1917, na educação de crianças então chamadas de 
anormais, tentando também, apreender que 
interesses e ideologias estavam implícitas na sua 
concepção de escola. O estudo da produção teórica 
de Souza Pinto, possibilitou identificar no seu 
discurso ideológico, fortes tonalidades do discurso 
eugênico, do médico-higienista, e também, o 
importante papel que representou, enquanto um 
intelectual empenhado em legitimar as idéias e as 
formas de poder da classe dominante. Nesse sentido, 
caracterizado como um trabalho histórico biográfico, 
buscou-se, mais do meramente descrever, analisar a 
importância adquirida regionalmente por Souza Pinto, 
como um meio para a compreensão histórica da 
Educação. 
Educação-História-Educação especial 

 
“O JARDIM DE INFÂNCIA EM SÃO PAULO: A 
INFLUÊNCIA DAS IDÉIAS PEDAGÓGICAS DE 
FRÖEBEL” 
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Ana Lúcia Morais de Brito (bolsista PIBIC/CNPq) e Profª 
Drª Maria Teresa Penteado Cartolano (Orientadora), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 

 
O presente trabalho propõe-se analisar, de 
uma perspectiva histórica, a natureza do 
trabalho pedagógico realizado nos Jardins 
de Infância de São Paulo a partir das idéias 
pedagógicas fröebelianas, principalmente 
aquelas acerca dos jogos e do trabalho 
manual. 
O estudo utiliza a pesquisa documental em arquivos e 
bibliotecas; leitura e interpretação da documentação 
levantada, não só através de livros, como também de 
periódicos, de relatos de pesquisas e de dissertações 
e teses. Esse procedimento tem em vista a 
compreensão da educação como um dos momentos 
da totalidade social. 
Cabe destacar que este trabalho ainda não 
foi concluído, sendo que o mesmo se 
encontra na fase de levantamento de 
informações sobre os jardins de infância 
paulistas. 
O trabalho continua em andamento mesmo tendo 
acabado o período da bolsa concedida pelo CNPq 
(03/97 a 07/97). 
Jogos - trabalho manual - jardins de infância 

 
DANÇA – EDUCAÇÃO : A CONTRIBUIÇÃO DAS 
DANÇAS REGIONAIS NA AUTOESTIMA DAS 
CRIANÇAS DE PERIFERIA EM CAMPINAS 
Carlos Alberto Vieira Soares (Orientando) e Prof. Dr. Luis 
Enrique Aguilar (Orientador) – Faculdade de Educação – 
DASE Departamento de Administração e Supervisão 
Escolar - UNICAMP 

 
O presente trabalho, visa demonstrar a contribuição 
das Danças Regionais Brasileira no desenvolvimento 
da autoestima da criança de periferia em Campinas, 
de acordo com determinadas formas de condução do 
ensino de Dança no qual a criança contribui na 
construção da coreografia, e desperta na criança a 
valorização de si própria. O trabalho aponta alguns 
pontos para que tal contribuição ocorra, no ensino de 
Danças, especificamente de danças regionais que 
trataremos, dos processos educativo aplicado no seu 
ensino, não apenas no sentido técnico, mas histórico, 
social e o relacionamento com o cotidiano das 
crianças respeitando também o histórico pessoal de 
cada uma. Um outro fator importante é a composição 
corporal destas crianças e como trabalhar para que a 
postura corporal se ajuste sem que ocorra nenhum 
trauma para ela. As analise foram feitas em trabalho 

realizados pelo Coreógrafo Carlos Kiss em dois 
bairros da periferia de Campinas. 
Dança – Educação - Autoestima 

 
AUTOESTIMA E EDUCAÇÃO: ESTUDO SOBRE A 
CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
AUTOESTIMA DAS CRIANÇAS NEGRAS EM 
ESCOLAS PUBLICAS DE CAMPINAS-SP 
Carlos Alberto Vieira Soares (Orientando) Luís Enrique 
Aguilar (Orientador) Faculdade de Educação - DASE - 
UNICAMP 

 
O presente estudo pretende apontar as falhas do 
ensino público de Campinas, em relação aos alunos 
de origem negra. O que foi detectado é que a escola 
não esta preparada para receber e aceita-los, pois 
não compreende a sua composição cultural e não se 
respeita esta. Foi trabalhado em dois momentos: uma 
parte teórica, onde buscamos as origens históricas da 
falta de preparação e outra prática,  constituída por 
observações em sala de aula, com depoimentos de 
alunos sobre sua relação com a escola e sobre sua 
compreensão de sua origem étnica. Observado duas 
salas de aulas, pode-se constatar que o professor, 
apesar de sua preparação didática, não dispõe de 
repertório algum para trabalhar com  crianças negras, 
ignorando assim sua existência em sala de aulas. 
Este fato relevante, que pode ser perceptível ou não, 
não é para nós relevante. Nossa atenção focaliza que 
é esta falta de preparação do professor para trabalhar 
com outras etnias, causa traumas na criança, 
podendo levar a destruição de sua autoestima como 
apontamos nos depoimentos. Outro fator que 
abordamos é a exclusão indireta que a escola faz, ao 
não reconhecer esta falta de preparação e também 
ao não reconhecer que isto é um dos fatores que 
gera a discriminação racial. A pergunta nevrálgica é: 
Qual o papel do Professor neste processo de 
exclusão e construção da autoestima? 
Autoestima - Criança- Negros-  

 

SOFTWARE EDUCACIONAL PARA O USO DE 
CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL 
Patrícia Angélica Martins dos Santos (bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. James Patrick Maher (Orientador), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 

 
O trabalho possui como objetivo principal o 
levantamento de parâmetros para a produção e para 
a avaliação de softwares educacionais utilizados por 
crianças com paralisia cerebral. O processo 
metodológico foi baseado na observação da realidade 
vivenciada pelas escolas de educação especial Casa 
da Criança Paralítica e Centro Educacional Integrado 
de Campinas. No caso dessas crianças, que 
possuem dificuldades em se comunicar 
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universalmente devido ao quadro de deficiências 
neuromotoras que apresentam, a informática pode 
potencializar o desenvolvimento cognitivo e facilitar o 
seu acesso a um melhor convívio social. Para tanto, 
há a necessidade da criança de ambientes 
específicos, que se traduz principalmente na 
adaptação de periféricos especiais de alto nível (tela 
de toque, tablet) ao hardware já existente, e na 
produção de softwares específicos para tal sistema. A 
confecção de hardware e softwares aplicados  à área 
educacional exige a interação de profissionais da 
área técnica e da área pedagógica, tornando comuns 
os interesses para o cumprimento de programas de 
ensino eficientes e coerentes com a real necessidade 
para o desenvolvimento das crianças. Para tanto 
deve-se considerar a motivação dos alunos no uso do 
computador; a concepção clara dos objetivos 
pedagógicos; o uso de hardware de nível avançado 
de desenvolvimento (última geração), periféricos 
especiais e redes de interação entre os 
equipamentos; softwares flexíveis e adaptáveis 
quanto às suas possibilidades de organização; 
avaliação contínua do conjunto hardware-software e 
avaliação contínua do nivel de desenvolvimento 
cognitivo dos alunos propiciado pelo sistema. 
Educação - informática aplicada à educação-paralisia cerebral 

 
 

A FORMAÇÃO DO CIDADÃO NA EDUCAÇÃO DE 
ADULTOS 
Melissa Pinto Paes da Silva (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Sonia Giubilei (Orientadora), Faculdade de Educação 
- FE, UNICAMP 

 
Este trabalho teve como objetivo principal verificar se 
o aluno adulto está adquirindo os instrumentos 
necessários para o pleno exercício de sua cidadania. 
A pesquisa foi feita na Rede Municipal de Educação 
de Piracicaba, e tratou-se de um estudo de caso junto 
a duas escolas de Educação de Adultos envolvendo 
três classes. Através da análise quantitativa e 
qualitativa dos questionários aplicados à alunos, 
professores e supervisora, foi possível responder à 
questão principal deste trabalho. Foi constatado que a 
educação de adultos nesta cidade tem se afastado 
das expectativas de seus alunos, pois eles procuram 
não apenas o ler, escrever e o contar, mas buscam 
sua identidade pessoal como cidadão e mais, uma 
maior qualificação profissional que atualmente é 
exigência do mercado de trabalho, e isto também 
representa uma busca como cidadão, por este ter 
direitos que perpassam pelo trabalho. Enfim, o que se 
pode concluir com esta pesquisa é que é preciso sim 
construir uma escola para adultos, sem modelos 
prontos ou transplantados, sem planos 
preestabelecidos e cristalizados, uma escola livre de 

qualquer sistema que conhecemos, que forme o 
cidadão para a cidadania. 
Educação de Adultos-Cidadania 

 
 

ESTUDO DE EFEITOS DE DESENHOS ANIMADOS 
DE TELEVISÃO NO DESENVOLVIMENTO DE 
CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR 
Lucimeire de Carvalho (bolsista PIBIC/CNPq) e Profª Drª 
Ana Luiza Bustamante Smolka (Orientadora), Faculdade 
de Educação - FE, UNICAMP 

 
Foi ante a realidade infantil, marcada pela presença 
maciça da televisão, que o presente trabalho voltou-
se para analisar as possíveis influências da 
programação televisiva em crianças em idade pré-
escolar, principalmente com relação à violência. 
Realizou-se uma pesquisa empírica com crianças de 
6 anos na E.M.E.I. Agostinho Páttaro (Campinas-SP), 
através da observação participante, com registros em 
diário de campo e em vídeo, além de um questionário 
encaminhado aos pais. O trabalho empírico propiciou-
nos observar e analisar falas e manifestações das 
crianças com relação aos programas de TV. 
Identificações com os heróis foram observadas, 
assim como alguns momentos de agressividade, mas 
não a partir da transmissão de um programa violento 
na TV, e sim, a partir de brincadeiras e conversas: a 
relação direta cena violenta na TV - comportamento 
violento na criança não foi observada. A visão inicial 
de que programação televisiva prejudicaria o público 
infantil foi sendo substituída por outra, a qual 
considera a televisão como mais um dentre os muitos 
fatores que fazem parte da história de vida das 
pessoas, como um instrumento criado e utilizado pelo 
homem, e portanto, passível de contradições, que 
divulga valores e ideologias, mas não os determina. 
Educação pré-escolar - Televisão - Violência 

 

FATORES QUE INFLUEM NA DECISÃO DE 
PERMANECER EM UM CURSO DE SEGUNDA OU 
TERCEIRA OPÇÃO 
Fernanda Romanezi da Silveira (bolsista SAE/UNICAMP), 
Profa. Dra. Elizabeth N. G. S. Mercuri (Orientadora) e Soely 
J. Polydoro (doutoranda colaboradora), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 

 
A literatura indica que a opção pelo curso, o processo 
de integração com professores e colegas, a 
necessidade de conciliar estudos e trabalho, dentre 
outros, influenciam na permanência do aluno na vida 
universitária, principalmente nos primeiros semestres 
de curso. Este trabalho pretende investigar as 
relações entre a opção de ingresso e a permanência 
do aluno no curso, visando identificar e comparar as 
taxas de evasão/permanência entre alunos 
ingressantes nas diferentes opções de entrada em 
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dois cursos da UNICAMP, identificar os fatores ou 
condições que levam o aluno a permanecer em um 
curso que ele ingressou como 2a. ou 3a. opção e o 
grau de compromisso com o mesmo. A coleta de 
dados inclui pesquisa documental e entrevistas semi-
estruturadas e recorrentes. O tratamento das 
informações compreende testes estatísticos e análise 
de conteúdo.  *Projeto em desenvolvimento. 
Opção de curso-Universitário-Graduação   

 
 

INFLUÊNCIA DO DESEMPENHO ACADÊMICO NA 
EVASÃO DE UNIVERSITÁRIOS 
Cacilda Encarnação Augusto (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa Dra Acácia Aparecida Angeli dos Santos 
(orientadora), Elisete Gomes Natário (doutoranda 
colaboradora),Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 

 
O fenômeno da evasão no ensino superior tem sido, 
recentemente, objeto de preocupação, tendo em vista 
sua dimensão e importância. Considerando que o 
rendimento acadêmico vem sendo apontado como 
um dos possíveis determinantes da evasão, e 
admitindo o coeficiente de rendimento (CR) enquanto 
representante do mesmo, pretende-se  verificar, por 
meio de uma pesquisa documental, a relação entre 
este coeficiente e a permanência e a evasão de 
alunos dos cursos de Física, Biologia e Pedagogia 
(diurno e noturno), da UNICAMP. Para tanto, serão 
comparados:  o rendimento acadêmico (CR), obtido 
no 1° semestre de 1996, dos alunos que evadiram no 
2° semestre, com os dos que permaneceram nos 
cursos; os dados de rendimento  acadêmico (CR) dos 
alunos dos cursos das diferentes áreas e turnos. As 
informações necessárias serão obtidas junto aos 
arquivos acadêmicos da UNICAMP. *Projeto em 
desenvolvimento. 
Desempenho Acadêmico-Evasão-Universitário  

 
 
EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL: UMA ANÁLISE DAS 
PRÁTICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA 
ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE RISCO 
(PROJETO SOL-PAULÍNIA) 
Carmen de Miranda Ieks Teixeira (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof.ª  Dr.ª Olga Rodrigues de Moraes von Simson 
(Orientadora), Faculdade de Educação - DECISAE, 
UNICAMP 

 
Conhecer a educação não formal significa verificar as 
possibilidades de reprodução ou transformação 
social. Dentre as várias categorias de educação não 
formal optamos pela educação destinada às crianças 
de classes populares, que devido às suas condições 
econômicas e sociais estão em situação de risco. 
Risco de perderem a infância, e portanto,  impedidas 

de explorar e ampliar todas as suas potencialidades 
como ser criativo e inovador, e risco de serem 
excluídas da escola, porque não se identificam 
culturalmente com o tipo de instrução que lhes é 
oferecido pela escola tradicional. São portanto, 
estudantes em situação de risco. Nosso objetivo foi o 
de verificar se uma instituição de educação não 
escolar poderia ser caracterizada como educação 
não formal (Afonso, 1992), e que se preocupasse 
com as questões acima descritas. Utilizando-nos da 
metodologia de estudo de caso, tomamos como 
objeto de nossos estudos o Projeto Sol Morumbi, uma 
instituição mantida pela  Prefeitura Municipal de 
Paulínia, e mais especificamente o trabalho realizado 
pelo educador geral, responsável por atuar de formas 
diversas as disciplinas de história, geografia, ciências, 
matemática e língua portuguesa. A Instituição 
apresentou realmente várias características de 
educação não formal, embora em alguns momentos 
revele aspectos da educação formal. Sendo um 
espaço onde é permitido à criança o brincar, procura 
assegurar seu direito à infância. A atuação 
educacional é voltada para a valorização da 
identidade cultural como ponto de partida para a 
ampliação do conhecimento, e voltada para a 
participação dos envolvidos nas escolhas e decisões 
valorizando a formação do cidadão. Além disso, 
incentiva a permanência de sua clientela no sistema 
formal de ensino. 
 
 

O JOGO SIMBÓLICO EM CRIANÇAS COM 
DOENÇA CRÔNICA NO SANGUE: UM ESTUDO DE 
CASO REALIZADO NO CENTRO INFANTIL DR.º 
DOMINGOS BOLDRINI 
Débora Aparecida Munhoz de Souza ( bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.ª Maria Teresa Eglér Mantoan 
(Orientador) Faculdade de educação - FE, UNICAMP 

 
Este estudo teve por finalidade verificar como se 
constituía a brincadeira de faz-de-conta em uma 
criança hemofílica, sendo esta privada do jogos de 
exercícios, etapa anterior à construção do símbolo.  
Baseado na teoria piagetiana, o trabalho contou com 
quatro intervenções sucessivas que foram filmadas e 
posteriormente analisadas segundo a fase de 
evolução do jogo simbólico. Pela  análise dessas 
intervenções o sujeito estava na fase de 
desenvolvimento adequada a sua idade, refutando 
nossa hipótese de defasagem e ressaltando a 
importância da solicitação do meio  no 
desenvolvimento cognitivo do sujeito. Percebemos 
por este estudo que o aspecto biológico do 
desenvolvimento não é suficiente para explicar o 
desenvolvimento, embora necessário e que a 
interação com o meio solicitador compensou os 
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déficits nos aspectos cognitivos, afetivos e perceptivo 
-motor de uma criança. 
 
 

A HUMANIZAÇÃO NA RELAÇÃO ALUNO - 
PROFESSOR E A QUALIDADE DO ENSINO: 
ANALISE EM UMA ESCOLA PÚBLICA DA 
PERIFERIA DE CAMPINAS, SP. 
Débora Cristina Jeffrey (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Luis Enrique Aguilar (Orientador) Faculdade de Educação - 
FE, UNICAMP 

 
A análise das relações  pedagógicas aluno - 
professor  através do estudo da humanização 
constitui o eixo central das preocupações com a 
qualidade do ensino em escolas públicas. É a partir 
do pressuposto da ausência de humanização que 
podem ser identificadas as suas  principais 
conseqüências ponderando o seu impacto na 
aprendizagem. O estudo procura consolidar uma 
base de reflexão teórica suficiente para observar e 
compreender o cotidiano das relações pedagógicas; 
construir perfis de aluno e de professor de uma 
escola de periferia de Campinas; analisar a influência 
de metodologias existentes nas relações quotidianas 
entre alunos e professores no contexto da sala de 
aula; esclarecer e visualizar a influência do contexto 
de periferia na relação pedagógica e reconhecer a 
posição docente diante da carência e 
heterogeneidade social, econômica, cultural dos 
alunos, principais indicadores da população escolar 
da periferia. Para realizar observações e registros 
foram escolhidas duas escolas da periferia (de 1º e 2º 
grau) da rede estadual e os dados colhidos serão 
analisados através de análise comparativa. Na fase 
atual de desenvolvimento da pesquisa temos 
reformulado aspectos metodológicos e teóricos que 
proporcionem uma melhora qualitativa das análises 
propostas. As reformulações metodológicas visam 
superar dificuldades institucionais apresentadas na 
coleta de dados e as considerações teóricas 
permitem complementar a abordagem da 
humanização das relações pedagógicas a partir da 
reflexão sobre o perfil didático do conceito de 
interdisciplinaridade.   
Humanização - Relação Aluno-Professor - Interdisciplinaridade. 

 
 

AVALIAÇÃO ESCOLAR NO CICLO BÁSICO 
Elisandra Girardelli Godoi (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Luiz Carlos de Freitas (Orientador), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP 
 
Este trabalho buscou verificar numa escola pública, 
quais as práticas de avaliação escolar que estavam 
sendo utilizadas pelos professores em sala de aula, 

com destaque para o Ciclo Básico, cujo objetivo era 
examinar se havia coerência ou não da proposta de 
avaliação escolar almejada no projeto Ciclo Básico e 
a prática escolar existente. Para coletarmos os dados 
e alcançarmos este objetivo acompanhamos uma 
sala de aula de CBII, durante um semestre, onde 
fizemos observações e entrevistas.Terminada a 
pesquisa de campo iniciamos a fase de análise dos 
dados: fizemos uma descrição da escola e da rotina 
escolar, tentando mostrar como se dava a construção 
do conhecimento na sala de aula e na escola como 
um todo, ainda, examinamos como se dava a prática 
de avaliação escolar das duas professoras; 
confrontamos a teoria e a prática em relação ao 
projeto Ciclo Básico, traçamos o percurso da previsão 
dos alunos aprovados e reprovados; e discutimos a 
história de dois alunos que foram marcados pela 
avaliação informal. A partir dessa análise, verificamos 
que a avaliação escolar é muito forte e presente na 
escola como um todo, e aparece tanto de maneira 
formal, quanto informal. Ainda, notamos que a 
avaliação informal influenciava a avaliação formal e 
muitas vezes a determinava e mais, ela ficou  muito 
distante da proposta que foi almejada no Projeto Ciclo 
Básico.    
Escola-Avaliação escolar-Ciclo Básico  

 
 

O INGRESSO NA UNIVERSIDADE: AS 
DIFICULDADES ENCONTRADAS E SUAS FORMAS 
DE SUPERAÇÃO 
Jamile Cristina Ajub (bolsista PIBIC/CNPq), Prof. Dra. 
Elizabeth Mercuri (Orientadora) e I. Cristina D. Bariani 
(doutoranda colaboradora) Faculdade de Educação - FE, 
UNICAMP 

 
Conhecimentos acerca das dificuldades encontradas 
pelos universitários e suas formas de superação 
poderão auxiliar nas medidas que a universidade 
poderá adotar visando assegurar a permanência na 
mesma por um maior número de alunos. Partindo 
desse pressuposto pretende-se com este estudo, 
identificar as dificuldades que interferem na vida 
acadêmica de estudantes universitários ingressantes, 
verificar se as dificuldades enfrentadas pelos 
estudantes que permanecem são semelhantes as 
dos que evadem e descrever como os estudantes 
que permanecem lidam com as dificuldades de forma 
a superá-las ou minimizá-las. 
A coleta de dados compreenderá um 
questionário para a identificação das 
dificuldades enfrentadas pelos universitários 
e entrevista para que se verifique as formas 
de superação das mesmas. Os sujeitos para 
a primeira fase deste estudo são todos os 
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alunos ingressantes em 1997, de cursos de 
diferentes áreas de conhecimento, de 
turmas diurnas e noturnas. A partir da 
análise dos questionários selecionados 
selecionar-se-ão os alunos informantes para 
a segunda fase. * Projeto em 
desenvolvimento. 
Evasão - Dificuldades - Universitários 

 
 

DESTINO ACADÊMICO DOS ESTUDANTES 
EVADIDOS DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA 
ESTADUAL 
Janaina Pesci Galves dos Santos (aluna), Prof. Roberta 
Gurgel Azzi  (Orientadora) e Teresa Cristina Cerqueira 
Siqueira (doutoranda colaboradora), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP. 

 
Estudos recentes sobre o fenômeno da evasão têm 
questionado se a desistência de curso por parte do 
aluno configura-se, também, como evasão do ensino 
superior. A partir deste questionamento, este estudo 
pretende investigar, além da hipótese acima descrita, 
quais as razões que influenciam a escolha de outro 
curso/instituição e o grau de satisfação com a 
mudança realizada. A população alvo desta pesquisa 
é constituída pelos alunos que deixaram seus cursos 
na UNICAMP durante 1996. O procedimento usado 
para a obtenção das informações será o envio de 
questionários, via correio, para os ex-alunos. 
Projeto em Desenvolvimento. 
Ensino Superior - Evasão Universitária - Graduação 

 
 

“VIVENDO O TEXTO LITERÁRIO NA SALA DE 
AULA: A CRIANÇA E SEUS MODOS DE 
PARTICIPAÇÃO” 
Luciana Fernandes Ribeiro (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Ana Luiza B. Smolka (Orientadora), Faculdade de 
Educação - FE, UNICAMP. 

 
O trabalho em questão procura relatar e discutir o 
processo de pesquisa realizado numa segunda série 
da rede municipal de ensino da cidade de Campinas, 
em que foram abordadas as vivências do texto 
literário em ambiente de sala de aula. Nele se 
explicita a fundamentação teórica, tanto no que se 
refere à problemática da literatura infantil quanto à 
perspectiva sócio-histórica de desenvolvimento e 
linguagem; articulada à apresentação dos episódios e 
dados de pesquisa. Também se evidencia a mudança 
de orientação metodológica: de pesquisa participante 
à pesquisa-ação, devido a transformação do papel da 
pesquisadora, no início apenas observadora e depois 
participante ativa do contexto de pesquisa, passando 

a contar/ler/selecionar histórias para as 
crianças.Graças à participação destas, da professora 
e ao constante exercício de reflexão sobre os rumos 
da pesquisa foi possível a construção coletiva de um 
espaço para a literatura infantil em sala de aula. Esse 
processo de construção é de importância central no 
trabalho, sendo abordados seus erros e sucessos, 
contribuindo com o apontamento de diferentes 
possibilidades de trabalho com a linguagem.   
Literatura Infantil - Ambiente de Sala de Aula - Prática de Ensino 

 
 
A LINGUAGEM LOGO NO PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO DO NÚMERO 
Luciana Soares da Silva Dias (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profª. Dr.ª Maria Teresa Eglér Mantoan (orientadora), 
Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 

 
Neste estudo abordamos a noção de 
número, segundo o referencial teórico 
piagetiano. 
Utilizamos a linguagem computacional LOGO, como 
recurso pedagógico para estimular a construção da 
referida noção em crianças com dificuldades de 
aprendizagem escolar por problemas relacionados a 
doenças crônicas do sangue, a hemofilia e a anemia 
falciforme, que as impedia de freqüentar 
regularmente às aulas. 
Partindo de aspectos figurativos do 
conhecimento numérico, isto é, os que 
envolvem a percepção, a imagem mental e 
dos desenhos realizados pelos sujeitos, no 
computador, procuramos chegar aos 
aspectos operativos do número: classe, 
série, conservação, inclusão, composição 
aditiva e outros. 
Verificamos que a linguagem LOGO, como 
ferramenta educacional, beneficiou o sujeito 
pesquisado, proporcionando-lhe avanços na 
estruturação do conceito em questão. 
construção do conceito de número, linguagem LOGO, doenças crônicas do 
sangue 

 
 
PROBLEMAS HUMANOS E OS MÉTODOS DE 
RESOLUÇÃO PELOS JOVENS ADULTOS; UM 
ESTUDO INTERNACIONAL 
Maria Angélica C. M. Miranda (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Elizabete Monteiro Aguiar Pereira 
(Orientadora), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP 

 
A presente pesquisa refere-se a continuação de um 
estudo internacional colaborativo desenvolvido por 
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treze países. A segunda etapa da pesquisa, teve 
início em 1996, tendo como grupo alvo jovens-adultos 
de 18 a 22 anos, de diferentes níveis sócio-
econômicos. Objetivando aprofundar o conhecimento 
sobre as preocupações pedagógicas-psico-sociais 
dos jovens, este estudo pretende analisar de que 
maneira os jovens-adultos  de diferentes países 
interagem com seus problemas, tendo em vista as 
diferenças culturais, sociais, políticas e familiares nas 
quais estão inseridos. Como, onde, com  quem e por 
que o jovem busca e aceita ajuda, são as questões 
que procuramos desvelar. Assim, fundamentados na 
preocupação com a transparência das diferenças 
culturais nas respostas, os pesquisadores priorizaram 
uma metodologia qualitativa, por isso decidiram por 
um questionário aberto que permite a liberdade de 
respostas e que pode ser facilmente traduzível, 
aplicável e tabulável nas diferentes culturas. O 
estágio atual da pesquisa, completou a coleta e a 
tabulação dos dados, os quais foram enviados a 
coordenação internacional na Universidade de 
Pittsburg para tabulação geral. Posteriormente, os 
dados serão devolvidos a cada país, para a análise 
dos dados e sua publicação.  
Estudo sobre jovens-adultos-Pesquisa Colaborativa Internacional-
Multiculturalismo  

 
 
“LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DE FONTES 
PARA O ESTUDO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA EXISTENTES NA REGIÃO DE 
CAMPINAS” 
Prof. Dr. José Claudinei Lombardi (orientador) e Marissol 
Prezotto (orientanda) - Faculdade de Educação - 
UNICAMP 

 
O projeto de pesquisa "Levantamento e catalogação 
das fontes para o estudo histórico da educação 
brasileira existentes na região de Campinas" está 
inserido em um projeto de caráter nacional 
"Levantamento e Catalogação das Fontes Primárias e 
Secundárias da Educação Brasileira", que visa o 
levantamento e catalogação das fontes primárias e 
secundárias da educação brasileira (para uso de 
historiadores da educação e outros pesquisadores). 
Após a leitura das obras e a catalogação das 
mesmas em fichas próprias, onde deve ser 
identificada a obra pelo nome da mesma, nome do 
autor, referências bibliográficas, resumo indicativo, 
palavras chaves, período histórico, área de 
conhecimento e biblioteca a qual pertence, estas 
fichas são informatizadas para melhor acesso e 
devenvolvimento de pesquisa na área histórico-
educacional.  
História da Educação - Ensino - Catalogação Informatizada 

 

Faculdade de Educação Física 

 
O   SIGNIFICADO   DO   ESPORTE   PARA   
MULHERES   ATLETAS   DE   BASQUETEBOL 
Ana Carolina Costa Cruz (bolsista PIBIC/CNPq), Prof. Dra. 
Silvana Venâncio (Orientadora), Prof. Dr. Jocimar Daolio 
(Co-orientador), Faculdade de Educação Física - FEF, 
UNICAMP.  

 
Partindo-se da premissa de que a participação da 
mulher no esporte está diretamente relacionada ao 
papel exercido por ela na sociedade, esta pesquisa 
objetivou uma discussão a respeito dos significados 
do esporte para mulheres atletas de Basquetebol, 
procurando analisar as influências sócio-culturais. Na 
primeira parte do referencial teórico, desenvolvemos 
um panorama sobre a situação da mulher na 
sociedade desde o século XIX até hoje, a fim de 
observarmos as mudanças sofridas por elas na 
sociedade brasileira, que influenciaram na prática da 
atividade física. Na segunda parte, dissertamos sobre 
a constituição cultural corporal da mulher, construída 
ao longo dos anos, como forma de justificarmos essa 
diferenciação de papéis sociais. Nesta mesma seção, 
consideramos também a construção do corpo 
feminino nas aulas de Educação Física. Na terceira 
parte, apresentamos considerações sobre a 
participação da mulher no esporte, como resultado de 
um quadro mais amplo do seu papel na sociedade. A 
partir desse referencial teórico, entrevistamos atletas 
de Basquetebol feminino da cidade de Campinas, 
procurando analisar os significados dessa prática em 
suas vidas. Concluiu-se que as atletas percebem, na 
sua vida esportiva, as transformações pelas quais 
passam as mulheres. Apesar desse processo ocorrer 
com significados e conteúdos diferentes, em função 
de histórias de vida próprias, todas as atletas 
atualizam na sua prática cotidiana as transformações 
da mulher na sociedade brasileira.  
Mulher-Corpo-Esporte 

 
 

Instituto de Economia 
 

INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO NA TEORIA 
ECONÔMICA: AS DIFERENTES ABORDAGENS DO 
PROBLEMA DE SUA APROPRIABILIDADE 
Cássio Roberto Junqueira de Sousa (bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profa. Dra. Maria Silvia Possas (Orientadora), Instituto de 
Economia - IE, UNICAMP 

 
Esta pesquisa procura explicar as diferentes formas 
como a informação e o conhecimento são tratados 
pela escola neoclássica e pelos neoschumpeterianos. 
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Foram enfocadas duas diferenças principais: a) a 
distinção, pelos neoschumpeterianos, entre 
informação e conhecimento, fazendo da primeira 
apenas um subconjunto do segundo e chamando a 
atenção para a dimensão tácita do conhecimento; e 
b) a forma como é tratado o problema de sua 
apropriabilidade, o que se relaciona à concepção que 
cada teoria faz do processo de concorrência. Os 
neoclássicos, dentro do paradigma da concorrência 
perfeita e do equilíbrio, enfatizam os atributos de bem 
público da informação; os neoschumpeterianos vêem 
a concorrência como um processo de busca pela 
diferenciação e propõem a inserção do conhecimento 
nos modelos a partir deste ponto de vista. 
 
 

O BANCO POPULAR DE TAUBATÉ E A 
ESTAGNAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL 
Alex Hummel (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. José 
Ricardo Barbosa Gonçalves (orientador), Instituto de 
Economia, UNICAMP 

 
Juntamente com o desenvolvimento da economia 
cafeeira paulista no final do século XIX, ocorreu o 
surgimento de instituições bancárias voltadas às 
operações de crédito ao café, desde sua produção 
até sua comercialização final. Em regiões como o 
Vale do Paraíba, a cultura do café apresentava sinais 
evidentes de seu esgotamento, apontando para uma 
séria crise dos capitais locais. A proposta de 
investigar a história do Banco Popular de Taubaté 
busca, na verdade, conhecer os caminhos 
percorridos por uma instituição criada num espaço 
decadente, fazendo parte de um projeto que 
pretendia dinamizar a produção cafeeira nestas 
antigas plantações. Pesquisando a documentação 
primária existente, foi possível identificar a existência 
de uma articulação entre capitais taubateanos e 
cariocas, envolvendo a construção de uma ferrovia 
ligando Taubaté ao porto de Ubatuba, apoiada 
financeiramente pelo Banco Popular, na tentativa de 
permitir a redução de custos de transporte e retomar 
a acumulação. Em poucos anos todo o projeto ruiu, 
trazendo grandes perdas aos investidores. A causa, 
inequivocamente, foi a insustentabilidade dos capitais 
constituintes do complexo cafeeiro valeparaibano, 
face à queda acentuada de produtividade e, por 
conseguinte, rentabilidade desses cafezais, 
explicitando a impossibilidade histórica de superação 
deste complexo. 
História Bancária - Economia Cafeeira - Ferrovias 

 
 

A DÍVIDA MOBILIÁRIA FEDERAL NO BRASIL E A 
POLÍTICA ECONÔMICA RECENTE, NUM 
CONTEXTO DE ABERTURA 

Leonardo Antonio Onofre de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) 
e Prof. Paulo Roberto Davidoff das C. Cruz (Orientador), 
Instituto de Economia - IE, Unicamp 

 
A pesquisa realizada teve por objetivo esclarecer as 
principais variações sofridas pelo estoque de Divida 
Mobiliária Federal Interna Brasileira, a partir da 
abertura comercial e principalmente financeira da 
economia na década de 1990, à luz da política 
econômica aplicada no período. A metodologia usada 
foi a leitura de obras sobre o assunto, além do 
levantamento e análise dos dados colhidos 
principalmente junto a fontes secundárias. O relatório 
final do trabalho está dividido basicamente em três 
capítulos. No primeiro deles, retomam-se as linhas 
gerais do comportamento da dívida na década de 80, 
enfatizando-se a funcionalidade dos títulos públicos 
na política econômica que levou a dívida mobiliária a 
se transformar numa importante fonte de instabilidade 
macroeconômica no final daquele período. No 
segundo capítulo, apresentam-se as principais 
características da política econômica nos seis 
primeiros anos da década de 90, salientando-se as 
novas condicionalidades decorrentes da abertura 
econômica. O capítulo três apresenta as principais 
características da evolução da dívida nos anos 90, 
relacionando-as com a política econômica aplicada 
no período. A partir do estudo realizado, chegou-se à 
conclusão de que a persistência do crescimento 
significativo do estoque da dívida mobiliária federal, 
no período 1990/96 decorreu da funcionalidade dos 
títulos públicos na política de combate à inflação, 
particularmente a partir de 1994, sustentada por uma 
combinação particular de câmbio e juros, num 
ambiente de abertura econômica. 
Dívida Mobiliária, Política Econômica, Abertura Econômica 

 
 

A DIFERENCIAÇÃO DO PADRÃO DE COMÉRCIO 
DO BRASIL EM RELAÇÃO À ARGENTINA E AOS 
PAÍSES DESENVOLVIDOS  
Nicola Speranza (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Mariano 
Francisco Laplane (Orientador) Instituto de Economia – IE, 
UNICAMP 

 
O trabalho desenvolvido iniciou-se pela observação 
da evolução da pauta exportadora e importadora do 
Brasil nos últimos anos. Constatou-se que essa pauta 
é diferenciada de acordo com o parceiro comercial. 
Com o Mercosul, basicamente a Argentina, o Brasil 
mantém um determinado padrão de inserção 
comercial, enquanto que com os países 
desenvolvidos o padrão é outro. Para observar e 
analisar essas diferenças, lançamos mão de alguns 
índices que procuram constatar não só quantitativa 
como qualitativamente a inserção comercial de um 
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país. Estes índices são o de Vantagens Comparativas 
Reveladas, o de Contribuição ao Saldo e o de 
Comércio Intra-Industrial. Com o objetivo de tentar 
explicar tais diferenças, trabalhamos com duas 
hipóteses, quais sejam, as economias de escala e o 
estoque de investimentos diretos internacionais. A 
diferença entre essas variáveis em relação ao Brasil, 
à Argentina a aos países desenvolvidos mostrou-se 
coerente com o resultado dos cálculos dos índices 
acima. 
Comércio internacional,  vantagem comparativa, inserção comercial 

 
 

A TRAJETÓRIA DA CLASSE MÉDIA  APÓS O 
MILAGRE ECONÔMICO: A PERSPECTIVA DOS 
BRASILEIROS DE ASCENDÊNCIA JAPONESA 
Richardson Iwamoto (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Waldir José de Quadros (orientador), Instituto de 
Economia, IE, UNICAMP 
Partindo das bases estatísticas disponíveis, que 
apontam para a existência de diferenças econômicas 
significativas entre as etnias da população brasileira, 
o nosso trabalho propôs uma análise diferenciada da 
classe média, ao abordar os brasileiros descendentes 
de japoneses. O levantamento de problemáticas e o 
desenvolvimento de hipóteses que podem justificar a 
trajetória sócio-econômica desta parte da população, 
relativamente bem sucedida no período mais recente 
da história, foram os objetivos do nosso estudo. Dada 
a falta de uma série maior de dados quantitativos 
específicos desta população, optamos pela realização 
de um estudo de histórias de vidas. O emprego deste 
recurso qualitativo de pesquisa buscou então a 
agregação de novas informações, que não estariam 
evidenciadas nas estatísticas disponíveis, 
complementando assim outros estudos sobre temas 
afins já realizados. Os resultados obtidos acabaram 
por destacar um ponto: a solidariedade. A 
solidariedade, apesar de não ser um tema comum 
das Ciências Econômicas, mostrou aqui ser um fator 
especialmente importante no processo de mobilidade 
sócio-econômica - principalmente em uma época 
aonde as Ciências Humanas em geral e também 
alguns setores da sociedade apontam para a 
degradação de valores humanos e para os resultados 
negativos do individualismo e do utilitarismo para a 
sociedade como um todo. 
Classe média; Descendentes de japoneses; Depoimentos. 

 
 

AS POLÍTICAS CAMBIAIS NO BRASIL DE 1953 À 
1982 
Roniclever Rosa Ribeiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Paulo Roberto Davidoff das Chagas Cruz (Orientador), 
Instituo de Economia - IE, UNICAMP. 

 

A taxa de câmbio compõe a cesta de preços básicos 
de toda economia, o que faz de sua gestão um dos 
instrumentos clássicos da política econômica. Neste 
trabalho, estudamos a trajetória da política cambial 
brasileira entre 1953 e 1982, procurando identificar e 
periodizar as diversas políticas aplicadas neste 
intervalo e estabelecer relações entre os 
determinantes internos e externos e as referidas 
políticas. Para isso, foram levantados, junto à 
bibliografia, os principais traços que caracterizaram a 
evolução da política cambial bem como seus 
condicionantes. Daí resultou a seguinte periodização: 
1953-60, período das taxas de câmbio múltiplas, 
fundamentalmente direcionado para a de 
industrialização do país; 1961-67, quando o sistema 
cambial viveu uma fase de transição, experimetando 
diferentes modelos, desde a liberalização à fixação 
das taxas; 1968-78, quando vigorou a política de 
minidesvalorizações, que beneficiou tanto as 
exportações como o acesso do país ao crescente 
mercado de crédito internacional; e 1979-82, a partir 
de quando a política cambial, diante do racionamento 
do crédito externo, passou a privilegiar 
crescentemente a geração de saldos comerciais. Por 
fim, a crise da dívida externa em 1982 levou a política 
cambial ao rompimento com as metas  de 
industrialização e à concentração exclusiva no 
reequilíbrio do balanço de pagamentos. 
Política-Cambial-Brasil 

 
 

Instituto de Estudos da Linguagem 
 

TRADUÇÃO ANOTADA DAS OBRAS DE 
PROUIDENTIA E DE CONSTANTIA SAPIENTIS, DE 
SÊNECA 
Ricardo da Cunha Lima (bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Francisco Achcar (orientador), Instituto de Estudos da 
Linguagem - IEL, UNICAMP 

 
Sêneca é um dos autores mais estudados da 
literatura latina e um importante difusor do estoicismo 
grego. Em sua obra, destacam-se os tratados morais 
agrupados sob o título de Diálogos. O presente 
trabalho consiste na tradução - inédita no Brasil - dos 
dois primeiros livros desse conjunto, De Prouidentia 
(“Da Providência”) e De Constantia Sapientis (“Da 
Firmeza do Sábio”). Partiu-se da versão do original 
latino editada por L. D. Reynolds (Oxford University 
Press), cotejando-se a tradução com as existentes 
em idiomas estrangeiros. Para a confecção de notas 
e comentários, serviu-se da bibliografia existente 
sobre Sêneca, além de estudos comparativos com 
outras obras senequianas, algumas das quais já 
foram traduzidas para o português. Os dois tratados 
ilustram vários pontos da doutrina estóica, como a 
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visão de universo e os papéis da virtude e do destino, 
além de características estilísticas de Sêneca, como 
a construção de cenas dramáticas e o uso do 
exemplum, herói cujo feito valoroso serve de modelo 
a ser seguido. 
Literatura latina - Estoicismo - Sêneca - Tradução - Latim 

 
 

DO ENREDO POLICIAL AOS ENREDOS 
BORGEANOS 
Juliana Maia de Queiroz (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Miriam Viviana Gárate (Orientadora), Instituto de 
Estudos da Linguagem - IEL , UNICAMP 

 
O projeto intitulado “Do enredo policial aos enredos 
borgeanos” pretende realizar a análise de três contos 
de Jorge Luis Borges: 
--- “ A morte e a bússola” 
--- “O jardim dos caminhos que se bifurcam” 
--- “Emma Zunz” 
A análise articula-se em dois tempos: 
a) levantamento das características policiais 
presentes nos textos, bem como exame do duplo 
jogo de sujeição/transgressão dos mesmos com 
relação ao modelo sancionado pelo policial. b) 
estabelecimento de relações entre esse tópico e uma 
série de temas típicos do universo borgeano: cabala, 
leitura/interpretação, tempo/relato,etc. 
Consequentemente, o trabalho objetiva refletir, a 
partir da ficção borgeana, sobre um conjunto de 
questões teóricas referentes à narrativa, 
consideradas imprescindíveis na formação do 
pesquisador do curso de Letras. O produto final da 
pesquisa será a elaboração de um ensaio 
monográfico sobre o tema. 
Borges-Enredo policial-Enredo borgeano   

 
 

TEATRALIZAR PARA NARRAR 
Luis Roberto Arthur de Faria (bolsista PIBIC/CNPq)  e  
Profa. Dra. Maria Bernadete Marques Abaurre 
(Orientadora),  Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, 
UNICAMP 

 
A pesquisa realizada fundamentou-se na observação 
da possibilidade de insersão do jogo dramático dentro 
de um contexto de ensino de narrativas para crianças 
de quinta série do primeiro grau. O trabalho realizado 
procurou observar a maneira como, trabalhando com 
diferentes temas, e a partir da realização prévia do 
jogo dramático, as crianças evoluíram no seu trabalho 
com as estruturas básicas do texto narrativo. Nosso 
trabalho fundamentou-se no texto de William Labov e 
Joseph Waletzky, Narrative Analysis: oral versions of 
Personal Experience (in: Helm, J.  (ed.) Essays on the 
Verbal and Visual Arts. Washington. University of 
Washington Press, 1967. p. 12-44). Assim, a 

qualidade dos textos dos alunos que estiveram em 
contato com o jogo dramático mostrou-se superior. 
narrativa - jogo dramático - tematização 

 
 

A CRIATIVIDADE LIMITADA 
Natália Giacomini Alves (bolsista CNPq) e Prof. Dr. Maria 
José Coracini (Orientadora). 
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP 

 
A análise do processo criativo dos alunos (em uma 
escola de 2o Grau) revelou uma contradição entre a 
idéia que a palavra criatividade carrega em si - a de 
uma força inventiva que é extraída do nada - e a idéia 
de um exercício vigiado, regido por regras e modelos 
ditados por um professor ou por um texto que lhe 
serve como base. A criatividade, que em princípio 
evidenciaria características individuais, acaba 
provocando uma homogeneização da forma e do 
conteúdo. O que está em jogo é o próprio sentido da 
palavra “criar”: o novo estaria na retomada do já-dito 
numa sempre diferente situação de enunciação (cf. 
Foucault: A Ordem do Discurso). O corpus aponta 
para uma escola que não abre espaço para que os 
alunos discutam seus próprios textos e quando, 
aparentemente, permite tais discussões é apenas 
para confirmar que a melhor espécie de escrita é 
aquela que copia quase fielmente algum modelo dado 
em classe. A idéia de criatividade na sala de aula 
tornou-se uma maneira eficiente de suprimir o ‘pensar 
sobre as palavras’ , traçando para os alunos um 
caminho que limita sua própria compreensão 
enquanto autores, e portanto, sujeitos de seus 
discursos. 
 
 

DESIGN DE UM INTERPRETADOR PARA A 
LINGUAGEM DATR 
Guilherme Augusto de Sousa Rios (bolsista PIP/CNPQ) e 
Prof. Dr. Edson Françozo (Orientador), Instituto de Estudos 
da Linguagem – IEL, UNICAMP 
 
DATR é uma linguagem usada para representação de 
conhecimento léxico, dotada de um formalismo capaz 
de representar muitos casos úteis nas áreas de 
Psicolinguística Computacional e Processamento de 
Linguagem Natural. Por ser muito recente, existem 
atualmente poucas ferramentas que permitam o seu 
uso, a maioria desenvolvida sem maior preucupação 
pelo fator eficiência. A meta deste trabalho foi criar 
um modelo orientado a objeto para um interpretador 
de DATR, baseado na teoria existente sobre ela até 
hoje e, quando necessário, apresentando soluções a 
questões não discutidas ou ainda em aberto. Em um 
primeiro momento, previu-se que a implementação do 
modelo seria feita nas linguagens de programação C 
e C++, sendo que uma parte do projeto (os 
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analisadores léxico e sintático) chegou a ser feita em 
ferramentas que geravam código nelas, e boa parte 
das estruturas de dados foi definida da mesma forma. 
Posteriormente, optou-se por mudar a linguagem de 
programação para Java, devido a simplicidade dela, e 
migrar o que já havia sido implementado. Na parte 
teórica, foram desenvolvidas uma gramática livre de 
contexto e uma análise mais aprofundada de algumas 
características de DATR, particularmente sua sintaxe, 
de forma a facilitar seu entendimento por usuários e 
programadores, e de sua máquina de inferência, que 
foi necessária para uma parte do projeto e sobre a 
qual não foi encontrada nenhuma referência. 
DATR – Descrição Léxica – Processamento de Linguagem Natural 

   

PRODUÇÃO DE TEXTOS NO 2º GRAU E A 
AVALIAÇÃO 
Janaína M. A. Moura (bolsista CNPq) e Profª Drª Maria 
José R. F. Coracini (Orientadora), Instituto de Estudos da 
Linguagem - IEL, UNICAMP 

 
As produções textuais no 2º grau são essencialmente 
voltadas para o vestibular. Os critérios de avaliação 
neste contexto são, portanto, extremamente 
importantes. Através da gravação de aulas em áudio 
e da coleta de diversos textos produzidos pelos 
alunos secundaristas, bem como do material didático 
utilizado nas aulas de redação, procurou-se verificar a 
tipologia dos textos produzidos e a avaliação dos 
mesmos. Numa comparação entre o material didático 
utilizado em sala e os textos obtidos, constatou-se 
que estes últimos foram o resultado de um 
“acompanhamento fiel” das dicas e dos esquemas de 
produção propostos pelo material didático. Em vista 
destas condições, ao utilizar-se dos critérios 
propostos pelo material didático, o aluno beneficiou-
se com um conceito satisfatório, o que não ocorreu 
numa atitude contrária. O processo de avaliação, 
portanto, realizou-se baseado nos parâmetros 
indicados como corretos no material didático, e não 
essencialmente na livre expressão do aluno.  
 
 

TESTE DE MEDIDA DA CAPACIDADE DE 
MEMÓRIA DE TRABALHO - VERSÃO 2 
Evelin Fortes de Albuquerque (bolsista CNPq) e Prof. 
Edson Françozo (Orientador) Instituto de Estudos da 
Linguagem - IEL, UNICAMP 

 
A memória de trabalho (MT) parece exercer papel 
relevante no processamento da linguagem, 
explicando diferenças entre os indivíduos em vários 
fenômenos de compreensão lingüística. Alguns 
estudiosos têm verificado que as pessoas têm 
capacidade de MT diferentes e para medir essa 

capacidade foi proposto o teste de Reading Span. 
Com o interesse de verificar a influência da MT em 
outros experimentos sobre processamento de 
linguagem, foi feita uma versão em português do 
teste de Reading Span. Entretanto, essa primeira 
versão apresentou alguns problemas, devidos 
principalmente às diferenças entre as línguas inglesa 
e portuguesa. Nosso objetivo é elaborar e testar uma 
nova versão do teste de Reading Span em português, 
para que ele se aproxime mais da versão original. O 
teste consiste de várias sentenças não relacionadas, 
organizadas em grupos de duas, três, quatro, cinco e 
seis sentenças. Os sujeitos lêem em voz alta as 
sentenças e, ao final de cada grupo, têm que lembrar 
a última palavra de cada sentença daquele grupo. 
Como essas funções de processamento e 
armazenamento concorrem por um mesmo pool de 
ativação, os sujeitos com alta capacidade de MT 
conseguem lembrar as palavras dos grupos com 
mais sentenças que os demais sujeitos. 
Memória de trabalho-Reading span-processamento de linguagem 
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A EVOLUÇÃO DO PADRÃO TECNOLÓGICO NO 
BRASIL - ESTUDO DE CASO DOS SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES. 
Jaqueline da Silva Xavier (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Renato Peixoto Dagnino (Orientador), Instituto de 
Geociências - IG/DPCT, UNICAMP 

 
O objetivo do estudo é analisar a evolução do padrão 
tecnológico no Brasil, no setor de serviços de 
telecomunicações, observando como foram vencidas 
as diferentes etapas de difusão tecnológica.  
São mostradas também as formas de financiamento 
destes novos padrões tecnológicos, isto é, em que 
medida foi iniciativa do Estado e/ou do setor privado, 
e seguindo que tipo de modelo teórico econômico 
esta implementação foi embasada. 
Para fazer esta análise é utilizado um estudo de caso 
- a telefonia celular -, setor implantado recentemente 
no país, mostrando os diferentes modelos 
econômicos sobre o desenvolvimento/difusão de 
novos padrões tecnológicos. 
Tecnologia - Modelo neoschumpeteriano - Telefonia celular 
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IMIGRANTES E NÃO MIGRANTES DAS BACIAS 
DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI 
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Valéria Troncoso Baltar (bolsista CNPq) e Prof. Dr. Daniel 
Joseph Hogan (Orientador),Núcleo de estudos de 
população- NEPO,UNICAMP 

 
A importância da análise em dois grupos, de pessoas 
que são migrantes ou não migrantes, da região das 
bacias dos rios Piracicaba e Capivari, é que desta 
forma podemos tentar saber quais as diferenças 
entre as condições de vida destes dois grupos. Para 
esta análise construímos tabelas de escolaridade, 
renda, idade e até mesmo saneamento dos 
domicílios destas pessoas para tentarmos descobrir 
em que condições estas pessoas se encontram. Os 
imigrantes receberam um tratamento diferente, estas 
mesmas variáveis citadas foram cruzadas com o 
tempo de residência no município, o que nos ajudou a 
saber se as condições dos mesmos se alterou com o 
tempo. Para a tabulação foi usado o pacote The SAS 
System, Excel e  Word. Os dados foram obtidos dos 
CD’s dos Censos de 1980 e 1991, ou seja temos 
dados suficientes para compararmos os dois anos do 
Censo e sabermos o que se alterou durante este 
período. Na coleta destes dados selecionamos os 
municípios que pertencem às Bacias e selecionamos 
dentre os migrantes aqueles que tinham vindo da 
Região Metropolitana de São Paulo, mostrando assim 
a importância desta metrópole. Uma das conclusões 
tiradas a respeito das tabelas foi que as condições de 
vida dos imigrantes são relativamente piores que as 
dos não migrantes. Apesar disso houve uma melhora 
nas condições de vida do imigrante ao longo do 
tempo.  
Migração e condições de vida 
 
 

SÃO PAULO NO PASSADO: DADOS 
DEMOGRÁFICOS 
André Blazco (bolsista IC/CNPq) e Profa. Maria Silvia C.B. 
Bassanezi (orientadora) - Núcleo de Estudos de População 
- NEPO/UNICAMP 

 
O projeto: População Paulista: perfil demográfico no 
século XIX e início do século XX (Projeto Integrado 
CNPq n. 520935/96-9) direcionado a resgatar a 
história demográfica paulista, contempla, entre outras 
atividades, a construção de uma ferramenta de 
trabalho, a série denominada: São Paulo no 
passado: dados Demográficos (apresentada em 
forma impressa ou em disquete). Esta série, em fase 
de elaboração, traz indicadores demográficos - em 
números absolutos, porcentagens, taxas, índices ou 
razões, obtidos através de cálculos diretos ou 
indiretos - construídos a partir das informações 
contidas nos levantamentos publicados da população 
paulista no período estudado. Na construção deste 
instrumental de trabalho está envolvida uma série de 

atividades: levantamento, digitação e conferência de 
dados, cálculos matemático-estatísticos, confecção 
de tabelas, gra’ficos e mapas, avaliação dos 
resultados e diagramação final. Além de contribuir 
para o desenvolvimento do projeto acima, este 
trabalho, uma vez socializado. será útil a outros 
estudiosos da demografia e áreas afins. 
população - demografia histórica - são paulo 

 
 

IMIGRANTES E NÃO MIGRANTES DAS BACIAS 
DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI 
Valéria Troncoso Baltar (bolsista CNPq) e Prof. Dr. Daniel 
Joseph Hogan (Orientador),Núcleo de estudos de 
população- NEPO,UNICAMP 

 
A importância da análise em dois grupos, de pessoas 
que são migrantes ou não migrantes, da região das 
bacias dos rios Piracicaba e Capivari, é que desta 
forma podemos tentar saber quais as diferenças 
entre as condições de vida destes dois grupos. Para 
esta análise construímos tabelas de escolaridade, 
renda, idade e até mesmo saneamento dos 
domicílios destas pessoas para tentarmos descobrir 
em que condições estas pessoas se encontram. Os 
imigrantes receberam um tratamento diferente, estas 
mesmas variáveis citadas foram cruzadas com o 
tempo de residência no município, o que nos ajudou a 
saber se as condições dos mesmos se alterou com o 
tempo. Para a tabulação foi usado o pacote The SAS 
System, Excel e  Word. Os dados foram obtidos dos 
CD’s dos Censos de 1980 e 1991, ou seja temos 
dados suficientes para compararmos os dois anos do 
Censo e sabermos o que se alterou durante este 
período. Na coleta destes dados selecionamos os 
municípios que pertencem às Bacias e selecionamos 
dentre os migrantes aqueles que tinham vindo da 
Região Metropolitana de São Paulo, mostrando assim 
a importância desta metrópole. Uma das conclusões 
tiradas a respeito das tabelas foi que as condições de 
vida dos imigrantes são relativamente piores que as 
dos não migrantes. Apesar disso houve uma melhora 
nas condições de vida do imigrante ao longo do 
tempo.  
Migração e condições de vida 
 
 

PESQUISA AMBIENTAL GLOBAL (GOES-BRASIL) 
Rogério Mugnaini  (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Daniel 
Joseph Hogan, Núcleo de Estudo de Pesquisas Ambientais 
- NEPAM, UNICAMP  

 
O projeto pretende monitorar as percepções, valores, 
conhecimentos e comportamentos da população, 
quanto ao meio ambiente, em intervalos de três a 
cinco anos a partir de 1997. Foi aplicado um  pré-
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teste no município de Jaguariúna seguido da análise 
dos resultados obtidos. O pré-teste verifica a 
necessidade de alterações do questionário para que 
este se adeque melhor as especificidades do meio 
rural do Brasil. A análise foi feita usando um pacote 
computacional (SPSS) no qual foram montadas 
tabelas descritivas dos dados do pré-teste. Destas 
tabelas extraiu-se as freqüências dos dados, 
verificando que muitos dos entrevistados que 
classifcam determinados problemas ambientais como 
sendo de extrema importância não tem uma atitude 
que minimize  estes problemas . 
Meio ambiente-Percepção ambiental 

 
 
ESTRUTURALISMO OU SINTAXE  FILOSÓFICA ? 
Ricardo Carbonelli Junior (bolsista PIBIC/CNPQ) e Prof. Dr. 
Roberto Romano (Orientador), Faculdade de Filosofia - 
IFCH, UNICAMP 

 
Por que a história da filosofia tem importância para a 
filosofia ? Para quem faz ciência não é necessário 
debruçar-se sobre textos de outras épocas para 
sistematizar as teorias atuais. O físico não precisa 
conhecer a Física de Aristóteles para poder explicar 
as leis que regulam as interações entre corpos, por 
exemplo. Muito pelo contrário, a teoria física atual é 
discordante do sistema de mundo aristotélico. Na 
ciência, há, de fato, um processo de superação. E as 
teorias científicas mais modernas são as mais 
verdadeiras. Na filosofia, porém, não há superação. 
As filosofias do passado continuam mantendo 
interesse para a reflexão filosófica de nossa época. 
Por que ?  
Hegel, o primeiro a conceber uma filosofia da filosofia 
a priori de toda reflexão filosófica, fez também uma 
filosofia da história da filosofia. Pensando na filosofia 
em relação às outras formas de conhecimento - arte, 
ciência e religião - Hegel julgou ser seu dever maior 
dar caráter científico à filosofia. Na ciência há um 
processo de superação. Hegel manteve a noção de 
processo, mas trocou a noção de superação por 
aquela de acúmulo. A história da filosofia hegeliana é 
um acúmulo de princípios lógicos.  
 Martial Gueroult é a crítica que opomos a 
Hegel.   Tal como o filósofo alemão, Gueroult quer 
aproximar a filosofia da arte e da ciência sem, 
entretanto, identificá-la a alguma. Aponta as 
concepções cristãs de tempo linear e consumação 
como estando na base do entendimento hegeliano de 
história. Mas Gueroult e Vitor Goldschmidt não estão 
eles próprios isentos à concepção linear do tempo. A 
diferença é que restringem essa noção de tempo e o 
procedimento geométrico à chamada ordem das 
razões. Mas Heidegger não aceita uma verdade 
conquistada por deduções e demonstrações, Bergson 

não aceita o tempo deduzido do espaço, Merleau-
Ponty não aceita a separação entre o exterior, o 
aparente, e o interior, o essencial. E mesmo Hegel já 
havia dito nas “Lições de História da Filosofia”, que 
“contar não é a melhor maneira de filosofar.”    
 
 

A PROPAGANDA POLÍTICA DURANTE AS 
CAMPANHAS ELEITORAIS 
Rogério Garcia Fernandez (bolsista SAE) e Prof. Dr. 
Thomas Patrick Dwyer (orientador),Depto. de Ciência 
Política - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - 
UNICAMP 

 
 Esta pesquisa tinha um objetivo abrangente, estudar 
a propaganda política durante as campanhas 
eleitorais, por isso fiz um recorte da questão: estudei 
a propaganda política no horário eleitoral gratuito na 
televisão, durante a campanha das eleições 
municipais de Campinas de 1996. Nela pude 
confrontar com duas áreas do conhecimento, a teoria 
política e a teoria de comunicação e para isto utilizei 
meios inovadores. Dentre eles está a informática. Na 
internet acessei através do e-mail vários candidatos 
de todo o país, além de construir minha própria 
página para divulgar este estudo. Com isso buscava 
entender como processa a construção da propaganda 
política na televisão, tanto na campanha para prefeito 
quanto para vereador e a partir daí, observar um dos 
motivos que levam um candidato a vitória: a sua 
imagem perante o eleitor. A abertura de um debate 
sobre a importância da propaganda no resultado das 
eleições municipais foi um dos frutos desta pesquisa. 
Conclui que a propaganda política na televisão foi um 
fator importante na campanha para vereador e 
fundamental para prefeito em Campinas, pois, hoje, 
com a revolução dos meios de comunicação e o 
processo de democratização, o centro das atenções 
nas campanhas eleitorais estão, cada vez mais, 
voltadas para a televisão e talvez, em um futuro 
próximo, voltadas para a tela do computador. 
propaganda política, televisão, eleições 

 
 
ATOMISMO ANTIGO E ESCOLAS HELENÍSTICAS 
NOS ACERVOS DA UNICAMP E USP/SP 
Ronildo Alves dos Santos (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. João Quartim de Moraes (orientador). Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 

 
O presente trabalho foi motivado pela necessidade de 
se estabelecer um catálogo de livros, teses e artigos 
referentes ao Atomismo Antigo e às chamadas 
Escolas Helenísticas (Estoicismo, Epicurismo e 
Ceticismo), utilizando os acervos das bibliotecas da 
UNICAMP E USP/SP. Tal catálogo faz parte da 
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estratégia do Centro do Pensamento Antigo, 
CPA/UNICAMP, de estabelecer catálogos 
bibliográficos sobre assuntos de interesse dos 
pesquisadores da área de Filosofia Antiga. Pudemos 
observar que, pelo vasto número de tópicos a serem 
pesquisados, treze ao todo, a quantidade de obras 
encontradas é bem restrita. Foram encontrados 239 
títulos originais, entre livros e teses. A grande maioria 
em língua estrangeira, mais especificamente o 
francês. Das teses apenas duas são de área de 
Filosofia Antiga, as demais estão classificadas em 
Letras Clássicas e Vernáculas. Sendo que nenhuma 
delas tem como local de origem a UNICAMP. Em 
relação aos periódicos, nossa pesquisa centrou-se 
sobre o banco de dados do The Philosopher's Index, 
o qual indexa livros e periódicos de filosofia, estética, 
epistemologia, ética, lógica e metafísica. Foram 
encontrados 1972 artigos referentes aos tópicos 
propostos. Pela sua extensão, preferimos apresentá-
lo como apêndice, destacando-o do corpo principal do 
trabalho.  
Atomismo-Estoicismo-Ceticismo-Epicurismo 
 
 
VISÕES DOS ÍNDIOS DO NORDESTE 
Warney Smith (bolsista FAPESP) e Prof. Dr. John Manuel 
Monteiro  (Orientador) - Centro de Pesquisa em Etnologia 
Indígena - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - 
UNICAMP 

 
Este projeto visa fazer um levantamento bibliográfico 
comentado das obras que abordam os índios 
nordestinos do Século XIX. Tal levantamento 
analisará como foram vistas questões como: terra 
indígena, relações interétnicas e sua dinâmica 
cultural, mestiçagem e “caboclização”, idéias de 
desaparecimento e extinção e o papel do índio na 
construção da identidade nacional e na formação do 
campesinato nordestino. Com este objetivo, vamos 
primeiramente analisar as obras que tratam dos 
indígenas das Províncias de Pernambuco e Piauí e 
posteriormente faremos um relatório final com uma 
análise geral da bibliografia e da documentação 
pesquisada, buscando inclusive apontar novas 
direções para pesquisas futuras.  Até o momento da 
pesquisa, além de já termos feito um levantamento 
bibliográfico da história regional, dos viajantes e 
etnografias da época, das revistas e principais 
documentos governamentais e um levantamento de 
teses e obras que abordem direta ou indiretamente o 
tema, estamos fichando a historiografia regional 
nordestina que trata do Século XIX e um 
levantamento da bibliografia etnológica brasileira. 
Etnohistória - Nordeste - Índios do Nordeste - História Indígena -Brasil 

 
 

ENSINO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO: 
TENDÊNCIAS ATUAIS 
Josiane Fachini Falvo (bolsista SAE/ UNICAMP) e Prof. 
Dra. Lili Katsuco Kawamura(orientadora) Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH - UNICAMP 

 
Ao analisar as atuais tendências dos cursos técnicos 
de nível médio, a pergunta central é se eles estão se 
adaptando às novas mudanças e exigências do 
mercado de trabalho. Quanto à metodologia, 
primeiramente fez-se o debate bibliográfico com 
autores de sociologia do trabalho e educação, onde 
mostrou o universo em que seria aplicada a pesquisa 
empírica; esta teve caráter qualitativo e quantitativo, e 
realizou-se nos colégios técnicos secundários da 
cidade de Campinas, colhendo-se dados de 1980 até 
1996. Concluímos com a pesquisa empírica 
quantitativa, que mesmo com o aumento do número 
de escolas técnicas secundárias na cidade de 
Campinas, não aumentou a quantidade de alunos, 
devido às reduções de vagas e cursos dos colégios 
técnicos públicos. Com a pesquisa empírica 
qualitativa, concluímos que este ensino apenas 
tangencia as inovações tecnológicas do setor 
produtivo. Além da grande rapidez em que ocorrem 
estas inovações, alguns colégios públicos não 
possuem condição financeira suficiente para investir 
em novos materiais, e todos os colégios dão pouca 
importância à formação geral dos alunos. Estes 
requisitos dificultam o melhor aperfeiçoamento dos 
técnicos às novas exigências do mercado de 
trabalho.   
Educação - Tecnologia - Trabalho 

 
 
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DE FONTES 
DA ANTIGÜIDADE CLÁSSICA PARA O CENTRO 
DO PENSAMENTO ANTIGO (CPA/IFCH) 
Júlio César Magalhães de Oliveira (bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari 
(Livre Docente) (Orientador) Departamento de História - 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP 

 
Este trabalho teve por objetivo fazer um levantamento 
bibliográfico de todas as fontes da Antigüidade 
Clássica no acervo do IFCH e iniciar a mesma tarefa 
no Instituto de Estudos de Linguagem (IEL), tendo 
sido realizado a partir da consulta diretamente nas 
estantes, utilizando fichas preenchidas com uma série 
de campos pré-determinados, alguns dos quais 
específicos desta área do conhecimento. Algumas 
considerações merecem ser feitas. Não há nenhuma 
coleção de textos da Antigüidade Clássica 
verdadeiramente completa. Das obras publicadas em 
vários volumes, dificilmente existem todos os 
números. A distribuição do material entre as 
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bibliotecas parece não ter nenhum critério. O mesmo 
acontece com a aquisição: freqüentemente existe 
mais de um exemplar de um mesmo volume e a série 
não está completa. As traduções portuguesas são 
raras, o que pode trazer dificuldades de caráter 
didático. Mas mesmo para os especialistas as 
dificuldades não serão pequenas: pouquíssimos são 
os exemplares que possuem o texto original com um 
verdadeiro aparato crítico. Diante disso, esperamos 
que este trabalho sirva também para a melhoria de 
um acervo tão pobremente constituído. 
Levantamento bibliográfico - Antigüidade - Bibliotecas IFCH/IEL 

 
 
PLATÃO E PLATONISMO NOS ACERVOS DA 
FFLCH-USP  
Marcio Gimenes de Paula (bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof.Dr. Alcides Héctor Rodriguez Benoit ( Orientador ), 
Departamento de Filosofia-IFCH,UNICAMP 

 
Este trabalho tem o objetivo de levantar a bibliografia 
disponível dentro dessa temática nas 03 bibliotecas 
da FFLCH-USP (Ciências Sociais/Filosofia, 
Geografia/História e Letras Clássicas).Foi feito o 
levantamento de todos os livros e teses,mas não 
examinamos detalhadamente os periódicos,por julgar 
que esses merecem uma pesquisa 
específica.Contudo,incluímos nessa pesquisa o CD-
Room  UNIBIBLI (com o acervo das três 
universidades estaduais paulistas) e o 
PHILOSOPHER`S INDEX ( um dos principais índices 
mundiais de periódicos filosóficos). Esta pesquisa 
voltou-se exatamente para a coleta de dados que não 
aparecem em outras fontes,estando a mesma ligada 
às atividades do CPA-Centro do Pensamento Antigo- 
, ficando uma cópia desta pesquisa arquivada no 
CPA, a fim de auxiliar pesquisadores,estudiosos e 
interessados na obra platônica. O material coletado 
foi colocado na seguinte ordem: 01) por bibliotecas, 
02) por autor, 03) por título. Foram coletados um total 
de 379 livros e teses. Além disso foram coletados 
1495 livros/teses no UNIBIBLI e 2074 artigos no 
PHILOSOPHER´S INDEX. Percebeu-se uma grande 
lacuna dentro desta temática em nossa Pátria. A 
maioria das boas edições são européias ou 
americanas por isso, deve ser dado todo o incentivo 
aos Estudos Clássicos em nosso país.Através desta 
pequena pesquisa,espera-se ter contribuído em algo 
para isso. 
 Platão, Platonismo, Filosofia Antiga 

 

GILBERTO FREYRE E SUA INTERPRETAÇÃO DO 
BRASIL EM CASA-GRANDE & SENZALA 
Gustavo Henrique Tuna ( bolsista - FAPESP) e Profa Dra 
Luzia Margareth Rago (Orientadora), Departamento de 

História - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, 
UNICAMP 

 
Nos anos 30, a questão da “identidade nacional” 
causava grandes discussões nos meios intelectuais. 
Homens como Paulo Prado, Sérgio Buarque de 
Holanda, Caio Prado Jr. e Gilberto Freyre escreveram 
textos que se tornaram verdadeiras referências sobre 
a formação histórica do Brasil, como sugere Antonio 
Candido no prefácio de Raízes do Brasil de Sérgio 
Buarque de Holanda. Com Casa-Grande & Senzala( 
1933), Gilberto Freyre dissertou sobre a índole 
brasileira sofrendo grande influência da chamada 
“antropologia cultural” de seu mestre Franz Boas e de 
maneira bastante romanceada para um texto 
sociológico. Gilberto é, sem sombra de dúvidas, um 
marco na historiografia brasileira não só pela sua 
erudição, como também pela sua iniciativa em relevar 
o cotidiano, aspecto até então encarado como menos 
nobre pelos historiadores clássicos. Esta pesquisa - 
assim como esta comunicação - pretende mostrar a 
participação de Freyre neste bloco de autores 
preocupados em elaborar uma interpretação da 
história da formação social brasileira e da identidade 
nacional.  
Identidade Nacional, Historiografia, Gilberto Freyre 

 
 

SOBRE AS DUAS TEORIAS DE ANGÚSTIA EM 
FREUD 
Eder Soares Santos (bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Zeljko 
Loparic (Orientador) Faculdade de Ciências Humanas  - 
IFCH, UNICAMP 

 
Nosso trabalho tem como objetivo estudar de forma 
mais profunda e sistemática as duas teorias da 
angústia, que perpassam as obras de Freud: a da 
transformação da energia libidinal em angústia e a do 
sinal, fazendo notar as várias mudanças que a teoria 
da angústia assume em suas obras. Com efeito, a 
primeira teoria é aquela com a qual Freud estava 
preocupado com a etiologia das neuroses e a origem 
da angústia. Seu objetivo na época era separar a 
‘neurose de angústia’ dos outros tipos de neuroses. 
Para isso fazia estudos comparativos com a histeria, 
tentava entender e definir nosologicamente o que 
seria a neurastenia. Nessa primeira hipótese a 
angústia surge por transformação da tensão 
acumulada pelo recalcamento. Freud vai, na sua 
segunda teoria, procurar uma função para a angústia, 
ou ainda, uma utilidade, o que a torna uma teoria 
mais funcional

1 em relação a anterior que era uma 
teoria econômica. Isto é, uma teoria mais histórica, 

                                                 
1Laplanche, J. “L’Angst’ dans la névrose”. In: 
Problétiques I, PUF, França, 1981p. 50 
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pois a angústia como sinal será pensada em relação 
à outras experiências angustiantes que ela repete, 
dessa forma se auto-protegendo contra um possível 
retorno da mesma. Esta pesquisa se realizará com 
base em uma leitura aprofundada e sistemática das 
obras de Freud que lidam com o tema da angústia, a 
fim de que ao seu final se possa levantar questões de 
importância para uma pesquisa mais acurada no 
futuro. 
Angústia-Teoria econômica- Teoria histórica. 

 
 

IMIGRAÇÃO NORTE-AMERICANA: UM 
PROCESSO DE ADAPTAÇÃO. 
Alessandra Ferreira Zorzetto (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Michael M. Hall (Orientador), Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas - IFCH - UNICAMP. 

 
O objeto histórico de nosso estudo é uma colônia de 
imigrantes sulistas norte-americanos estabelecida na 
área rural de Santa Bárbara d’Oeste - São Paulo, 
entre 1866 e 1890. Entre a bibliografia analisada 
utilizamos trabalhos específicos sobre a imigração 
norte-americana, sobre à política imigrantista 
brasileira no período, o sul dos Estados Unidos bem 
como obras de viajantes e agentes imigrantistas 
norte-americanos que possam ter influenciado á 
escolha do Brasil pelos emigrantes. Em relação as 
fontes, utilizamos relatórios de ministros imperiais e 
de presidentes da Província de São Paulo, 
documentação do consulado norte-americano, e para 
analisarmos especificamente a colônia, nos 
centralizamos na identificação do tipo de mão-de-
obra utilizada na colônia. Para tanto, analisamos 
escrituras de transmissão de propriedade escrava, 
inventários e outros documentos cartoriais para 
observarmos se houve a reconstrução de traços 
sócio-culturais vivenciados anteriormente nos 
Estados Unidos.  
Imigração norte-americana- política imigrantista brasileira- aspectos sócio-
culturais da colônia 

 
 

PROBLEMAS AMBIENTAIS E ESTRUTURA SÓCIO-
ECONÔMICA: PERCEPÇÃO AMBIENTAL NO 
COTIDIANO DA REGIÃO DAS BACIAS DOS RIOS 
PIRACICABA E CAPIVARI 
Ana Claudia Tau (bolsista CNPq) e Prof. Dr. Daniel Joseph 
Hogan, Núcleo de Estudos Populacionais - NEPO, 
UNICAMP 

 
O objetivo do trabalho foi  analisar como e quanto os 
“formadores de opinião”, residentes na região da 
Bacia dos Rios Piracicaba e Capivari compreendem  
a questão ambiental. No projeto foi utilizado como 
material de análise um conjunto de entrevistas 
realizadas nas principais cidades da região estudada 

(Piracicaba, Campinas, Bragança Paulista, Sumaré). 
Foram entrevistadas pessoas que estão diretamente 
envolvidas com a questão ambiental, desde gestores 
de órgãos públicos quanto militantes da sociedade 
civil organizada. Neste material foi utilizada uma 
metodologia, a qual iniciou-se com a construção de 
tabelas e gráficos para o processo de analise 
quantitativa e seguiu-se com o processo de analise 
qualitativa a partir desta ultima. Todo este material foi 
dividido em categorias relacionando, por exemplo, o 
tipo de visão sobre a questão ambiental com o local 
de residência (que revela maior ou menor exposição 
a situações de degradação ambiental) e órgão de 
atuação. Como conclusão podemos dizer que a 
maioria dos entrevistados são pessoas de cargos de 
chefia de órgãos municipais e que exercem influência 
pela posição que ocupam. A maioria tem uma postura 
que basicamente articula discursos sócio-econômicos 
com discursos ambientalistas ou simplesmente 
apresentam uma fala que atribui grande ênfase aos 
problemas sócio-econômicos. Entretanto são poucas 
as entrevistas que retratam a ligação entre os 
problemas, atendo-se claramente às questões 
ambientais. 
 
 

OS RELATOS DE VIAJANTES COMO FONTES 
HISTORICAS 
Deborah Schmidt Capella Junqueira (bolsista PIBIC/CNPq) 
e Profª Drª Silvia Hunold Lara (orientadora), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,UNICAMP. 

 
Os viajantes estrangeiros que estiveram no Brasil 
entre 1700 e 1900 deixaram um número notável de 
relatos de suas incursões pelo país. Estes relatos 
constituíram fontes ricas e bastante utilizadas para e 
estudo do Brasil Colonial em seus vários aspectos, 
principalmente em função do contraste observado 
entre o que o viajante observava e os valores que 
trazia de seu país de origem. Este contraste 
representa, entretanto, uma armadilha para o 
historiador: são ali mostradas visões direcionadas e 
juízos de valor que nem sempre correspondiam à 
realidade vigente no Brasil. Através da leitura de 
obras que abordaram o uso de relatos de viajantes 
como fontes ou de vários autores que lidaram com os 
problemas provenientes do uso deste tipo de fonte, 
foi possível pensar em alguns caminhos para seu uso 
no trabalho de análise histórica: o exame de 
documentação primária e de analises de autores 
diversos sobre os mesmos relatos. Ao mesmo tempo, 
foi possivel selecionar um caso específico em que 
fontes apontam caminhos diversos a respeito de uma 
expedição científica e seus participantes: a Expedição 
Langsdorff. Paralelamente, as atividades realizadas 
contribuíram com a montagem de um banco de 
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dados sobre viajantes estrangeiros que estiveram no 
país entre 1700 e 1900, previsto no Projeto Integrado 
“Cultura Popular: um problema histórico e seus 
desafios”. 
Viajantes-Fontes históricas- Expedição Langsdorff 

 
 

PACTO - O LIMITE DA TROCA 
Ingrid weber (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Carlos 
Rodrigues Brandão (Orientador),  Faculdade de Ciências 
Sociais - IFCH, UNICAMP 

 
O uso da ayahuasca, bebida psicoativa originária da 
Floresta Amazônica, remonta a tempos imemoriais 
entre os povos nativos desta região. No início do 
século, o seu uso passa a ser frequente também 
entre a população não-indígena, dando origem a 
diversos cultos marcadamente sincréticos.  Dentre 
estes, são basicamente três as linhas que se 
organizaram sob a forma de seitas: o “Santo 
Daime”, a “Barquinha” e a “União do Vegetal”.  O 
presente estudo, que incluiu uma pesquisa de campo 
de 40 dias no Rio Branco (AC), tratou de levantar 
alguns aspectos significativos do uso ritual da 
ayahuasca nestes cultos urbanos, além de tentar uma 
reflexão sobre a recente expansão destes para além 
das fronteiras da Amazônia.  Primeiramente, 
procurou-se traçar um panorama destas seitas 
através de um breve histórico de cada uma e da 
descrição de seus rituais, posteriormente tentou-se 
fazer uma análise contrastiva entre estas, e por último 
procurou-se mostrar a dimensão e importância que 
estes cultos adquiriram no Rio Branco e como estas 
doutrinas vêm se adaptando a todo um novo contexto 
sócio-cultural com a conquista de novos adeptos nas 
principais cidades do país. Tal fenômeno tem 
implicado em um constante processo de 
reelaboração, tornando-as bastante dinâmicas neste 
sentido. Finalmente, procurou-se pensar o significado 
destas “religiões do sentir” à partir de uma nova forma 
de religiosidade emergente. 
Ayahuasca-sincretismo-religiosidade 

 
 

CORRUPÇÃO E ESTADO MODERNO: ESTUDO DE 
CASO SOBRE O BRASIL 
Jair dos Santos Júnior (bolsista PIBIC/CNPq e 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Décio Azevedo Marques de 
Saes (Orientador) Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas - IFCH, UNICAMP 

 
A corrupção no Estado Moderno se define como todo 
ato com vistas ao favorecimento particular que dentro 
da esfera pública saia da legalidade. Corrupto é o 
indivíduo que se utiliza dos meios de administração 
como recursos de apropriação privada 

desrespeitando a lei. O clientelismo é um modo pelo 
qual a corrupção pode se expressar. Para atender 
sua clientela política um indivíduo recorre à 
corrupção, alcançando uma forma de legitimação do 
seu poder. A corrupção não é um fenômeno 
moderno, mas o que determina sua especificidade 
nos dias atuais é o modo como representa uma 
articulação de formas pré-modernas (patrimonialistas) 
de apropriação dos recursos públicos e a 
necessidade de um Estado racionalizado. A 
sociedade capitalista moderna requer um Estado 
racionalizado que dê garantias para a atividade 
econômica. Contudo, formas patrimonialistas de 
apropriação dos recursos públicos ainda persistem. A 
corrupção é estrutural do Estado Moderno, 
representando uma articulação entre a forma 
racional-legal do Estado e um conteúdo patrimonial 
(irracional) da gestão dos recursos públicos. 
Corrupção - Estado - Patrimonialismo 

 
 

A MOBILIZAÇÃO BRASILEIRA PRÓ-TIMOR LESTE 
Juliana Capretz (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof ª Drª  Bela 
Feldman-Bianco (Orientadora), Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas-IFCH, UNICAMP 

 
Timor Leste é uma pequena ilha localizada ao sul da 
Indonésia e que foi colônia portuguesa desde 1515. 
Em 1974, com a Revolução dos Cravos em Portugal, 
Timor Leste tornou-se independente porém, face às 
divergências políticas que lá ocorreram, em 1975, o 
governo indonésio liderado pelo ditador Suharto, 
invade Timor e dá início a uma das guerras mais 
sangrentas do mundo de hoje. Justamente pelo fato 
de Timor ter sido uma  colônia portuguesa, os líderes 
da resistência timorense clamam pelo apoio de seus 
ditos ‘irmãos-maiores’:  Portugal e Brasil. A pesquisa 
realizada até o momento teve como objetivo contactar 
grupos de brasileiros que têm se pronunciado em 
defesa de Timor. Há um grupo já constituído em São 
Paulo (Clamor por Timor) e outros dois pequenos 
grupos em Brasília. Através do acompanhamento das 
atividades do Clamor por Timor, da participação em 
eventos pró-Timor e da realização de entrevistas com 
componentes destes grupos, pude verificar o 
aumento do número de pessoas (professores, 
estudantes, aposentados) interessadas em promover  
ajuda à Timor Leste. Por trás deste processo, figura 
ainda a questão da lusofonia que é usada como um 
meio de legitimar a ‘obrigatoriedade’ de uma posição 
oficial brasileira pela auto-determinação de Timor. 
Neste trabalho, examino não só a formação de redes 
sociais pró-Timor mas também como está sendo 
usada politicamente a ‘invenção’ de uma irmandade 
entre timorenses, portugueses e brasileiros devido às 
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similaridades de língua e história comum que mantêm 
entre si. 
Timor Leste- Lusofonia - Política 

 
 

 “O “BRANQUEAMENTO” DO DISCURSO DA 
INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE NO BRASIL: 
A APROPRIAÇÃO DO DISCURSO AMBIENTAL” 
Lisa Gunn (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Arlete 
Moyses Rodrigues (orientadora), Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais - IFCH/UNICAMP. 
A indústria de papel e celulose é um dos setores da 
economia brasileira que vem crescendo 
significativamente desde os anos 40/50. A partir dos 
anos 70 a questão ambiental passa a se destacar, 
impondo ao longo desses 30 anos, e mais 
recentemente a partir da ECO 92, mudanças na 
organização, no sistema produtivo e nas estratégias 
de marketing das indústrias. Esta pesquisa pretendeu 
analisar a mudança do discurso da indústria de papel 
e celulose no Brasil frente à questão ambiental. 
Realizamos além da pesquisa bibliográfica, análise da 
revista Cavacos da empresa Champion Papel e 
Celulose desde 1960 e da revista Celulose e Papel da 
Associação Nacional de Papel e Celulose (ANFPC) 
desde 1984. Esta análise buscou mostrar os 
momentos em que a questão ambiental ganha 
destaque no discurso do setor e de que forma isso 
ocorreu. A pesquisa foi complementada com 
entrevistas com engenheiros, gerentes e diretores da 
Champion e da ANFPC. Observamos o novo discurso 
ambientalista do setor de papel e celulose, e 
confirmamos que este processo ocorre na medida em 
que o discurso empresarial se apropria do discurso 
ambientalista tradicional. A racionalidade econômica 
não é substituída por uma racionalidade ecológica, as 
mudanças ideais no processo produtivo só ocorrem 
submetidas à lógica econômica. 
indústria de papel e celulose, meio ambiente, novo discurso.   

 
 
TEATRO OFICINA – MEMÓRIAS DA RESISTÊNCIA 
CULTURAL ( 1962-1974 ) 
Luciana dos Santos Menezes ( bolsista PIBIC/CNPq ) e 
Prof. Dr. Edgard Salvadori De Decca (Orientador ), Depto. 
de História/ Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – 
IFCH, Unicamp 

 
O Teatro Oficina foi um dos mais importantes grupos 
teatrais do período de 60 e 70 como foco de 
resistência cultural nos anos de ditadura militar no 
Brasil. Suas apresentações inovaram a linguagem 
cênica e se destacaram pelo forte conteúdo político e 
social. A Imprensa do período acompanhou toda a 
trajetória do grupo, fazendo com que o Teatro Oficina 
tivesse repercussão nacional. O estudo da trajetória 

desse grupo teatral foi feito, no primeiro momento, 
através da busca de fontes primárias como jornais, 
revistas especializadas e de grande público, fotos e 
vídeos encontrados em arquivos, bibliotecas, museus 
e arquivos pessoais de alguns integrantes do grupo. 
Também, através dos depoimentos de alguns 
participantes, como Renato Borghi e Etty Fraser 
(testemunho oral documentado nesta pesquisa), foi 
possível abordar parte da memória desse movimento 
teatral bem como, a partir de suas impressões 
pessoais, captar o ambiente cultural e político 
daquele período. Nesta pesquisa foi possível 
perceber, através das fontes e do testemunho oral, o 
movimento teatral de resistência à cultura e à política 
oficiais, feito não somente por artistas, mas também 
pela imprensa, que era fortemente ligada a esses 
grupos. 
 
 
O CONSELHO DAS COMUNIDADES 
PORTUGUESAS: UMA POLÍTICA DO ESTADO 
PORTUGUÊS PARA A (RE)CRIAÇÃO DE LAÇOS 
COM OS EMIGRANTES PORTUGUESES 
Marivaldo Parma, Bela Feldman-Bianco 

 
A Assembléia da República Portuguesa recriou, em 
1996, o extinto Conselho das Comunidades 
Portuguesas, órgão de caráter consultivo para criação 
de legislação referente às comunidades portuguesas 
espalhadas pelo mundo. O primeiro modelo de tal 
órgão, surgido no início da década de 80, tinha como 
eixo principal a ligação com as associações 
portuguesas. No novo modelo, algumas alterações 
foram operadas, quebrando a vinculação obrigatória 
de candidatos a associações portuguesas. 
Simultaneamente o Estado português tem exigido a 
cidadania portuguesa ( ou a dupla cidadania ) para a 
participação dos imigrantes e descendentes no 
processo eleitoral ( seja como eleitores ou candidatos 
) e maior co-responsabilização dos emigrantes em 
políticas de interesse para o país, especialmente no 
que se refere ao fortalecimento da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa. Neste trabalho 
procuramos desvendar de que forma os imigrantes 
portugueses no Brasil organizaram-se para o pleito, 
quais as propostas das diversas chapas formadas e 
quais foram os resultados da eleição. Para isso 
fizemos uma pesquisa de campo na cidade de São 
Paulo, recolhendo material de imprensa luso-
brasileira sobre o assunto, material de propaganda 
das chapas e entrevistando candidatos. Além disso, 
estivemos na Casa de Portugal de São Paulo no dia 
da eleição para acompanhar os trabalhos e 
entrevistar os eleitores. Os resultados da pesquisa 
revelam que os eixos principais de organização das 
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chapas são as questões financeira, etária e de 
gênero, além da orientação política. Revelam também 
os projetos políticos ( muitas vezes conflitantes ) das 
diversas lideranças da diáspora e de como estes 
encaixam-se ( ou não ) nos objetivos de Portugal. 
Concluímos que tanto Estado português como as 
lideranças da diáspora usam da (re)criação das 
ligações entre emigrantes e Portugal, representada 
também na criação do Conselho, para atingir seus 
interesses políticos.  
 
 
MEMORIALISTAS E FOLCLORISTAS DO RIO DE 
JANEIRO 
Meire Cristina Zambuzi (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dra. 
Maria Clementina Pereira Cunha (orientadora), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas- IFCH, UNICAMP 

 
Esta pesquisa de Iniciação Científica esteve vinculada 
ao Projeto Integrado “ Cultura Popular um problema 
histórico e seus desafios” ,desenvolvido por uma 
equipe do Departamento de História da Unicamp com 
apoio do CNPq. Entre os objetivos desse projeto está 
a formação de um banco de dados sobre 
memorialistas e folcloristas no período que abrange a 
segunda metade do século XIX e XX. Neste contexto, 
este projeto particular de Iniciação Científica efetuou 
o fichamento padronizado das obras de memorialistas 
e folcloristas de modo a construir uma bibliografia 
comentada e um banco de informações bibliográficas 
que possam orientar pesquisadores interessados nos 
temas relativos à “ “cultura popular” nos recortes 
definidos no Projeto Integrado (1850-1930). Foram 
efetuados os fichamentos de obras dos autores Mello 
Moraes Filho e Vieira Fazenda, as quais foram 
encontradas em bibliotecas  de vários Institutos na 
Unicamp e no Instituto de Ciências Letras e Artes. 
Mais do que cumprir tarefas do trabalho coletivo, um 
dos objetivos do projeto foi viabilizar a familiarização  
com o cotidiano de pesquisa  histórica, tão importante 
para a formação profissional do graduando em 
História. Através das  leituras  foi possível definir,  nos 
autores trabalhados, tanto características comuns a 
elite intelectual da época   como    traços específicos 
de cada  autor, o que nos possibilitou perceber que a 
própria sociedade permitia que diferentes leituras  
fossem  realizadas a partira de uma dada realidade. 
 
 
PÃO E CIRCO: A IMAGINAÇÃO COMO CONTRA-
PODER 
Paula Ferreira Vermeersch (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Amnéris Ângela Maroni (Orientadora) Instituto de Ciências 
Humanas - IFCH - UNICAMP 

 

O projeto busca desvendar, através da análise das 
obras de arte, o período da ditadura militar de 1964-
1969, utilizando a metodologia do historiador suíço 
Jacob Burckhardt (1818-1897). O principal movimento 
artístico da época foi a Tropicália, manifestando-se 
através do Cinema Novo, Teatro Oficina, do trabalho 
do artista plástico Hélio Oiticica e do grupo baiano na 
música popular. Através do discurso dos filmes, 
canções e outras criações, procura-se o retrato do 
“espírito da época” (“Zeitgeist”). 
A proposta de Burckhardt do estudo das três 
“potências”, Estado, Religião e Cultura é fundamental 
para a construção de um retrato do contexto histórico 
onde se inseriu o movimento tropicalista, e para tal 
objetivo foi utilizada bibliografia específica da época, 
e da própria Tropicália, além dos documentos 
primários principais: as obras de arte do período. 
Tropicália, imaginação poética, ditadura militar 

 
 
CHRISTOPHER LASCH: UM ROMÂNTICO 
ENVERGONHADO? 
Paulo Roberto Tremacoldi (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Amnéris A. Maroni (orientador), Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 

 
Esse estudo teve por objetivo analisar a obra do 
sociólogo norte-americano - Christopher Lasch - 
preocupado em entender a sociedade de 
espetáculos, reflexo do predomínio da imagem na 
contemporaneidade. Para entendê-la, o autor lança 
mão do conceito de narcisismo, emprestado da 
psicanálise. Segundo C. Lasch, a falta de sentido que 
o indivíduo contemporâneo experimenta em sua vida 
advém de sua patologia narcísica caracterizada, 
superficialmente, pela preocupação excessiva com o 
“eu” e, num nível mais profundo, pela extrema 
insegurança e sensação de “vazio interior” causada 
pela não-aceitação narcisista da separação eu/outro. 
Isto o impede de ter uma relação normal de alteridade 
com os demais indivíduos e com as coisas que o 
cercam, instaurando a patologia também na 
sociedade. As imagens produzidas pela sociedade de 
consumo alimentam a necessidade do narcisista 
“vazio” de preencher-se com referenciais externos e, 
ao mesmo tempo, realimentam essa cultura do 
narcisismo, revigorando-a a cada instante. Graças ao 
caráter da crítica de C. Lasch à modernidade e a sua 
proposta política, que procura reviver certos valores 
do passado - valendo-se da tradição aristotélica -, 
concluímos que seu pensamento possui traços de 
romantismo que foram harmonizados com a 
psicanálise. 
sociedade de espetáculos - cultura do narcisismo - modernidade 
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BANDIDOS E SALTEADORES: CONCEPÇÕES DA 
ELITE ROMANA SOBRE A TRANSGRESSÃO 
SOCIAL. 
Renata Senna Garraffoni (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.Dr. 
Pedro Paulo Abreu Funari (Orientador), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP. 

 
Banditismo e transgressão social são fenômenos 
sociais e estão presentes no cotidiano das pessoas. 
Entretanto, sua presença não se restringe ao nosso 
mundo contemporâneo: ao longo da História 
encontram-se inúmeros relatos que mencionam sua 
existência. Apesar desta relativa facilidade de 
encontrar tais testemunhos, temos que considerar 
que suas concepções se modificam de um período 
para o outro e, por isso, tais fenômenos são 
históricos, específicos em cada época. Tendo isto em 
vista, o estudo do banditismo foi restringido, nesta 
pesquisa, à Antigüidade Clássica e, para que ele 
pudesse ser realizado, foram escolhidas as obras 
literárias Metamorfoses de Apuleio e Satyricon de 
Petrônio para serem fontes principais deste trabalho. 
Através da leitura das fontes, da realização de 
fichamentos temáticos, da tradução diretamente do 
latim, e do estudo semântico de termos e expressões 
relacionados ao banditismo, bem como a discussão 
da bibliografia moderna sobre os principais debates 
historiográficos que envolvem as obras, pretendeu-se 
compreender as concepções que os autores, 
pertencentes à elite, possuíam  da transgressão 
social e que passaram aos romanos em seus 
romances.    
História Antiga, transgressão social, análise documental.  

 
 
NAS TRILHAS DA ECOLOGIA: GARIMPO E 
TURISMO NA CHAPADA DIAMANTINA 
Senilde Alcântara Guanaes (bolsista IC/FAPESP) e Prof. 
Dr. Carlos Rodrigues Brandão (orientador), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP 

 
Este projeto tem por objetivo analisar as diferentes 
formas de concepção e apropriação do espaço 
natural. Através de dois fenômenos econômico-
sociais distintos coexistentes no interior da Bahia, 
numa região conhecida como Chapada Diamantina, 
procuro refletir sobre as dicotomias homem-natureza 
e natureza-cultura numa perspectiva regional e 
específica. A cidade de Lençóis, no interior da Bahia, 
descoberta entre o fim do século XVIII e inicio do 
século XIX por garimpeiros e comerciantes de 
diamante oriundos do Recôncavo baiano e do norte 
de Minas Gerais, vive hoje um processo de 
redescoberta e de revalorização através do turismo, 
que é praticado desde os anos 70 e que tem se 
consolidado como uma das principais atividades 

econômicas da região. Colocando como ponto de 
tensão a natureza, o projeto aborda a partir de 
narrativas, o universo cosmológico, o itinerário e a 
história desses cidadãos, procurando entender como 
uma determinada população decadente equaciona 
seus problemas e encontra o caminho entre a 
natureza e o homem. É possível reconhecer em 
Lençóis, a partir do crescente interesse de exploração 
do seu potencial paisagístico, uma tentativa de alterar 
a ordem tradicional de concepção e uso do espaço 
natural; ao invés de pensar a natureza como 
provedora infinita de bens materiais pensá-la 
enquanto uma fonte de beleza que deve ser 
preservada para que possa ser desfrutada. 
Ecologia / Turismo / Bahia  

 
 
O ESCRAVO E A MULHER NA OBRA DE J. M. DE 
MACEDO 
Sharyse P. do Amaral(bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.Dr. 
Celia M. M. de Azevedo (orientadora) 
Departamento de História - IFCH, UNICAMP 

 
No projeto de Iniciação Científica “a Condição 
Feminina e a Escravidão na Obra de Joaquim Manuel 
de Macedo- uma análise da sociedade da Corte do 
Brasil”, propusemo-nos a estudar, através da análise 
de quatro romances de Macedo, a condição do 
escravo e da mulher na sociedade da Corte Brasileira 
do século XIX, procurando verificar a possibilidade de 
existência de relações paternalistas e/ou coercitivas 
na relação dos escravos e das mulheres com o 
senhor. A partir do estudo dessas relações, 
pretendíamos verificar se haveria algum tipo de 
identificação entre o escravo e a  mulher na 
sociedade da Corte do II Reinado. Com o 
desenvolvimento da pesquisa foi possível perceber 
que o autor tentava convencer o leitor tanto da 
necessidade da abolição da escravidão quanto da 
necessidade da educação feminina. A mulher e o 
negro aparecem nos romances analisados como 
seres inteligentes e capazes de atuar na sociedade 
em que vivem, sendo necessário para essa 
participação, uma educação voltada para uma moral 
católica e para os bons costumes. Entretanto , 
enquanto que o negro deveria ser educado para que 
viesse a perder os seus costumes africanos, 
incorporando a moral do senhor, a mulher deveria ser 
educada para que retomasse a sua moral natural, por 
essência superior à do homem, devendo ser educada 
para que pudesse vir a cumprir o papel social de 
formação do cidadão brasileiro 
Literatura - Educação Feminina - Abolição 
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A PARTICIPAÇÃO DOS AMBIENTALISTAS NA 
GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA 
DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ. 
Simone V. de Campos (bolsista PIBIC/CNPq), Daniel J. 
Hogan (orientador) - IFCH - Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas; Lúcia da C. Ferreira (coorientadora)-NEPAM, 
UNICAMP.  
Atualmente vem sendo criados muitos órgãos de 
gestão participativa da “coisa” pública que inovam por 
incorporar a participação de entidades da sociedade 
civil na tomada de decisões, através de um formato 
institucional do tipo colegiado. Esta pesquisa é sobre 
um desses órgãos, criado recentemente na região 
das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí: O Comitê de Bacias. A primeira etapa da 
pesquisa teve por objetivo compreender o processo 
histórico de mobilização social frente á recuperação 
ambiental dessa região, com vistas à avaliar o tipo e 
eficácia da participação da sociedade civil no 
processo de institucionalização do novo órgão gestor. 
Numa segunda etapa, foi feita uma avaliação da 
participação das entidades da sociedade civil, 
procurando verificar a eficácia de suas ações. Essa 
avaliação foi feita com base em alguns parâmetros 
qualitativos e quantitativos. As informações foram 
obtidas com base em entrevistas semi-estruturadas, 
questionários abertos aplicados aos principais atores 
sociais em questão; além do acompanhamento das 
reuniões do Comitê e de consulta a bibliografias afins. 
Os resultados indicaram que as entidades 
participantes possuem alguns problemas que 
dificultam a eficácia de suas ações neste novo órgão, 
apontando então para a constatação de que, embora 
a participação da sociedade civil já esteja 
institucionalizada, ela ainda não está consolidada. 
Gestão Participativa - Descentralização - Qualidade Ambiental  

 
 

ANÁLISE DE NOTÍCIAS SOBRE MEIO AMBIENTE 
EM JORNAIS DA BACIA DOS RIOS PIRACICABA E 
CAPIVARI 
Tatiana Andrade da Cunha (bolsista CNPq) e Prof. Dr. 
Daniel Joseph Hogan, 
Núcleo de Estudos Populacionais - NEPO, UNICAMP 

 
O objetivo principal da análise dos jornais, 
desenvolvido dentro do projeto temático, no período 
de outubro de 1995 a outubro de 1996, foi analisar o 
quanto a imprensa da região em questão (Piracicaba, 
Sumaré, Bragança Paulista, Campinas), notificou 
através de notas e matérias descritivas a questão 
ambiental e suas variáveis, dentro dos respectivos 
jornais: Tribuna Liberal (Sumaré); Jornal de 
Piracicaba (Piracicaba); Correio Popular (Campinas); 
Folha de São Paulo, Folha Sudeste (São Paulo). 

A metodologia empregada foi selecionar e recortar as 
matérias relevantes para uma análise quantitativa e 
qualitativa. Foram elaborados, tabelas e gráficos para 
a análise quantitativa, fundamentais para a análise 
qualitativa, na expectativa de ser de utilidade prático e 
científica para a construção do texto final. Utilizamo-
nos dos programas SPSS, EXCEL, WORD 7.0. 
Utilizamos também para fundamentar a análise 
qualitativa, entrevistas abertas dos principais órgãos 
da região. Este material foi dividido em categorias 
como água, transporte, manejo ambiental, saúde, 
onde foi possível observar que existia uma 
disparidade de distribuição das matérias entre esses 
itens, além de uma igual disparidade de distribuição 
em relação às cidades da região mencionada, o que 
nos revelou uma preocupação maior em relação a 
questão da água. 
 

NEPO 

 
A MIGRAÇÃO NA REGIÂO CENTRO-OESTE  
SEGUNDO O CENSO DE 1991.  
Camila Sarteschi, Márcia Maria Elizário de Lima, Dênis 
Araújo dos Santos (bolsistas CNPq) e Prof. Dr. José 
Marcos Pinto da Cunha (orientador), Núcleo de Estudos 
Populacionais - NEPO, UNICAMP  

 
Esse trabalho desenvolvido no contexto do projeto 
Migração e Meio Ambiente na Região Centro-Oeste e 
São Paulo financiado pelo PRONEX,  visa realizar um 
diagnóstico da situação migratória dos Estados do 
Centro-Oeste com vista a conhecer de forma 
preliminar a situação migratória de cada Unidade da 
Federeção nos anos, seja ela quanto á dinâmica 
externas (migração interestadual) ou interna (no nível 
das microrregiões). Serão consideradas questões 
relativas aos volumes de imigração, emigração e 
migração líquida, bem como aos fluxos migratórios, 
com vistas a conhecer as principais áreas de origem 
e destino e outras características da migração nos 
Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás 
e no Distrito Federal. Os dados a utilizados provém 
do Censo Demográfico de 1991.  
Migração interna, fluxos migratórios, distribuição da população 

 
DESLOCAMENTOS POPULACIONAIS NO ESTADO 
DE SÃO PAULO NOS ANOS 80 
Camila Sarteschi, Márcia Maria Elizário de Lima, Dênis 
Araújo dos Santos (bolsistas CNPq) e Prof. Dr. José 
Marcos Pinto da Cunha (orientador), Núcleo de Estudos 
Populacionais - NEPO, UNICAMP  

 
Trabalho desenvolvido no contexto do projeto 
Mobilidade e Redistribuição Espacial da População no 
Estado de São Paulo visa realizar um diagnóstico 
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preliminar da situação migratória do Estado de São 
Paulo no anos 80, tanto no que se refere aos 
movimentos migratórios interestaduais quanto à sua 
dinâmica interna no plano das Regiões 
Administrativas.  Nesse sentido serão investigadas 
questões relativas aos volumes de imigração, 
emigração e migração líquida, bem como aos fluxos 
migratórios, tentando, nesse caso, conhecer as 
principais áreas de origem e destino e outras 
características da migração no Estado que, na 
década considerada,  sofreu importantes mudanças 
comparativamente á década de 70. Os dados a 
serem utilizados se derivam basicamente dos Censo 
Demográfico de 1991, muito embora informações da 
PNAD 1995 também serão avaliadas.  
Migração interna, fluxos migratórios, distribuição da população 

 
 

POPULAÇÃO MIGRANTE E NÃO-MIGRANTE NAS 
REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS 
ANOS 90 
Patrícia Pasquali (bolsista PRONEX) e Prof. Rosana 
Baeninge (Orientador), 
Núcleo de Estudos Populacionais - NEPO/UNICAMP 

 
O trabalho apresenta os resultados da pesquisa 
“Migração, Emprego e Projeções Demográficas para 
o Estado de São Paulo: Pesquisa Regional por 
Amostra Domiciliar” (PRAD), realizada entre 1991-
1995 no NEPO e NESUR - UNICAMP coordenada 
pela Dra Neide Patarra. A pesquisa contou com um 
levantamento de campo, em 1993, envolveu cerca de 
12320 domicílios no Estado de São Paulo, em 150 
municípios  paulistas, coletando informações a 
respeito das condições de vida de contingentes 
populacionais migrantes e não-migrantes. No caso 
deste trabalho, busca-se caracterizar a população de 
São Paulo, segundo suas regiões de residência, 
destacando aspectos mais específicos das áreas 
metropolitanas (São Paulo, Campinas, Santos), bem 
como das sedes regionais e dos pequenos 
municípios do Estado. Nas regiões com maior 
dinamismo pôde-se identificar uma participação mais 
elevada de migrantes da classe A e B (como em São 
José dos Campos e Campinas), indicando que 
tradicionais fluxos migratórios de grupos sociais mais 
pobres soma-se novos contingentes populacionais. 
Dentre os resultados da pesquisa destaca-se ainda 
os diferenciais quanto às condições de vida nos 
grandes aglomerados urbanos e nas cidades 
pequenas. Nesse sentido a PRAD revela um fluxo 
migratório intenso (mais de 600 mil pessoas) que 
saíram da RMSP em direção ao interior. Desse modo, 
a pesquisa aponta, de um lado o processo de 
desconcentração populacional no Estado e, de outro 

lado, especificidades relativas às dinâmicas 
econômico-regionais. 
Migração - Desconcentração populacional - Urbanização 

 
 
OS HOMENS , ESSES DESCONHECIDOS ... 
(MASCULINIDADE E REPRODUÇÃO) 
Mariana Rodrigues (bolsista CNPq) e Prof. Dra. Maria 
Coleta F. A. de Oliveira (Orientadora) 
Núcleo de Estudos de População - NEPO,UNICAMP 

 
O objetivo deste trabalho é mostrar fatores sócio-
culturais que modelam as atitudes e práticas 
masculinas referentes à regulação da fecundidade . O 
foco principal é entender como os homens das 
camadas médias da cidade de São Paulo – em 
diferentes estágios e suas trajetórias vitais – 
relacionam-se com a reprodução e por quais meios 
podem interferir nas consequências de suas relações 
afetivo-sexuais. 
Para tratamento dos dados e análises, os dados dos 
questionários – num conjunto de 120 -  serão 
esquematizados através de tipologias referidas ao 
sentido e à significação das práticas e 
representações apreendidas. À partir da identificação 
dos conteúdos expressos nestas entrevistas e da 
realização de grupos focais, pretende-se delimitar 
conjuntos de significados associados entre si e 
distintos dos outros. Para o tratamento desses dados 
será utilizada a técnica de análise de 
correspondência. 
Masculinidade – Reprodução – Camadas médias 

 
 

OS HOMENS , ESSES DESCONHECIDOS ... 
(MASCULINIDADE E REPRODUÇÃO) 
Glaucia  Marcondes(bolsista CNPq) e Prof. Dra. Maria 
Coleta F. A. de Oliveira (Orientadora) Núcleo de Estudos 
de População - NEPO,UNICAMP 

 
Este é um projeto integrado que encontra-se em sua 
fase de pesquisa de campo. O objetivo deste trabalho 
é mostrar fatores sócio-culturais que modelam as 
atitudes e práticas masculinas referentes à regulação 
da fecundidade . O foco principal é entender como os 
homens das camadas médias da cidade de São 
Paulo – em diferentes estágios e suas trajetórias 
vitais – relacionam-se com a reprodução e por quais 
meios podem interferir nas consequências de suas 
relações afetivo-sexuais. Esta pesquisa consta de um 
tratamento teórico tendo como base estudos 
desenvolvidos sobre o comportamento masculino em 
várias disciplinas, a saber,  demografia, antropologia, 
sociologia, psicologia e medicina. Temos ainda um 
banco de dados com notícias sobre o assunto 
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vinculadas nas principais revistas e jornais de 
circulação nacional. 
Para tratamento dos dados e análises, os dados dos 
questionários – num conjunto de 120 -  serão 
esquematizados através de tipologias referidas ao 
sentido e à significação das práticas e 
representações apreendidas. À partir da identificação 
dos conteúdos expressos nestas entrevistas e da 
realização de grupos focais, pretende-se delimitar 
conjuntos de significados associados entre si e 
distintos dos outros. Para o tratamento desses dados 
será utilizada a técnica de análise de 
correspondência. 
Masculinidade – Reprodução – Camadas médias 

 
 
OS HOMENS, ESSES DESCONHECIDOS ... 
(MASCULINIDADE E REPRODUÇÃO) 
Kelly Cristiane da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) 
Profa. Dra. Maria Coleta F. A. de Oliveira (Orientadora) 
NEPO- UNICAMP 

 
Situado nas discussões contemporâneas sobre 
relações de gênero em nossa sociedade, este projeto 
de pesquisa teve por objetivo analisar as 
representações e atitudes masculinas (em camadas 
médias intelectualizadas de diferentes faixas etárias e 
estados conjugais ) no que diz respeito ao controle da 
fecundidade. Considerando o caráter multidisciplinar 
da equipe envolvida no desenvolvimento do projeto, 
optou-se pela utilização da metodologia  de 
entrevistas em profundidade semi-dirigidas e grupos 
focais (realizados com homens e mulheres), uma vez  
que ambos  permitem a apreensão dos múltiplos 
aspectos envolvidos na construção das identidades 
masculinas, cujas manifestações  se dão, dentre  
outras maneiras, no modo como estes homens 
participam do exercício da anticoncepção com suas 
parceiras. Como resultado parcial (uma vez que o 
projeto ainda está em desenvolvimento) verificou-se  
que as identidades masculinas passam , ao mesmo 
tempo, por um momento de crise e reconstrução, 
onde  os termos “macho” e “masculino” passam a ter 
significados distintos, apontando  para uma atitude 
mais democrática dos homens em relação a eles 
próprios e às suas parceiras, tendo por conseqüência 
maior participação masculina no controle da 
fecundidade.    
 Relações de gênero- sexualidade- reprodução. 

 
 
OS HOMENS , ESSES DESCONHECIDOS ... 
(MASCULINIDADE E REPRODUÇÃO) 
Marta Mourão Kanashiro(bolsista PIBIC/CNPq/PRP) e Prof. 
Dra. Maria Coleta F. A. Oliveira (Orientadora)Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas – IFCH,UNICAMP 

 
Este é um projeto integrado que encontra-se em sua 
fase de pesquisa de campo. O objetivo deste trabalho 
é mostrar fatores sócio-culturais que modelam as 
atitudes e práticas masculinas referentes à regulação 
da fecundidade . O foco principal é entender como os 
homens das camadas médias da cidade de São 
Paulo – em diferentes estágios e suas trajetórias 
vitais – relacionam-se com a reprodução e por quais 
meios podem interferir nas consequências de suas 
relações afetivo-sexuais. Esta pesquisa consta de um 
tratamento teórico tendo como base estudos 
desenvolvidos sobre o comportamento masculino em 
várias disciplinas, a saber,  demografia, antropologia, 
sociologia, psicologia e medicina. Temos ainda um 
banco de dados com notícias sobre o assunto 
vinculadas nas principais revistas e jornais de 
circulação nacional. 
Para tratamento dos dados e análises, os dados dos 
questionários – num conjunto de 120 -  serão 
esquematizados através de tipologias referidas ao 
sentido e à significação das práticas e 
representações apreendidas. À partir da identificação 
dos conteúdos expressos nestas entrevistas e da 
realização de grupos focais, pretende-se delimitar 
conjuntos de significados associados entre si e 
distintos dos outros. Para o tratamento desses dados 
será utilizada a técnica de análise de 
correspondência. 
Masculinidade – Reprodução – Camadas médias 

 
 
OS HOMENS, ESSES DESCONHECIDOS...: 
MASCULINIDADE E REPRODUÇÃO 
Vitor Barletta Machado (bolsista PIBIC/CNPQ) e Profa. Dr. 
Maria Coleta F. A. De Oliveira (orientadora), Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, Núcleo de Estudos 
de População – NEPO, UNICAMP 

 
Minha bolsa teve a duração de apenas quatro meses, 
um tempo curto para que me inteirasse das 
discussões que já estavam sendo realizadas dentro 
do projeto. Desta forma minha atividade básica 
nesses meses de bolsa foi a realização de algumas 
leituras, que tinham a finalidade de me introduzir esse 
novo campo de pesquisa, bem como fornecer a 
minha contribuição para o projeto através desses 
textos, em um seminário de trabalho realizado no dia 
04 de julho. A bolsa de iniciação científica estava 
inserida dentro de um projeto maior das 
representações do masculino, relacionadas com 
masculinidade e a reprodução, que procura 
compreender a perspectiva dos homens nos 
assuntos que se ligam as questões de gênero. A 
preocupação nos textos em que trabalhei no projeto 
era verificar como as questões de gênero são 
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tratadas de um ponto de vista masculino, suas 
contribuições para o estudo das questões de 
masculinidade. Partindo de leituras de uma 
bibliografia internacional, especializada nessa 
temática, de maneira a me inteirar um pouco mais 
das discussões do projeto, organizei a minha 
contribuição para esse debate no grupo. 
Masculinidade-gênero-reprodução 
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Centro Superior de Educação 
Tecnológica (CESET) 
 

ESTUDO DE CAMPOS ULTRA-SÔNICOS 
ATRAVÉS DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 
José Luiz M. Pagnossim (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Francisco José Arnold (Orientador) 
Centro Superior de Educação Tecnológica / UNICAMP 

 
O ultra-som é uma importante ferramenta de 
investigação em diversas áreas tecnológicas.  
Através da interação das ondas mecânicas com o 
meio investigado pode-se ter informações sobre a 
estrutura física deste último.  Consequentemente é 
necessário conhecer como ocorre a distribuição dos 
níveis de pressão no meio, ou seja, como deve ser o 
campo acústico produzido pelo transdutor. A 
descrição de um campo acústico, é normalmente 
dividida em duas partes:  a região do campo próximo, 
e a região do campo distante.  O objetivo é 
estabelecer o limite entre essas regiões, verificando a 
posição do último valor máximo de pressão.  Foram 
implementados  programas em linguagem PASCAL 
para obter os campos de transdutores circulares, 
formados por anéis concêntricos.  Os resultados são 
apresentados em gráficos tridimensionais que 
mostram variações de pressão em um plano 
pertencente ao meio de propagação.  Variando-se a 
amplitude de vibração ao longo do raio do transdutor, 
constatou-se, através das simulações, que o limite 
dos campos é modificado e que desta forma pode-se 
controlar esses limites usando-se circuitos eletrônicos 
que alimentam separadamente os anéis 
componentes do transdutor. 
Campo acústico - Transdutor - Campo próximo33 

 
 

LEVANTAMENTO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 
NAS ÁGUAS DO RIBEIRÃO PINHAL 
Silvana Turolla Broleze (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa Dra 
Marina Rodrigues de Aguiar (Orientadora), 
Centro Superior de Educação Tecnológica - CESET, 
UNICAMP 

 
Ao lado de detritos e despejos domésticos e 
industriais, principais causas de poluição nos rios, 
encontra-se uma grande variedade de defensivos 
agrícolas, também conhecidos como agrotóxicos ou 
praguicidas. Parte da água que abastece a cidade de 
Limeira - SP provém do ribeirão Pinhal. Margeando 
esse rio encontram-se culturas de cana-de-açúcar e 
cítricas, principalmente, laranja, que podem requerer 
agrotóxicos tais como, paration metílico, malation, 
combine 500, diuron, omite e dithane, que são nomes 
comerciais. O dithane ou mancozeb, acaricida e 

fungicida, apontado pela CATI de Limeira  como um 
dos praguicidas comercializados para os agricultores 
da região, foi o escolhido para análise em amostras 
de água do Pinhal, por ser o único que não necessita, 
exclusivamente, de cromatografia gasosa ou líquida, 
técnica mais especializada e mais cara que a 
utilizada. As amostras, coletadas em um ponto 
próximo à captação, foram submetidas à destilação e 
captura em dois absorvedores, contendo no primeiro, 
acetato de chumbo e no segundo, potassa 
metanólica. O conteúdo deste segundo absorvedor 
forneceu o teor de dithane após titulação. As 
amostras também foram analisadas quanto à DQO, à 
DBO e ao OD. Embora os teores de dithane 
encontrados tenham variado de 0,6% a 1,1% e 
pareçam elevados, não há legislação específica que 
os limite em água para consumo humano. 
Defensivos agrícolas-Dithane-Água potável-Destilação-Titulação 

 
 

Faculdade de Engenharia de Alimentos 
 

CONSERVAÇÃO DE CASCA DE MARACUJÁ EM 
SALMOURA SULFITADA PARA PRODUÇÃO DE 
DOCES 
Ana Cristina de Campos Leite (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa Marisa de Nazaré Hoelz Jackix (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 

 
As indústrias de suco de maracujá descartam como 
resíduo a casca, grande fonte de pectina (agente 
geleificante) e que representa cerca de 50% da fruta. 
É grande o seu potencial de aproveitamento, como 
verificado anteriormente, em geléias, doces em 
massa e em calda. O objetivo deste trabalho foi 
estudar o processo de conservação desta casca, 
através do efeito combinado do pH, SO2 e NaCl 
necessário para impedir o crescimento microbiano 
durante 110 dias de estocagem. Cada uma das três 
variáveis foi avaliada em três níveis. Foi realizada a 
caracterização da matéria prima (umidade, gordura, 
fibras, cinzas, proteína, Brix e pH). Durante a 
estocagem acompanhou-se a variação de Brix, pH, 
SO2 e teor de cloreto. As geléias processadas com as 
amostras estáveis após 110 dias, foram avaliadas 
quanto às características sensoriais (cor e textura) e 
físico-químicas (atividade de água, Brix e pH). Não foi 
possível preservar polpa com teor inferior à 1000 ppm 
de SO2. Polpas estocadas com os valores máximos 
de 1000 ppm de SO2 e 14% de cloreto foram 
preservadas independentemente do pH (3,0 ou 4,2); 
porém este teve importância fundamental (valor 
mínimo de 3,0) quando o teor de cloreto foi mínimo 
(6%) e o de SO2 máximo (1000 ppm). As geléias 
apresentaram qualidade dentro do padrão esperado. 
Resíduo de maracujá-Sulfitação de polpa-Geléia de maracujá 
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ACOMPANHAMENTO DA FERMENTAÇÃO 
ALCOÓLICA POR TESTES MICROBIOLÓGICOS E 
BIOQUÍMICOS 
Adriana Mara Tasselli (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dra. 
Maria Isabel Rodrigues (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 

 
O controle microbiológico de uma usina produtora de 
álcool é de extrema importância, devido à 
susceptibilidade do mosto fermentativo ao ataque de 
leveduras invasoras, já que, devido ao grande volume 
de produção, é praticamente impossível trabalhar em 
condições estéreis. Neste trabalho, foi proposta e 
aplicada uma metodologia a fim de acompanhar o 
processo fermentativo de uma maneira mais rápida, 
prática e econômica. Este acompanhamento consiste 
na identificação das leveduras isoladas durante a 
safra de uma usina, e na análise de sua capacidade 
fermentativa. A identificação taxonômica das 
leveduras foi feita através da taxonomia numérica. 
(bateria de 21 testes simples). A capacidade 
fermentativa foi avaliada através da determinação do 
potencial fermentativo (por testes bioquímicos com as 
leveduras isoladas e também com uma levedura 
padrão). Foi também determinada a taxa específica 
de crescimento máxima das leveduras. A partir dos 
resultados, concluiu-se que a metodologia proposta 
foi eficiente, pois foi possível verificar que todas as 
leveduras analisadas eram da espécie 
Saccharomyces cerevisiae, ou seja, da mesma 
espécie da levedura inicialmente inoculada. Isto 
significa que não houve problemas de contaminação 
do processo fermentativo por leveduras invasoras. 
Fermentação alcoólica - Taxonomia numérica - Potencial fermentativo 

 
 
ISOLAMENTO E SELEÇÃO DE 
MICRORGANISMOS QUE LISA M A PAREDE 
CELULAR DE LEVEDURAS 
Cristiana Naime Packer (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.a. 
Dra. Hélia Harumi Sato (orientadora), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos – UNICAMP. 

 
As enzimas que lisam  a parede celular de leveduras 
podem ser utilizadas no estudo da composição da 
parede celular, no preparo de protoplastos com 
aplicações biotecnológicas, na extração de enzimas 
intracelulares de leveduras, no pré-tratamento para 
ruptura mecânica de células e na produção de extrato 
de levedura e de proteína unicelular de grau 
alimentício para ração animal. Este trabalho teve 
como objetivos isolar e selecionar linhagens de 
microrganismos que produzem enzimas (-1,3-

glucanases e proteases de alta atividade lítica. Foram 
isoladas 410 linhagens de microrganismos a partir de 
amostras de resíduos da Usina de fermentação 
alcóolica Santa Helena, Piracicaba-SP. Dentre estas 
foram selecionadas 6 linhagens denominadas 22, 26, 
191, B1, FXX e 4. A linhagem 191 apresentou a maior 
produção de (-1,3-glucanase em meio TYMC. As 
linhagens selecionadas foram identificadas pelas 
características morfológicas e bioquímicas como 
pertencentes ao gênero Oerskovia sp. As linhagens 
191 e 4 apresentaram conteúdo de C+G de 71,3 e 
72,8% respectivamente, conforme comunicação de 
Dr.Park Y. H. e Dr.Yim K. D. do “Korea Research 
Institute of Bioscience and Biotechnology”. 
Enzima – Lise - Levedura 

 
 
EXTRAÇÃO DE OLEORESINA DE GENGIBRE 
(ZINGIBER OFFICIALE ROSCOE) COM ETANOL E 
ISOPROPANOL E COMPARAÇÃO DESTA COM A 
OBTIDA COM CO2 LÍQUIDO 
Lia pereira Nobrega (bolsista PIBIC/CNPq), Alcilene 
Monteiro (Doutoranda FEA/DEA-UNICAMP) Profa Dra 
Maria Ângela de Almeida Meireles (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP  
e Dra Márcia Ortiz Maio Marques (Pesquisadora-IAC) 

 
O gengibre (Zingiber officiale roscoe) pertence a 
família Zingiberacea e constitui-se em uma especiaria 
de grande valor comercial devido, principalmente, ao 
sabor característico e agradável que apresenta. 
Neste trabalho, foram realizadas extrações da 
oleoresina do gengibre com etanol e isopropanol e 
dióxido de carbono líquido, e comparou-se a 
composição química apresentada em cada um dos 
extratos obtidos. A análise das oleoresinas obtidas foi 
feita por cromatografia gasosa acoplada a 
espectrometria de massa. Em todas as amostras 
obtidas, observou-se a presença de componentes da 
classe dos monoterpenos e da dos sesquiterpenos. 
Ácidos carboxílicos foram encontrados nos extratos 
obtidos com solvente orgânico, quando o tempo de 
extração foi de duas horas. Os componentes que dão 
a característica pungente à oleoresina, os gingeróis, 
foram detectados nas amostras obtidas com solvente 
orgânico, quando o tempo de extração foi de 6 horas 
e, para as amostras obtidas com CO2 líquido, em 
duas horas de extração. 
Oleoresina - Gengibre - Extração com solvente orgânico 

 

PRODUÇÃO DE BIOPOLÍMERO POR 
AZOTOBACTER PASPALI 
Mateus Rossi (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.Dra. Adilma 
R.P. Scamparini (Orientadora), Faculdade de Engenharia 
de Alimentos - FEA, UNICAMP 
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Inúmeros polissacarídeos de origem microbiana, 
também chamados biopolímeros, encontram 
aplicação como espessantes, estabilizantes, 
gelificantes e emulsificantes, dentre estes, tem-se a 
goma xantana, goma gelana e dextrana. Neste 
trabalho, pesquisou-se a produção de biopolímero por 
Azotobacter paspali, caracterizando-o quanto à sua 
composição e propriedades reológicas. A partir de 
parâmetros analisados (pH, massa seca celular, 
temperatura, tempo, concentração de açucar) durante 
a cinética de crescimento do microrganismo, 
determinou-se a produção de goma máxima após 96 
horas de fermentação, com 8% de sacarose, a 34(C. 
No que se refere á composição, o açucar encontrado 
através da análise por  cromatografia líquida de alta 
eficiênciai (HPLC) foi a glucose, além de fortes 
indícios da presença de galactose e ramnose. Dentre 
os ácidos analisados também por HPLC, estavam 
presentes o ácido glucurônico e o ácido 
galacturônico. Com relação à reologia, o 
comportamento Quanto à fluidez do polissacarídeo 
estudado mostrou-se semelhante à goma xantana 
(pseudoplástico), porém com menor viscosidade, o 
que permite a possível utilização em molhos para 
saladas, sorvetes entre outros. 
Biopolímero-Azotobacter paspali-reologia 

 
CARACTERIZAÇÃO DE SEIS FUNGOS TERMO-
RESISTENTES PELA PRODUÇÃO DE  
METABÓLITOS SECUNDÁRIOS 
Neuma Cristiane Tieko Aoki (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Pilar Rodriguez de Massaguer (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 

 
O objetivo deste trabalho foi estudar seis fungos 
filamentosos, termo-resistentes, com relação à 
produção de perfis de metabólitos secundários, 
revelados através de Cromatografia em Camada 
Delgada (CCD). Para tanto, foram cultivados os 
seguintes fungos: Aspergillus fumigatus, 
Byssochlamys fulva, Eupenicillium javanicum, 
Neosartorya fischeri, Paecilomyces variotii e 
Talaromyces flavus, em quatro meios de cultura 
diferentes. Três conjuntos de sistemas de solvente e 
agentes reveladores foram utilizados para  a CCD. De 
acordo com os valores de Rf (fator de retenção) 
obtidos para cada fungo, concluiu-se que o meio de 
cultura Czapek Yeast Agar (CYA) e o sistema com o 
eluente TEF (tolueno-etil acetato 90% - ácido fórmico) 
e o agente revelador 0,5%  p-anisaldeído, em ácido 
acético-metanol-H2SO4 concentrado, foram os que 
apresentaram melhores resultados, com um maior 
número de manchas sob luz visível, permitindo uma 
caracterização e conseqüente diferenciação dos 
fungos estudados de forma mais eficiente. No 
entanto, a reprodutibilidade desejada dos resultados 

iniciais não foi obtida, devido à necessidade de uma 
maior padronização com relação ao comportamento 
fisiológico das culturas em meios específicos.  
Fungos - Termorresistência - Metabólitos Secundários 

 
 

TRATAMENTO ELETROLÍTICO DE ABATEDOURO 
AVÍCOLA: CINÉTICA DA REMOÇÃO DA DEMANDA 
QUÍMICA DE OXIGÊNIO 
Marcos Rodrigues Amorim Afonso (bolsista SAE) e ProfO 
Dr Ranulfo Monte Alegre (orientador) Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA - UNICAMP 

 
Neste trabalho estudou-se a remoção da demanda 
química de oxigênio (DQO) em função de pH (3,0; 
5,0;”in natura” e 9,0) e temperatura (150C; 250C e 
350C), bem como a adaptação da metodologia de 
análise de DQO para efluente de abatedouro avícola. 
Foram utilizados eletrodos de ferro, reator 
encamisado e densidade de corrente de 48A/m2. Na 
adaptação da metodologia estudou-se a influência na 
diluição das amostras (1:2, 1:5 e 1:10), volume de 
amostragem e a concentração da solução digestiva. 
Os resultados mostraram que os erros analíticos para 
a DQO nas diluições 1:10 e 1:5 foram 10,6% e 
18,25%, respectivamente, enquanto que as diluições 
0 e 1:2 foram 2,4% e 2,1%, respectivamente. Isto é 
explicado pela pequena diferença entre a leitura do 
branco e a leitura das amostras diluídas 1:5 e 1:10. 
Desta forma então, para os experimentos de remoção 
da DQO, utilizou-se uma solução digestiva mais 
concentrada e, quando necessário, diluiu-se até a 
proporção de 1:2. A maior remoção da DQO foi de 
90% obtida no pH 3,00 e temperatura de 350C, 
enquanto que a menor foi de 31% no pH 9,00 e 
temperatura de 150C. Analisando a influência da 
temperatura em um mesmo pH, observou-se que um 
aumento da mesma aumentou a remoção da DQO. 
Analisando-se a influência do pH a uma mesma 
temperatura, observou-se que um abaixamento do 
mesmo aumentou a remoção da DQO. O pH subiu 
para todas as condições de operação, enquanto que 
a condutividade diminuiu , na maioria, até o tempo 50 
minutos, aumentando posteriormente. 
Eletrólise-DQO-Efluente 

 
 

MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL 
MEDIANTE VIAS QUÍMICA E BIOLÓGICA 
Marcelo   Monteiro  Pedras  ( bolsista  SAE / UNICAMP )  e   
Profa. Dra. Adilma R. P. Scamparini (orientadora),  
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 

 
 A finalidade foi obter um aumento no rendimento da 
produção alcoólica de linhagens de leveduras em 
meio de melaço de cana. Para tanto utilizou-se o sal 



V Congresso de Iniciação Científica - UNICAMP - 17/11 A 21/11 DE 1997 

108 

de amônio quaternário chamado Brometo de 
cetiltrimetilamônio(CTAB), que possibilitou uma 
alteração na permeabilidade da membrana facilitando 
a entrada de cofatores e substratos ao interior da 
célula, favorecendo a exposição do complexo 
enzimático o qual permitiu o aumento da conversão 
de açúcar em etanol. Além de determinar a 
concentração de CTAB, o projeto determinou o acerto 
dos parâmetros (temperatura de fermentação, PH e 
concentração de açúcares do meio) que geravam a 
maior atividade das leveduras. Outro ponto estudado 
foi a aplicação de choque térmico ao meio 
fermentativo logo após se processar o inóculo das 
células ao meio. Todos estes aspectos foram 
testados em duas situações: em fermentações 
rápidas de 3 horas e longas de 24 horas. Os 
resultados obtidos determinaram que a levedura S. 
cerevisiae é a linhagem com maior poder 
fermentativo dentre as linhagens isoladas. Já a 
concentração ótima de CTAB foi de 0,005g e esta 
utilizada nos demais testes. Para o crescimento das 
células determinou-se que 30(C, PH 5,0 e 24% de 
açúcar no meio são as melhores condições. Os 
dados obtidos nas fermentações promovidas 
demonstraram que os parâmetros analisados 
interagem entre si, ou seja, as variáveis que otimizam 
o processo não são fixas e variam com a modificação 
de uma delas; no trabalho estão definidas duas 
situações e respectivos resultados. Definiu-se 
também que o efeito de choque térmico sobre as 
células não favorece o processo. 
fermentação alcoólica ; CTAB ; condições de crescimento.    

 
 

MICROBIOTA INDOL POSITIVA E ALTERAÇÕES 
QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DO CAMARÃO 
DA MALÁSIA (MACROBRACHIUM ROSEMBERGII) 
ARMAZENADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE 
TEMPO E TEMPERATURA 
Daniel P. F. A. Rios (Bolsista/SAE) e Prof. Dr. Mauro F. 
F.Leitão (Orientador) - FEA, Unicamp. 

 
O trabalho visou caracterizar o processo de 
deterioração, identificar a microbiota indol positiva 
presente e avaliar a correlação entre a presença de 
indol e a qualidade microbiológica do camarão-da-
Malásia (M. rosembergii) armazenado sob 
refrigeração. Amostras, coletadas do Instituto de 
Pesca (Pindamonhangaba, SP), foram armazenadas 
em sacos plásticos a 0 e 5°C. Após 5 e 10 dias 
avaliou-se o processo de alteração microbiológica 
através da contagem da microbiota total (PCA, a 
20°C), da microbiota indol positiva (contagem em 
ágar triptona e NMP em caldo triptona) e físico-
química através da determinação de triptofano livre, 
indol e bases nitrogenadas voláteis (BNV). As 

culturas indol positivas foram identificadas através de 
kits de identificação (Crystal, BD e Api20E, 
BioMérieux). A deterioração foi caracterizada pela 
contagem total elevada (>107 UFC/g) e pelo aumento 
do teor de BNV (20 para >70mg/100g). Encontrou-se 
baixas concentrações de triptofano livre e de indol (< 
25µg/100g). Verificou-se que pequena parte da 
microbiota é indol positiva, tendo sido identificadas, 
principalmente, Aeromonas spp e Citrobacter freundii  
Sugere-se que, ao contrário das espécies marinhas, 
para o M. rosembergii, o indol é um índice 
inadequado de monitoramento da qualidade. 
camarão-da-Malásia; indol; microbiologia 

 

DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA SOB VÁCUO DE 
KIWI (ACTINIDIA CHINENSIS). 
Cássio Rodrigues de Lima (bolsista SAE) e Prof. Dr. N. 
Horacio Pezoa García (Orientador), Depto. de Tecnologia 
de Alimentos - Faculdade de Engenharia de Alimentos, 
UNICAMP. 

 
Esta pesquisa visou a obtenção de frutas de umidade 
intermediária, tentando conservar ao máximo as 
características nutricionais e organolépticas da fruta 
“in natura”. A imersão das frutas em um agente 
desidratante (xarope de sacarose-glicose 70°Brix) 
sob vácuo, acelerou a difusão da água da fruta para o 
meio hipertônico em relação ao processo 
convencional. Os processos foram efetuados à 
pressão ambiente com circulação forçada e com 
agitação magnética e sob vácuo em um aparelho 
desenvolvido para este fim. Foram realizadas 3 
etapas complementares à desidratação osmótica: 
secagem convencional com ar quente, liofilização e 
saturação com açúcares. A proporção xarope/fruta 
utilizada foi 4/1 (pressão ambiente) e 2/1 (vácuo). O 
ácido ascórbico e metabissulfito de sódio foram 
utilizados para reduzir o escurecimento das frutas. O 
processo sob vácuo teve uma perda de água de 48% 
e uma incorporação de sólidos de 36,2 em 2 horas de 
processamento, enquanto que o processo a pressão 
ambiente mais eficiente utilizado teve uma perda de 
água de 45,02% e incorporação de sólidos de 30,20% 
em 4 horas de processamento. Ressalta-se que este 
processo de pressão reduzida utilizou metade da 
massa de xarope que a técnica convencional. Os 
processos complementares resultaram em produtos 
com baixos teores de umidade e com características 
organolépticas muito próxima da fruta “in natura”.   
Desidratação osmótica - abacaxi - kiwi.  

 
 

TEORES DE CHUMBO E CÁDMIO EM CERVEJAS 
BRASILEIRAS 
Adriana M. Monteiro de Moraes (bolsista PIBIC/CNPQ) e 
Profa. Dra. Lucia M. Valente Soares (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 
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Os elementos minerais denominados “pesados”, uma 
vez absorvidos pelo organismo, não são eliminados, 
provocando alterações metabólicas indesejáveis com 
redução no tempo de vida e da capacidade de 
trabalho dos indivíduos afetados.  A presença de 
traços de metais pesados em cerveja influencia 
também as caracteristicas organoléticas da bebida.  
Poucos dados existem sobre a presençade chumbo 
em bebidas nacionais e sobre a presença de cádmio 
não existem informaçãoes.  Cerca de 23 amostras de 
cerveja nacionais, de diferentes tipos (claras e 
escuras), em lata e em garrafa e de diferentes 
fabricantes foram analisadas para chumbo e cádmio 
por espectrofotometria de absorção atômica com 
atomização em forno de grafite e corretor de Zeeman.  
Todas as amostras mostraram-se dentro da 
legislação nacional vigente.  Os teores de cádmio 
encontrados, extremamente baixos, indicam que este 
elemento ainda não entrou de maneira significativa 
em nosso meio ambiente. 
Chumbo - Cádmio - Cerveja 

 
 

ELEMENTOS MINERAIS EM SUCOS 
CONCENTRADOS DE MARACUJÁ E ACEROLA. 
Adriana M. Monteiro de Moraes (bolsista PIBIC/CNPQ) e 
Profa. Dra. Lucia M. Valente Soares (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 

 
Sucos concentrados de frutas são amplamente 
utilizados por familias brasileiras.  Não existem dados 
sobre a composição mineral destes produtos.  O 
presente trabalho determinou oito elementos minerais 
(K , Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn) com importância 
nutricional em sucos concentrados de frutas 
nacionais, acerola (2 marcas), maracujá (5 marcas) 
por espectrometria de absorção atômica com 
atomização em chama.  A contribuição dos sucos 
para a dieta de crianças, considerando um copo de 
300 mL e a diluição recomendada pelo fabricante, é 
elevada quanto a potássio para os sucos examinados 
(350 - 530% da necessidade mínima estimada diária).  
O suco de acerola pode fornecer 12% da RDA - teor 
recomendado para ingestão diária - de ferro.  O 
manganês contribui em 300 mL de sucos de acerola 
com 7% da RDA.  Outros minerais nos sucos 
examinados apresentaram teores entre menos de 1 - 
2% do RDA em suco de cajú a 2 - 6% em suco de 
acerola.  
Elementos minerais - Sucos de frutas nacionais 

 
 

OTIMIZAÇÃO NAS CONDIÇÕES DE EXTRAÇÃO E 
RETENÇÃO DE VITAMINA C DURANTE O 
PROCESSAMENTO DO SUCO DE ACEROLA 

Akane Kawasaki (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dr. Hilary 
Castle de Menezes (Orientador), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP. 

 
O processo de extração de suco influencia na 
qualidade nutricional, no rendimento de polpa e nas 
características organolépticas da fruta. Neste trabalho 
realizou-se extrações da polpa de acerola em 
condições variadas visando obter rendimento máximo 
e menor perda da qualidade nutricional e 
características organolépticas e, com isso, obter uma 
otimização do processo de extração. A acerola se 
destaca pela sua qualidade nutricional de ser uma 
das maiores fontes de vitamina C. Logo, a otimização 
do processo de extração se baseou na maior 
retenção desta vitamina. Por apresentar alta 
concentração de pigmentos na polpa, o ponto de 
viragem durante a titulação de ácido ascórbico era 
difícil de ser visualizada; portanto estudou-se também 
uma melhor metodologia de avaliação da 
concentração de vitamina C. 
Acompanhou-se a degradação de vitamina C durante 
3 meses e observou-se que fatores como mesh e 
passagem de compostos da semente e da casca 
durante a extração para a polpa influem na perda. 
Chegou-se num resultado final de que a polpa 
extraída na condição de maior mesh de peneira 
apresentou maior quantidade de vitamina C, maior 
rendimento e maior quantidade de sólidos solúveis e 
totais. 
Acerola - Extração da polpa - Vitamina C 

 
 

ESTUDO DA CORRELAÇÃO DE MEDIDAS DE 
TEXTURA DE ALIMENTOS OBTIDAS PELO 
INSTRON UNIVERSAL TESTING MACHINE 
VERSUS O TEXTURÔMETRO TAXT2 TEXTURE 
ANALYSER 
Ana Beatriz Lima Nobrega (bolsista PIBIQ/CNPq) e Prof. 
Dr. José de Assis F. Faria (Orientador), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos – FEA, UNICAMP 
 
Textura é um termo usado por pessoas envolvidas 
com avaliações sensoriais de alimentos e a sua 
definição pode ser limitada às sensações de tato ou 
sentido. Neste trabalho foi determinada a correlação 
de medidas de textura de alimentos, como força de 
compressão e de ruptura, obtidas pelo Instron 
Universal Testing Machine e o texturômetro TA XT2 
Texture Analyser. As medidas de força de 
compressão e ruptura foram realizadas utilizando-se 
um cilindro de compressão de 35mm de diâmetro, 
uma lâmina de corte Warner Brazler, um  Kramer 
Shear Cell e uma lâmina de corte do tipo dente. 
Observou-se que o TA XT2 e o Instron são 
equipamentos capazes de realizar medidas de textura 
e que a correlação linear entre eles apresenta um alto 
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um alto coeficiente de correlação para os mais 
variados tipos de alimentos testados (pão, queijo, 
mortadela, batata e cenoura). Apenas os testes com 
alho e biscoito não apresentaram uma boa 
correlação. Através da análise do desvio padrão de 
cada medida foi possível observar que em todos os 
experimentos o TA XT2 apresentou uma dispersão 
em torno da média menor que o Instron empregado 
neste estudo. Finalmente, concluiu-se que ambos os 
instrumentos poderão ser utilizados e comparados 
mutuamente para realização de experimentos 
utilizando probes com características físicas 
semelhantes. 
Textura-Instron-TAXT2 
 
 

ESTUDO DO COMPORTAMENTO REOLÓGICO DE 
SUCOS DE FRUTAS TROPICAIS 
Angela Grandin (bolsista SAE-Unicamp) e Prof. Dr. Carlos 
Alberto Gasparetto (Orientador), 
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 

 
O objetivo deste trabalho foi estudar 
experimentalmente o comportamento reológico da 
polpa de manga e abacaxi. Nas etapas de produção 
de polpa, o estudo reológico é importante, porque os 
equipamentos no processamento como bombas, 
trocadores de calor, sistemas de filtração, tem que 
ser dimensionados levando em consideração o 
comportamento reológico do material. Foi estudado o 
comportamento reológico da polpa de manga e de 
abacaxi, integral e centrifugada. As medidas 
reológicas foram feitas no reômetro Haake Rotovisco 
modelo RV-20 e no  viscosímetro Brookfield modelo 
LVT. Para o sistema  do reômetro Haake os 
resultados são confiáveis a partir de taxa de 
deformação (γ) de 50s-1  para as polpas de manga e 
para o abacaxi a partir de γ = 100s-1. Com os dados 
obtidos pelo viscosímetro Brookfield só é possível 
concluir que as polpas integrais de manga e de 
abacaxi apresentam  comportamento pseudoplástico. 
Para análise dos dados experimentais fez-se uso do 
modelo de Casson, dado pela equação τ 1/2 = koc + 
kcγ

1/2.Os parâmetros estatísticos indicaram que o 
coeficinte de correlação (R) varia entre 0.992 e 0.996 
para todas as amostras. Os valores de X2 estão 
próximos de zero  e o de R2 próximos de 1 (um), 
mostrando um bom ajuste da curva com o modelo 
proposto. Os erros de (Ko e Kc), referentes aos 
parâmetros de Casson são bem próximos de zero 
para os dois produtos. 

abacaxi, manga, reologia. 

 
 

SOBREVIVÊNCIA DE ACTINOMICETOS ISOLADOS 
DE DERIVADOS DE TOMATE 

Augusto Silveira Fávero (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Pilar Rodrigues de Massaguer, Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 

 
Foram realizados estudos em seis Actinomicetos 
isolados de Polpa de tomate 8,5obrix e pH 4,3. 
Primeiramente analisamos as características 
morfológicas das seis culturas na tentativa de   
identifica-las a nível de gênero. Porém só 
conseguimos chegar a uma resposta conclusiva 
mediante a realização de testes bioquímicos, exceto 
para dois deles que já haviam sido identificados como 
bolores. Também estudamos a resposta dos 
microrganismos aos diversos meios seletivos, 
concluindo que o meio R8 com dupla concentração 
de Actidiona foi o mais eficiente. Entre os meios de 
manutenção o PDA teve o melhor desempenho e por 
fim, dos meios de esporulação o meio de FOERSTER 
e o PDA se mostraram os mais adequados, sendo 
que o ultimo levou uma significativa vantagem pela 
praticidade do método. As condições de crescimento 
a 25o e 45oC também foram avaliadas, e à 
temperatura de 25oC obtivemos os melhores 
resultados. Conclui-se também que uma maneira 
eficaz para ativação dos esporos do Actinomiceto é 
manutenção dos mesmos por três dias a 25oC. 
Quanto aos choques térmicos que serviram para 
verificar o índice de sobrevivência dos esporos, 
constatou-se que a temperatura de 90oC por um 
tempo de 10 minutos foi suficiente para eliminá-los do 
substrato em teste, no caso a polpa de Tomate 
8,5obrix e pH 4,3.  
Actinomicetos- Sobrevivência - Tomate 

 
 

DESENVOLVIMENTO DE ALGUNS PARÂMETROS 
VISUAIS E FÍSICO-QUÍMICOS PARA AVALIAÇÃO 
DA FERMENTAÇÃO DE SEMENTES DE CUPUAÇU 
(THEOBROMA GRANDIFLORUM) 
Clarissa Reschke da Cunha (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof(a). Dr(a). Marisa de Nazaré Hoelz Jackix 
(Orientadora), Faculdade de Engenharia de Alimentos-
FEA, UNICAMP. 
 
A fermentação de amêndoas de cupuaçu 
(Theobroma grandiflorum) visando a obtenção de um 
produto com características nutritivas e 
organolépticas semelhantes às do chocolate, tem 
importância como forma de aproveitamento 
econômico das sementes da fruta, que são 
usualmente descartadas. Neste trabalho, objetivamos 
desenvolver alguns parâmetros visuais e físico-
químicos para avaliar a fermentação de sementes de 
cupuaçu. A cada 24 horas, coletou-se amostras que 
foram analisadas quanto a temperatura, pH, acidez, 
antocianinas e quanto a aparência e textura. Após 
fixação e inclusão em parafina, as amêndoas foram 
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seccionadas, coradas com azul de toluidina e xylidine 
ponceau, e analisadas ao microscópio, com 
aumentos de 10 e 40x. As curvas de pH, acidez e 
temperatura e a análise sensorial do produto seco e 
torrado indicaram que o produto final foi muito bem 
fermentado. O aumento da permeabilidade da testa e 
do volume dos cotilédones e o escurecimento dos 
mesmos foram parâmetros visuais que permitiram 
avaliar o processo fermentativo. Na microestrutura, 
pôde-se observar aspectos que evidenciam e 
caracterizam a fermentação, como aumento do 
número de células rompidas nos cotilédones, redução 
da espessura da testa das amêndoas, degradação da 
polpa e de substâncias pécticas, ação de proteases e 
possível complexação de polifenóis com 
aminoácidos. 
Cupuaçu-Fermentação-Amêndoas 
 

 

ESTUDO DA INTERFERÊNCIA DA ADIÇÃO DE 
ANTIOXIDANTES NA DETERMINAÇÃO DE 
FÓSFORO EM ÓLEOS DE SOJA REFINADO 
Fábio Gracia dos Reis (bolsista PIBIC/CNPq) e Dra. Lireny 
Aparecida Guaraldo Gonçalves (orientadora), Faculdade 
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 

 
A quantidade de fósforo em óleos de soja pode ser 
um quesito para análise final da qualidade deste óleo. 
Um óleo bruto (800ppm de fósforo) passa pelo 
processo de refinação para chegar ao ponto de 
consumo, devendo este óleo refinado conter menos 
que 10ppm para estar em condições adequadas. 
Além disso, a cor e odor do óleo também são 
importantes para sua aceitação no mercado e por 
isso os antioxidantes são usados para evitar a 
deterioração oxidativa. Amostras de óleo de soja com 
adição de antioxidantes quando submetidas à 
determinação de fósforo apresentam valores 
elevados, apesar de apresentarem boa coloração e 
aspecto límpido. O objetivo do projeto foi verificar se 
a presença destes aditivos interferiam na 
determinação de fósforo, que foi feita através do 
método oficial (AOCS Ca 12-55), baseado na 
formação de complexos fosfomolíbdicos e posterior 
quantificação por espectrofotometria. Amostras de 
óleo de soja sofreram adição de antioxidantes 
(TBHQ, BHA, BHT, PG e Ascorbil Palmitato) e a 
seguir determinou-se a quantidade de fósforo das 
amostras com ou sem presença destes aditivos. A 
comparação dos resultados obtidos indicou que os 
antioxidantes não interferem na determinção de 
fósforo pelo método oficial. 
Fósforo - Antioxidantes - Óleo de Soja  

 
 

ISOTERMAS DE ADSORÇÃO DE SUCO DE 
ACEROLA MICROENCAPSULADO 
Fernanda Wiermann Paques (bolsista do SAE - UNICAMP) 
e Prof ª. Dra. Enny T. Martucci (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 

 
Este trabalho consistiu no levantamento das 
isotermas de adsorção de água do suco de acerola 
microencapsulado, para duas temperaturas, 15 ºC e 
25 ºC, utilizando o método gravimétrico estático com 
soluções saturadas de sais. Foram utilizadas três 
amostras diferentes variando-se a concentração dos 
componentes: suco de acerola ,altodextrina e capsul. 
As soluções dos sais foram preparadas e colocadas 
em recipientes herméticos de vidro e em seguida três 
cadinhos eram colocados em cada recipiente 
contendo cerca de 1g de amostra. As amostras 
permaneceram nesses  ambientes até atingirem o  
equilíbrio, isto é, as variações de massa se 
tornassem insignificantes. As equações de GAB e 
BET-modificado foram ajustadas aos valores 
experimentais obtendo-se coeficientes de correlação ( 
R ) maiores que 0,99 para todos os casos estudados. 
As isotermas de adsorção de água levantadas são do 
Tipo III, de acordo com a classificação de BET, 
característico de alimentos ricos em componentes 
solúveis, tais como açúcares. Nas análises dos 
valores da umidade de equilíbrio na camada 
monomolecular notou-se a existência de uma 
variação no valor dos mesmos com a temperatura, 
decrescendo com o aumento de temperatura. 
Observando-se os dados obtidos concluiu-se que é 
possível utilizar qualquer uma das duas equações na 
predição das isotermas do suco de acerola 
microencapsulado. 
Acerola-isoterma-atividade de água 

 
 

DESENVOLVIMENTO E ESTUDO DA 
ESTABILIDADE DE UMA GELÉIA DE ALTO VALOR 
NUTRICIONAL A PARTIR DE FRUTAS E 
HORTALIÇAS 
Maria Cristina Youn Lui (bolsista PIBIC/CPNq) e Prof.a. 
Dra. Hilary Castle de Menezes (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP. 

 
A crescente preocupação do mercado consumidor 
com a qualidade nutricional dos alimentos e sua 
atuação na prevenção de doenças e na manutenção 
da boa saúde tem levado a indústria  alimentícia a 
lançar produtos de maior qualidade nutricional. Dentro 
desse quadro, é emergente ainda a combinação de 
frutas e hortaliças, naturalmente ricos em vitaminas e 
sais minerais, na elaboração de  produtos 
industrializados de alto valor nutritivo. Neste trabalho, 
formulou-se uma geléia mista de frutas e hortaliças 
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(carambola, morango beterraba e cenoura), visando à 
obtenção de um produto rico em vitaminas 
(carotenóides pró-vitamínicos e ácido ascórbico) e 
sais minerais  (Na e K) em comparação às geléias 
convencionais e que apresentasse boa aceitação 
sensorial. A estabilidade das amostras foi verificada 
por meio de análises mensais do teor de vitaminas e 
de sais minerais, das características físico-químicas e 
microbiológicas. As avaliações sensoriais de 
aparência, cor, sabor e textura foram realizadas após 
1, 90 e 180 dias do processamento. O produto 
mostrou-se estável durante o período total do estudo, 
mantendo esterilidade comercial e suas 
características físico-químicas ((Brix, teor de sólidos 
totais, acidez e pH). O valor vitamínico decresceu 
com o tempo de estocagem, mas manteve-se acima 
dos valores encontrados na literatura para geléias 
convencionais. Apesar do escurecimento da geléia, 
houve boa aceitação sensorial da mesma em todas 
as avaliações feitas.  
Geléia – Frutas e Hortaliças – Valor nutricional 

 
 

CONDIÇÕES PARA DETERMINAÇÃO DE CHUMBO 
EM HORTALIÇAS 
Valéria de Avila Moreira (bolsista PIBIC/CNPQ) e Profa. 
Dra. Lucia M. Valente Soares (Orientadora) - Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 

 
Informações sobre contaminantes em alimentos 
nacionais são extremamente pobres. Elementos 
“pesados” como chumbo aparecem em traços e 
técnicas tais como espectrometria atômica são 
necessárias para sua determinação.  Condições para 
determinação de chumbo em hortaliças por 
espectrometria de absorção atômica com atomização 
em forno de grafite, com condições STPF e corretor 
de Zeeman foram examinadas:  Modificadores e 
temperaturas de pirólise e atomização.  Foram 
avaliados os modificadores Paládio e Fosfato de 
Amônia isoladamente, bem como as associações 
Paládio/Nitrato de Magnésio e Fosfato de 
Amônia/Nitrato de Magnésio.  As temperaturas ótimas 
de atomização encontradas para os modificadores 
Paládio e Paládio/Nitrato de Magnésio foram bem 
mais elevadas, da ordem de 2200oC do que as 
encontradas para os demais modificadores 
estudados.  Para uma mesma temperatura de 
pirólise, as áreas dos picos gerados com a utilização 
de modificador Fosfato de Amônia/Nitrato de 
Magnésio sempre se mantiveram superiores às 
geradas pela utilização de Fosfato de Amônia puro.  
Além disso, observa-se que, com a utilização da 
associação Fosfato de Amônia/Nitrato de Magnésio, a 
temperatura de pirólise pode ser estendida a valores 
de até 1100oC, sem que haja perdas significativas do 

elemento em análise. O mesmo não ocorre com o 
modificador Fosfato de Amônia, o qual já propicia 
perdas consideráveis à temperatura de 9500C.  Os 
testes desenvolvidos com os modificadores a base de 
Paládio apresentaram uma série de inconvenientes, a 
começar por uma considerável dificuldade de preparo 
e estabilização da própria solução do modificador. 
Além disso, foi evidenciada uma deficiência na 
repetibilidade das leituras dos testes para estes 
modificadores.  Os testes concluiram pela 
recomendação do modificador Fosfato de 
Amônia/Nitrato de Magnésio para determinação de 
chumbo em amostras de vegetais. 
Chumbo - Hortaliças 

 
 
ELEMENTOS MINERAIS EM SUCOS 
CONCENTRADOS DE CAJÚ E PITANGA. 
Valéria de Avila Moreira (bolsista PIBIC/CNPQ) e Profa. 
Dra. Lucia M. Valente Soares (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 

 
Sucos concentrados de frutas são amplamente 
utilizados por familias brasileiras.  Não existem dados 
sobre a composição mineral destes produtos.  O 
presente trabalho determinou oito elementos minerais 
(K , Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn) com importância 
nutricional em sucos concentrados de frutas 
nacionais, cajú (5 marcas) e pitanga (1 marca) por 
espectrometria de absorção atômica com atomização 
em chama.  A contribuição dos sucos para a dieta de 
crianças, considerando um copo de 300 mL e a 
diluição recomendada pelo fabricante, é elevada 
quanto a potássio para todos os sucos examinados 
(170 - 470)% da necessidade mínima estimada díária.  
Outros minerais nos sucos examinados apresentaram 
teores entre menos de 1 - 2% do RDA- teor 
recomendado para ingestão diária - em suco de cajú 
e de 2 - 6% em suco de pitanga. 
Elementos minerais - Sucos de frutas nacionais 
 
 

Faculdade de Engenharia Agrícola 
 

ESTUDO DO SECADOR PNEUMÁTICO 
UTILIZANDO COCO RALADO (COCOS NUCIFERA) 
Nadia Otaga (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Kil Jin Park 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 

 
O estudo do comportamento fluidodinâmico do coco 
ralado consiste em uma importante etapa no 
processo de elaboração de um secador pneumático. 
Além da secagem propriamente dita, ocorre 
consequentemente a redução da umidade do material 



Projetos na Área Tecnológica 

113 

sólido, e tem-se o transporte deste material, 
caracterizado por um escoamento bifásico sólido-gás. 
Dessa forma, é necessário que sejam estabelecidas 
correlações empíricas entre os parâmetros referentes 
à fase gasosa com parâmetros referentes à fase 
sólida. Para tanto, é necessário fazer uma 
caracterização do sólido em estudo. Esta 
caracterização consiste na determinação da umidade, 
do diâmetro médio e da densidade do coco ralado. 
Neste trabalho, construiu-se um leito fluidizado, 
construiu-se um secador pneumático e fez-se testes 
de secagem utilizando o coco ralado como material. 
Com esses testes, obteve-se as correlações do 
número de Euler em função do número de Reynolds. 
Observando-se as correlações obtidas, percebe-se 
que para velocidades baixas e sem coco ralado no 
secador, com o aumento do número de Reynolds, o 
número de Euler aumenta até um certo pico e 
começa a decair. Isto era de se esperar, visto pela 
definição de Euler que como as forças inerciais 
estavam crescendo, elas começariam a crescer mais 
que as forças de pressão. Para velocidades altas e 
com coco ralado no secador, o comportamento das 
curvas obtidas exibem comportamentos análogos em 
todos os pontos de amostragem. O comportamento 
da variação linear do número de Euler em função de 
Reynolds altos, traduz o fato do fator friccional ser 
constante para altos valores de Reynolds. 
Secagem - Secador Pneumático - Coco Ralado 

 
 

OTIMIZAÇÃO DO SECADOR ROTATIVO 
DESCONTÍNUO PARA GRÃOS 
Henrique Martha de Oliveira (bolsista PIBIC/CNPq), Fábio 
Keniti Natsumeda (colaborador) e Prof. Dr. Kil Jin Park 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 

 
O modelo matemático de Page foi aplicado nos dados 
de secagem de soja e pimenta-do-reino com o 
objetivo de relacionar não só os valores de umidade 
com o tempo de secagem, mas também os valores 
de temperatura, velocidade e umidade relativa do ar 
de secagem, abrangendo assim as diversas variáveis 
que podem influir no procedimento de secagem para 
o Secador Rotativo Descontínuo para Grãos. As 
equações obtidas são muito úteis para a predição do 
tempo de secagem no Secador Rotativo Descontínuo 
para os grãos utilizados, partindo-se de uma umidade 
inicial conhecida e definido-se a umidade relativa do 
ar de secagem, para se determinar a Umidade de 
Equilíbrio do grão. Para complementar a análise dos 
dados de secagem coletados, foram determinados os 
valores de Difusividade Efetiva e da Energia de 
Ativação nas diferentes condições de secagem para 
os dois tipos de grãos utilizados. Por não apresentar 
variações esperadas com alterações da velocidade e 

temperatura do ar de secagem, concluiu que, para o 
Secador Rotativo Descontínuo, a transferência de 
massa não apresenta a mesma dependência linear 
da temperatura do ar de secagem nem de sua 
velocidade. 
Secagem-Secador Rotativo Descontínuo para grãos-Otimização 

 
 
ESTUDO DA ATIVIDADE DE ÁGUA DE TÂMARAS 
Alessandra Simões Francisco de Sales (Bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Kil Jin Park (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 

 
A preservação dos alimentos pela remoção de água 
permite a redução do crescimento microbiano e 
previne o desenvolvimento da maioria das reações 
bioquímicas que ocorre na presença de umidade. As 
tâmaras são secadas até uma umidade próxima de 
23 a 30%, desta forma, podem ser armazenados por 
bastante tempo, mantendo sua textura macia, sem 
risco de fermentação, contaminação ou perda de 
flavor. As informações acerca da umidade de 
equilíbrio são importantes no processamento e 
armazenamento de alimentos. As isotermas de 
sorção mostram a relação de equilíbrio entre o 
conteúdo de umidade dos alimentos e sua atividade 
de água para temperaturas e pressões. Para o 
equilíbrio a atividade de água é relacionada com a 
umidade relativa da atmosfera circundante. A curva 
de uma isoterma pode se apresentar de duas formas: 
isotermas de adsorção, obtida quando um alimento 
totalmente seco é colocado em atmosferas com 
diversos incrementos de umidade relativa, sendo 
medidos o aumento de peso desse alimento devido 
ao ganho de água; isoterma de dessorção, obtida 
quando o alimento inicialmente úmido é colocado sob 
as mesmas condições atmosféricas criadas para 
adsorção sendo medidos neste caso a diminuição de 
peso do alimento, provocada pela perda de água. 
Neste estudo foram construídas isotermas de sorção 
nas temperturas de 60, 70 e 80°C e em umidades 
relativas variadas de aproximadamente 10 a 80%. 
Tâmara - Isoterma - Secagem 

 
 
DESENVOLVIMENTO DE GELÉIA DIETÉTICA DE 
FRUTAS 
Daniela Cristina Yamamoto (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Nelson Horácio Pezoa Garcia (Orientador), Faculdade 
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP 

 
 

ASSENTAMENTOS RURAIS NO ESTADO DE SÃO 
PAULO: IMPACTOS DEMOGRÁFICOS 
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Fábio Alexandre Villa (Bolsista - FINEP) e Profa. Dra. 
Sônia Maria P. P. Bergamasco (Orientadora). Faculdade 
de Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 

 
Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla: 
“Os Impactos Regionais dos Assentamentos Rurais: 
dimensões econômicas, políticas e sociais”; 
abrangendo 6 Unidades da Federação sob a 
coordenação nacional do Centro de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento e Sociedade - UFRRJ (convênio 
FINEP). No Estado de São Paulo, a pesquisa está 
sob a responsabilidade da FEAGRI-UNICAMP. 
Especificamente, neste trabalho, desenvolveu-se uma 
análise do aumento da população rural, através do 
número de famílias assentadas, indicadas pelo 
cadastro do INCRA e pelo censo demográfico do 
IBGE (1991). Com estes dados, foi possível analisar 
os aspectos sociais resultantes do grande aumento 
da população no campo. Nos resultados, ressalta-se, 
em especial, a questão da região do Pontal do 
Parapanema que apresenta um incremento, em 
média, de 60% de pessoas no seu espaço rural. 
Nesse sentido, inúmeras questões puderam ser 
analisadas a partir da ocupação, pelos 
assentamentos, nesta região. 
reforma agrária, assentamentos rurais, impactos demográficos. 

 
 

ISOTERMAS DE SORÇÃO EM RASPAS DE 
MADEIRA E COCO RALADO - DETERMINAÇÃO 
EXPERIMENTAL E AVALIAÇÃO DOS MODELOS 
MATEMÁTICOS 
Renata Amaral Rodrigues (bolsista SAE) e Prof. Dr.Kil Jin 
Park (orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola 

 
Este trabalho envolveu duas matérias primas, a raspa 
de madeira e o coco ralado. A raspa de madeira tem 
como propriedades uma alta porosidade, forma 
geométrica irregular, assim como o tamanho de suas 
partículas. Também é uma matéria-prima de alto 
valor celulósico, bastante utilizada em biotérios. Ao 
desintegrar a polpa fresca do coco, visando o 
obtenção do óleo ou do leite de coco, surge um 
subproduto - o coco ralado. 
A obtenção de isotermas de sorção é importante, pois 
os dados de sorção são indispensáveis para produtos 
alimentícios, como o coco ralado, no desenvolvimento 
de processos e no controle de qualidade das 
indústrias de alimentos, isto porque as isotermas tem 
ampla aplicação no campo de secagem, embalagem 
e armazenamento. Já para a raspa de madeira, um 
estudo das suas isotermas de absorção e dessorção 
se faz necessário, fornecendo informações 
relevantes, para futuros trabalhos com outros 
materiais biológicos. 

Para obter as isotermas, foi utilizado um método 
gravimétrico com registro contínuo de mudança de 
peso, onde o material era colocado em ambientes 
com diversas umidades relativas, medindo assim seu 
ganho ou sua perda de peso; devido a entrada ou 
saída de água. Os dados foram tratados com o 
pacote estatístico S.A.S.. 
Isotermas-Raspa de madeira-Coco ralado 

 
 

PUSH CONE ELETRÔNICO 
Rodrigo Ferrarini de Campos (Bolsista SAE/FAEP), Eng. 
Eletr. M.S. Claudio Kiyoshi Umezu, Prof. Dr. Nelson Luis 
Cappelli (Orientador), Laboratório de Instrumentação e 
Eletrônica – LIE/DMAQAG/FEAGRI/UNICAMP 

 
Nos estudos de compactação dos solos agrícolas 
normalmente utilizam-se penetrômetros de cone que, 
de forma simplificada, associam o índice de 
penetração no solo, de um cone padronizado, ao seu 
estado de compactação. 
Os penetrômetros de cone podem ser classificados 
em dois grupos. Ao primeiro grupo pertencem 
aqueles que visam a determinação do índice de cone 
(IC) a diversas profundidades de penetração, ao 
segundo pertencem aqueles que visam a 
determinação do IC numa camada superficial do solo 
(40 mm a 50 mm). 
O presente trabalho trata do projeto e construção de 
um Push Cone Eletrônico – PCE capaz de determinar 
o IC até 40 mm de profundidade e destina-se 
principalmente ao estudo do desenvolvimento 
radicular e emergência das plantas. 
O PCE desenvolvido constitui-se de três partes: 
dispositivo mecânico, circuito eletrônico e software. A 
parte mecânica é composta basicamente de um cone 
(18mm de diâmetro X 40mm de altura) cuja força 
para penetração é suprida através de uma mola. A 
deflexão da mola é medida por um sensor de 
deslocamento e um circuito eletrônico possibilita o 
interfaceamento, através de uma porta serial, com um 
microcomputador tipo notebook. Foi desenvolvido um 
software para a aquisição, armazenamento e 
processamento dos dados. 
Foram obtidos bons resultados na 
calibração e nos testes de campo. 
Push Cone – Índice de Cone – Penetrômetro Eletrônico 

 
 

USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA NA 
FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA 
Renata D’Acol Cardoso (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Luiz Antonio Rossi (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Agrícola - FEAGRI - UNICAMP. 
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Tendo em vista que os gastos com energia elétrica 
tem sido cada vez mais elevados devido a fatores, 
tais como o aumento da utilização de equipamentos 
eletro-eletrônicos para pesquisas e a falta de 
conscientização dos usuários no que se refere ao 
desperdício, entre outros, o presente projeto propõe a 
racionalização do uso da energia elétrica através de 
soluções simples de manutenção e conscientização 
dos usuários dos equipamentos. Primeiramente 
efetuou-se um levantamento sobre quanto, os 
equipamentos instalados na faculdade consomem de 
energia e períodos de uso destes, sendo os 
equipamentos classificados pelo seu uso final: 
iluminação, refrigeração, motores, aquecimento e 
outros. Após este levantamento, efetuou-se a análise 
dos resultados obtendo-se a potência total instalada e 
a curva de demanda diária de energia elétrica. Em 
seguida, foram medidos os níveis de iluminamento 
para algumas salas padrão através do luxímetro, 
obtendo o iluminamento com e sem a influência da 
iluminação natural. Foram feitos cálculos da 
iluminação teórica com os dados das lâmpadas. Com 
todas as análises feitas, pode-se apontar uma série 
de medidas para um melhor aproveitamento da 
energia: substituição das lâmpadas utilizadas por 
outras mais eficientes, limpeza de luminárias, 
paredes e tetos para obter um melhor aproveitamento 
da luz refletida. Outra medida seria a criação de um 
grupo de estudos para orientar trabalhos de 
conservação. 
Energia - Uso Racional - Conservação 

 
 

AVALIAÇÃO DE INTERPOLADORES PARA 
GERAÇÃO DE MODELOS DIGITAIS DE 
ELEVAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NA EQUAÇÃO 
UNIVERSAL DE PERDA DE SOLO (EUPS) 
Marcos Antonio dos Santos (bolsista SAE/UNICAMP), Prof. 
Jansle Vieira Rocha e Profa. Adriana Cavalieri 
(Orientadores), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP. 

 
O trabalho foi desenvolvido utilizando dados de uma 
área pertencente à quadrícula de Moji-Mirim. Os 
dados de altimetria foram digitalizados em Autocad, a 
partir de cartas do IBGE na escala de 1:50.000. Os 
arquivos em formato DXF foram exportados para o 
software Surfer 5.01, para a interpolação dos dados. 
Foram utilizados seis interpoladores: inverso do 
quadro da distância, krigagem, curvatura mínima, 
função radial básica, método Shepard e triangulação 
com interpolação linear. Os Melos Digitais de 
Elevação gerados no Surfer foram exportados para o 
software de geoprocessamento Idrisi for Windows 
1.0, onde foram gerados mapas de declividade, 
aspecto e comprimento de rampa. O mapa de perda 

de solo (EUPS) foi obtido através da equação: 
EUPS= R.K.LS.C.P, onde R é o fator erosividade da 
chuva,  K o fator de erodibilidade e LS o fator 
topográfico, calculado por LS=0,00984.L0.63

.S
1.18 de 

acordo com BERTONI & LOMBARDI NETO (1985),  
C é fator de uso e manejo e P fator de práticas 
conservacionistas. Foram adotados os valores de C e 
P iguais a um, obtendo-se a equação do Potencial 
Natural de Erosão (PNE). O fator comprimento de 
rampa (L) foi calculado seguindo a metodologia de 
ROCHA et al. (1996). A seguir foi calculado o índice 
estatístico Kappa, para determinação do grau de 
concordância entre os mapas de PNE gerados pelos 
diferentes interpoladores. Os mapas de PNE obtidos 
dos métodos de interpolação possibilitam verificar a 
influência desses na estimativa do potencial de 
erosão. As ferramentas de operações algébricas e 
análise estatística do Idrisi proporcionaram o 
estabelecimento de parâmetros para a diferenciação 
entre os métodos. 
 
 

ANÁLISE DA VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE 
UM ASSENTAMENTO DE PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS NO MUNICÍPIO DE 
RIOLÂNDIA. 
Luciano Mendonça Piacenti e Prof. Dr. João Luiz Cardoso 
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, 
UNICAMP 

 
Considerando-se a importância da descentralização 
nos programas de assentamento rural, o presente 
trabalho busca analisar a viabilidade de implantação 
de um assentamento em uma área rural do município 
de Riolândia, Estado de São Paulo. Os recursos a 
serem aplicados são provenientes do próprio 
município e todas as decisões são tomadas por uma 
junta formada entre funcionários da prefeitura, 
assentados e técnicos de órgãos como a Casa da 
Agricultura e a Carteira Agrícola local. Os dados 
primários, provenientes de entrevistas com técnicos 
da Casa da Agricultura, da Prefeitura, da Carteira 
Agrícola do Banco do Estado de São Paulo S.A. e de 
comerciantes, foram organizados em tabelas e 
gráficos através do Microsoft Excel e o texto foi 
elaborado utilizando-se o Microsoft Word. Os 
resultados levaram às seguintes conclusões: dentre 
outros motivos, há facilidade na escolha dos 
possíveis assentados, viabilidade de assistência 
técnica e financeira, bem como na escolha dos 
produtos de maior utilidade para a população. 
Assentamento rural-Descentralização-Viabilidade  

 
DETERMINAÇÃO DOS COEFICIENTES DE 
TRANSFERÊNCIA SIMULTÂNEA DE MASSA E DE 
CALOR EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
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Maíra Paulilo Shiki (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Kil 
Jin Park (Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP  

 
O objetivo deste trabalho foi a manufatura de dois 
equipamentos capazes de determinar os quatro 
coeficientes de transferência silmultânea de massa e 
de calor para  produtos alimentícios; neste estudo 
foram utilizados a batata e o nabo. 
As equações diferenciais que descrevem o fenômeno 
de transferência simultânea de massa e de calor são 
as seguintes: 

qh = KT. (∆T/∆x)+KM . (∆M/∆x)  qm = DT. (∆T/∆x)+DM . (∆M/∆x) 
Os equipamentos foram construídos de forma que 
um perfil de temperatura e umidade pudesse ser 
medido ao longo da amostra. No primeiro 
equipamento, a coluna fechada, a amostra fica 
contida em um recipiente fechado pelo qual somente 
a passagem de calor  é permitida, o fluxo de umidade 
neste caso é zero. No segundo equipamento, a 
coluna aberta, não há injeção de calor através da 
amostra, somente a umidade atravessa a amostra 
através de um processo de evaporação, neste caso o 
fluxo de calor é considerado nulo. Dessa forma tem-
se quatro equações e quatro incógnitas e os 
coeficientes podem ser facilmente determinados. Os 
resultados obtidos foram coerentes com os 
encontrados na literatura. 
Determinação de Coeficientes-Efeito Soret-Efeito Dufour 

 
 

CONSERVAÇÃO DO PÊSSEGO PELAS TÉCNICAS 
DE SECAGEM 
Leandro Roberto Magrini (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Kil Jin Park (orientador), Faculdade de Engenharia 
Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 

 
Este projeto teve por objetivo a obtenção do pêssego 
seco com três diferentes temperaturas e duas 
velocidades do ar de secagem. Para estudar o 
comportamento do processo, os seguintes objetivos 
secundários foram estabelecidos: determinação da 
variação de densidade; determinação do 
encolhimento; determinação das isotermas de 
sorção; determinação de curvas de secagem. O 
pêssego inteiro foi desidratado em um secador 
vertical de bandejas. Durante a secagem, para 
levantamento de dados experimentais, as amostras 
de pêssego foram pesadas periodicamente. Além da 
variação de peso durante a secagem, foram 
registradas a massa seca do pêssego, a variação de 
densidade, a variação do diâmetro 
médio(encolhimento) e também as isotérmas de 
sorção para as temperaturas utilizadas. Estes 
resultados após serem tratados no software SAS 
possibilitaram a determinação do valor da difusividade 
efetiva do pêssego para os diferentes parâmetros 

utilizados na secagem. O modelo que melhor tratou 
os resultados das isotérmas de sorção foi o BET 
linear. O cálculo de difusividade foi feito pela Segunda 
Lei de Fick com cinco termos. Este procedimento 
apresentou  um erro médio em torno de 25%, o que 
pode ser justificado pelo encolhimento do pêssego 
durante a secagem. Os valores de difusividade 
efetiva variaram de 2.948E-08 até 7.045E-08. Este 
projeto ainda está em fase de execução, e pretende 
finalizar os experimentos para uma das temperatura, 
e posteriormente terminar o tratamento de dados. 
Pêssego - Secagem - Desidratação 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA 
MELISSA EM UM LEITO FLUDIZADO 
Juliana Kives Ostronoff (SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Kil Jin 
Park (Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP 

 
Este trabalho teve como objetivo o estudo do 
comportamento hidrodinâmico do leito fluidizado, 
utilizando melissa em cinco conteúdos diferentes de 
umidade (testar as correlações sugeridas por DAVIES 
e RICHARDSON (1996) e AKAPO, KHONG e 
SIMPSON (1989)). Primeiramente fez-se a 
caracterização física da melissa em cinco conteúdos 
diferentes de umidade, sendo que um deles era ela 
“in natura” e o outro era ela totalmente seca. Foram 
determinados: a umidade, densidade real, densidade 
aparente e diâmetro médio. Em seguida, foram feitos 
os ensaios experimentais para obtenção de 
correlações empíricas entre velocidade, fluxo de ar, 
porosidade do leito e altura da coluna de material. 
Fez-se, então uma avaliação da equação de Ergun 
com os dados obtidos experimentalmente. Os 
resultados obtidos na caracterização física da melissa 
foram bons, visto que apresentaram pequenos 
desvios. A partir dos resultados obtidos durante a 
etapa de determinação das características 
fluidodinâmicas da melissa, foram obtidas 
correlações empíricas entre a velocidade do fluxo de 
ar (V), a altura da coluna de material (h) e a 
porosidade do leito (ε) com coeficientes de correlação 
superiores a 0.8793. Já os resultados de porosidade 
obtidos pela equação de Ergun, quando comparados 
com aqueles obtidos experimentalmente, 
apresentaram desvios consideráveis, dependendo do 
método de determinação do diâmetro médio. 
Melissa - Leito Fluidizado - Características físicas 

 
 

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE SECAGEM 
DA MELISSA 
Daniel Sandrini (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Kil Jin 
Park (Orientador Faculdade de Engenharia Agrícola -        
FEAGRI, UNICAMP 
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Este projeto teve por objetivo a obtenção dos 
parâmetros de secagem da melissa: determinação 
das isotermas de sorção através dos experimentos 
de umidade de equilíbrio e determinação das curvas 
de secagem.com três diferentes temperaturas e duas 
velocidades do ar de secagem. As secagens foram 
realizadas em um secador vertical convectivo de 
bandejas. Durante a secagem, para levantamento de 
dados experimentais, as amostras foram pesadas 
periodicamente. Além da variação de peso durante a 
secagem, foram registradas a massa seca da melissa 
e as isotermas de sorção para as temperaturas 
utilizadas, através do uso de dessecadores no interior 
de estufas de circulação forçada, contendo amostras 
do produto em diferentes umidades relativas. Estes 
resultados após serem tratados no software SAS, 
possibilitaram a determinação do valor da difusividade 
efetiva para os diferentes parâmetros utilizados na 
secagem. O modelo que melhor tratou os resultados 
das isotermas de sorção foi o modelo de Oswin. 
Modelo este que apresentou um erro relativo bem 
pequeno. O cálculo de difusividade foi feito pela 
Segunda Lei de Fick com cinco termos. Este 
procedimento apresentou um erro médio em torno de 
3 %.Os valores de difusividade efetiva encontrados 
são da ordem 10-11.  
melissa – secagem - desidratação 

 
 

SECAGEM DE FEIJÃO EM UM SECADOR 
ROTATIVO DESCONTÍNUO. 
Alexandre Reis Diniz (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr.Kil Jin Park (Orientador) 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI - UNICAMP. 
 
O presente trabalho é uma descrição da continuação 
do projeto de Construção e Otimização de um 
Secador Rotativo Descontínuo para Grãos, e iniciado 
pelos bolsistas Henrique Martha de Oliveira e Fábio 
Keniti Natsumeda. Contém uma etapa de 
complementação do estudo de transferência de calor 
no secador, caracterização física do grão e um 
estudo sintético com aspectos gerais sobre produção, 
armazenamento e valor nutricional do grão. O 
secador rotativo descontínuo para grãos foi 
construído a partir de adaptações dos projetos de 
secadores rotativos contínuos existentes no mercado. 
Para esse equipamento novo, portanto, é necessário 
completar testes operacionais para obtenção de 
dados sobre funcionamento e coeficientes de 
transferência de calor. Secadores rotativos contínuos, 
vendidos comercialmente e descritos em literatura, 
não possuem dados semelhantes que permitam fazer 
alguma comparação. Também não foram 
encontrados descritos, métodos de análise de 

secadores rotativos. Para essa análise, foi 
desenvolvido um método para examinar os dados do 
equipamento, levantando-se curvas de aquecimento 
dos grãos com o tempo, com velocidade e 
comprimento da admissão do ar constantes e 
temperatura variável. Com os dados, utilizou-se a 2a 
Lei de Fourier que descreve a transferência 
unidirecional de calor. Não se encontrou justificativas 
para os altos valores de h para a temperatura de 
40oC em relação as outras temperaturas. A exceção 
disso, os resultados desta etapa se adequaram bem 
aos obtidos na etapa anterior. Para a caracterização 
física do grão, utilizou-se a metodologia usual descrita 
em literatura com resultados dentro do previsto. 
Secagem, secador rotativo descontínuo, coeficientes. 

 
 

MECANISMO DOSADOR DE TOLETES DE CANA-
DE-AÇÚCAR PARA PLANTIO MECANIZADOR:  
Américo Ferraz Dias Neto (bolsista CNPq) e Prof. Dr. Paulo 
Sérgio Graziano Magalhães (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Agrícola – FEAGRI, UNICAMP 
O desenvolvimento de um mecanismo dosador de 
toletes, visa suprir a falta de mão-de-obra no setor 
agrícola durante a safra da cana-de-açúcar e 
propiciar um aumento de produção da mesma, 
através do aumento da capacidade de plantio e 
reduzindo seu custo. O protótipo de laboratório, esta 
sendo projetado para operar com toletes de 400 mm 
despalhados, nas configurações série ou paralelo, ou 
seja, dois sistemas cobrindo uma só linha de plantio, 
assegurando uma média de 12 a 18 gemas de cana-
de-açúcar por metro linear, satisfazendo as condições 
agronômicas de plantio. O sistema é constituído por: 
caixa armazenadora de toletes de cana-de-açúcar, 
responsável pelo abastecimento do sistema; sistema 
de vibrações, ocasiona vibrações de maneira 
uniforme na caixa armazenadora; limitador de fluxo, 
junto a saída da caixa armazenadora, limita o 
acúmulo e toletes no cilindro dosador; limitador de 
passagem, diminui a incidência de duplos; cilindro 
dosador composto de 18 taliscas. O sistema opera 
satisfatoriamente a uma faixa de rotações de 5 a 10 
rpm no cilindro dosador,  proporcionando uma 
velocidade trabalho para o trator de 1,8 a 3,6 km/h. 
Para 5 rpm de rotações no cilindro dosador detectou-
se  em média 11,5% de falha, sendo a incidência de 
duplos maior que a de células vazias, e para 8 rpm, 
detectou-se em média 7,25% de falha, sendo a 
incidência de duplos equivalente a incidência de 
células vazias. 
Cana-de-açúcar- Plantio- Mecanismo dosador 

 
 

COMPARAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA DE 
UM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EM REGIME 
TRANSIENTE, ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO DE UM 
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MODELO MATEMÁTICO CONTROLADO COM 
LÓGICA FUZZY E CONVENCIONAL 
André Rezende Azevedo ( Bolsista PIBIC/CNPq ) e Prof. Dr  
Vivaldo Silveira Jr. ( Orientador ) Faculdade de Engenharia 
de Alimentos; F.E.A / UNICAMP 

 
 
Os ensaios foram realizados em um software 
dinâmico, referente a um sistema de refrigeração por 
compressão de simples estágio com R-12, através de 
simulações em diferentes cenários e lógicas de 
controle. Propôs-se avaliar os dados obtidos nestes 
ensaios sob duas óticas diferentes: comparações do 
consumo de energia pelo sistema em função da 
utilização de duas lógicas de controle ( convencional 
e fuzzy ); comparações da efetividade sob diferentes 
critérios das lógicas utilizadas. As comparações dos 
consumos de energia foram realizadas através dos 
valores do COP (coeficiente de eficácia útil) no 
resfriamento de um líquido (etileno-glicol) como 
refrigerante secundário para outras aplicações. A 
lógica fuzzy baseia-se nas experiências ou 
“conhecimento especialista” de um operador para se 
obter a melhor estratégia de controle, enquanto a 
lógica convencional (on-off) é definida por uma banda 
de controle estreita que liga e desliga o sistema 
conforme ocorra o desvio na variável de processo de 
referência a seu valor pré-estipulado (set-point). 
Foram realizados diversos ensaios para 
conhecimento do processo, a partir de perturbações 
nas possíveis variáveis de controle, a fim de 
possibilitar a configuração da lógica de controle fuzzy. 
O consumo de energia do sistema de refrigeração 
controlado com lógica fuzzy proporcionou uma 
economia de 14% em relação ao sistema controlado 
com lógica convencional. 
Sistema de Refrigeração - Simulação - Lógica Fuzzy e On-Off 
 
 

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE SECAGEM 
NA OBTENÇÃO DE GENGIBRE VERMELHO (SHO-
GA) SECO 
Claudia Maria Simões Scavroni (bolsista SAE), Prof. Dr. Kil 
Jin Park (rientador, Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, Unicamp), Profa. Dra. Fernanda E. X. Murr e 
Profa. Dra. Maria Aparecida A. Pereira da Silva 
(orientadoras, Faculdade de Engenharia de Alimentos - 
FEA - Unicamp). 

 
O gengibre (Zingiber Officinalle, Roscoe) pode ser 
comercializado na forma seca, em conserva e natural. 
Para o produto seco, foi feita avaliação sensorial com 
objetivo de verificar melhores parâmetros de 
secagem. Assim neste trabalho avaliou-se a 
existência ou não de diferença significativa a 1% ou 
5% na análise sensorial entre as amostras de 

gengibre vermelho (sho-ga) seco (a 60°C-0,5m/s e 
80°C-0,5m/s), e reidratado (solução ácida a 
temperatura ambiente). Pelos resultados obtidos 
verificamos que com relação ao atributo odor, a 
amostra seca a 80°C-0,5m/s apresentou a maior 
média. Isso pode ser devido ao fato da alta 
temperatura ter volatilizado mais compostos. Para o 
atributo sabor, nenhuma das amostras diferiu 
significativamente a 5%. Com relação ao atributo 
aparência, a amostra adquirida no mercado 
apresentou a maior média diferindo significativamente 
da amostra seca a 60°C-0,5m/s que apresentou a 
menor média. Portanto, concluímos que o melhor 
método de secagem do gengibre vermelho (sho-ga), 
combinando vantagens no processo e acarretando 
menor perdas das características sensoriais, é o que 
utiliza temperatura de 80°C e 0,5m/s. 
Gengibre Vermelho (sho-ga) seco, análise sensorial. 

 
CURVAS DE RETENÇÃO DE ÁGUA PARA 
DIFERENTES NÍVEIS DE COMPACTAÇÃO DE UM 
LATOSSOLO ROXO 
Fernanda Fernandes Adimari (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Claudio Bianor Sverzut (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 

 
A utilização de máquinas agrícolas maiores e mais 
potentes causa a  compactação dos campos de 
cultivo. Com a compactação do solo, suas partículas 
se rearranjam de forma a alterar a porosidade, 
diminuindo o número de macroporos e aumentando o 
de microporos.  Através de testes de Proctor, 
realizados com amostras do campo experimental da 
FEAGRI, pode-se analisar a compactação de um 
latossolo roxo. A densidade do solo após a 
compactação varia com a umidade, conforme o teste 
de Proctor. A curva de retenção de água é feita nas 
amostras do Proctor, pelo método da “panela de 
pressão”, podendo ser estimado o efeito daquela 
energia de compactação conforme a umidade do solo 
e a sua correlação com a retenção de água. A 
importância do comportamento da água no solo 
devido a compactação é um alvo para a conservação 
e uso do solo. Com o aumento da compactação 
ocorre um deslocamento de partículas do solo, 
preenchendo os espaços vazios, de maneira a 
aumentar o número de microporos e portanto a água 
será absorvida com maior dificuldade e, retida com 
mais força. O modelo procura auxiliar trabalhos de 
conservação de solo sob impactos de máquinas 
agrícolas. 
Compactação - Curva de retenção - Máquinas agrícolas 
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AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PSEUDO-
PARTÍCULAS TEXTURAIS EM LATOSSOLOS 
ARGILOSOS 
Halissom Clever Sanches (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Carlos Roberto Espindola (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP 

 
Latossolos argilosos oferecem problemas de 
quantificação de suas granulometrias (areia, silte e 
argila), por apresentarem alto grau de floculação de 
seus colóides. Procurando estabelecer métodos 
adequados de dispersão, foram estudados o 
Latossolo Vermelho - Amarelo, o Latossolo Vermelho 
- Escuro e o Latossolo Roxo de Campinas (horizontes 
A e B), usando: H2O, hexametafosfato de sódio 
(calgon) e NaOH, agitação rotacional (16 horas, 40 
rpm), ultrassom e adição de areia. Em vários dos 
tratamentos numa certa quantidade de pseudo-
partículas esteve presente (areia e silte), em função 
da não efetividade da dispersão; o procedimento mais 
efetivo (maior teor de argila) para os três latossolos 
foi a associação usando calgon + agitação rotacional 
e adição de areia. O emprego de água oxigenada não 
se revelou vantajoso para os teores de matéria 
orgânica presentes (inferiores a 5%); também o 
ultrassom não demonstrou eficiência, como se pôde 
concluir em função da grande quantidade de pseudo-
areia presente nos resultados. 
Análise mecânica - Dispersão - Granulometria 

 
 

CONSTRUÇÃO DE UM SECADOR PNEUMÁTICO 
Randal Victor Gibbin (bolsista PIBIC/CNPq-PRP), João E. 
A. R. da Silva (bolsista FAPESP) Valker Lúcio Pavanel 
(bolsista SAE-Unicamp) e Prof. Dr. Kil Jin Park (orientador, 
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI, Unicamp). 

 
Neste trabalho, foi construído um secador pneumático 
para materiais biológicos e um alimentador de esteira 
de velocidade variável para o secador. Este secador 
possui um ventilador centrífugo com uma guilhotina 
para controle de fluxo de ar admitido no secador. 
Após o ventilador foi instalada uma caixa de 9 
resistências em espiral, totalizando 6000 W de 
potênica. Um conjunto de 3 resistências está ligado 
diretamente a um controlador de temperatura. Na 
saída da caixa de resistências foi instalado um 
pedaço do tubo de 6” de ferro fundido. Esse pedaço 
possui um rasgo deixado para a admissão do 
produto, onde foi instalado um alimentador de rosca 
sem fim. Na parte vertical do secador (também de 
tubo de ferro fundido de 6", com 3m de altura), 
correspondente à câmara de secagem, foram 
instalados os pontos de tomada de amostra. Foi 
instalada uma janela de acrílico para a visualização 
do produto em fluidização. Na parte final do secador, 

na saída do duto de ferro na parte superior, um 
ciclone foi instalado para coletar o material seco. Na 
parte inferior, correspondente à saída do produto do 
ciclone foi instalado um recipiente para coletar o 
material.  
Secador pneumático, materiais biológicos. 

 
 

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DA 
DIFUSIVIDADE TÉRMICA 
Walter Masaki Ota (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Kil Jin 
Park (Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola - 
FEAGRI, UNICAMP. 

 
A secagem e o armazenamento de grãos são de 
importância fundamental para a indústria agrícola. 
Muitos dos problemas encontrados na secagem e 
armazenamento podem ser analisados pela utilização 
de princípios de transferência de calor como a 
condutividade térmica e a difusividade térmica. Estas 
propriedades podem variar de acordo com o produto, 
seu teor de umidade, variedade utilizada e a 
temperatura do processo. Neste trabalho, será 
desenvolvido um equipamento para obtenção de 
dados experimentais de difusividade térmica, a sonda 
linear. Após sua montagem, se iniciarão as 
aplicações práticas do equipamento, sendo feitos 
primeiramente a calibração das sondas. Em seguida 
aplica-se à matéria prima escolhida para o 
experimento, os grãos de soja, por se tratar de um 
produto de muita importância comercial, utilizando 
diferentes granulometrias, compactações, diâmetros 
de agulha e posições do termopar. Posteriormente, 
serão efetuados comparações com os resultados 
calculados da difusividade térmica através do sistema 
de obtenção de condutividade térmica, desenvolvido 
pelo bolsista Marcos Salvadego pela FAPESP no 
período de junho de 1995 a novembro de 1996. Os 
dados experimentais serão registrados em um 
microcomputador, dispensando a leitura manual e 
aumentando a precisão e a confiabilidade dos 
resultados. 
Difusividade térmica - Condutividade térmica - Sonda linear  

 
 

Faculdade de Engenharia Civil 
 

UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE “MATHEMATICA” 
NO ENSINO DE MÉTODOS MATEMÁTICOS EM 
ENGENHARIA CIVIL 
Paula Aya Senda (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Renato Soliani (Orientador), Faculdade de Engenharia Civil 
– FEC, UNICAMP 
 
Com o desenvolvimento dos recursos computacionais 
envolvendo softwares e equipamentos, o ensino, 
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principalmente o de matemática, ganhou novas 
ferramentas que, se bem utilizadas, podem tornar o 
seu aprendizado um processo muito mais 
interessante. Tendo isso em vista, e com o auxílio do 
software Mathematica,  propôs-se utilizar de tal 
potencial para auxiliar o aprendizado da disciplina 
“Métodos Matemáticos em Engenharia Civil”. 
Explorou-se todas as possibilidades do Mathematica 
para a resolução de equações diferenciais de 
primeira ordem (lineares completas e incompletas, 
homogêneas, exatas, fatores integrantes, equações 
não lineares), equações diferenciais ordinárias 
lineares de segunda ordem e ordem superior (com 
aplicações a problemas de oscilações mecânicas e 
elétricas) obtendo-se ótimos resultados com boa 
precisão e rapidez para cálculos extensos,  que, via 
de regra, surgem em problemas de Engenharia. 
Também foi aproveitado a facilidade gráfica do 
Mathematica que auxiliou a compreensão dos 
resultados obtidos. Foi produzida uma apostila de 
suporte para os alunos desta disciplina, na qual 
compara-se a resolução de tais problemas pelo 
método tradicional com a solução através do 
Mathematica. Pode-se concluir que este software 
vem a facilitar a resolução devido ao tempo ganho na 
execução dos cálculos e facilidades de operação. A 
apostila conta ainda com explicações a respeito dos 
comandos e exemplos facilitando a compreensão 
para o uso desta ferramenta na disciplina em 
questão. 
Mathematica, equações diferenciais, aplicações 

 

PERDA DE CARGA PROVOCADA POR 
ESCOAMENTO HETEROGÊNEO EM CONDUTOS 
HORIZONTAIS 
Paulo Eduardo dos Santos Soldera (bolsista 
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Evaldo Miranda Coiado 
(Orientador) Faculdade de Engenharia Civil 

 
A perda de carga, de misturas sódido-líquidas 
escoando em condutos forçados horizontais no 
regime heterogêneo, pode ser calculada, 
conhecendo-se um parâmetro adimensional de 
transporte de sedimentos (Φ) que depende: da 
velocidade média do escoamento, da densidade 
relativa e do tamanho dos grãos sólidos, do diâmetro 
do conduto e de uma constante (KD). DURAND e 
CONDOLIOS, em 1952, propuseram KD=150,. 
WORSTER, em 1952, verificou KD =81. HISAMITSU 
et alii, em 1978 propuseram KD=120. BONNINGTON, 
em 1961, propôs KD = 190. KOCH, em 1964, propôs 
KD = 100. CARLETON & FRENCH, em 1978 
encontraram KD variando de 110 a 280. ZANDI & 
GOVATOS, em 1967, encontraram KD variando de 
6,3 a 280. Diante das divergências apresentadas, 
quanto ao valor de KD, foram medidas as perdas de 

carga, num conduto horizontal, provocadas pelo 
escoamento de misturas em regime heterogêneo. 
Estas perdas de carga permitiram calcular os valores 
para KD, e verificar que a mesma não é uma 
constante, mas sim, um parâmetro que assume 
valores diferentes em função da velocidade do 
escoamento e da concentração da mistura.  
Escoamento bifásico; Conduto horizontal sob pressão; Constante KD. 

 
 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE SANITÁRIA DA 
ÁGUA SUBTERRÂNEA LOCALIZADA EM ÁREA DE 
DESPEJO DE EFLUENTES DA INDÚSTRIA 
CÍTRICA NO SOLO:  2A PARTE 
Luciana Carla Ferreira de Souza (bolsista PIBIQ/Cnpq) e 
Prof. Dr. Bruno Coraucci Filho (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Civil - FEC, Unicamp. 

 
Comparou-se o desempenho do respirômetro padrão 
de Bartha e de dois outros modelos alternativos de 
560 e 800 ml, utilizando-se lodo digerido de indústria 
cítrica com taxas de aplicação de 0 tds/ha; 2,5 tds/ha 
e 5,0 tds/ha (toneladas de sólidos secos por hectare) 
em um solo tipo “franco arenoso” (USDA), para 
verificar a melhor relação taxa aplicada/tempo de 
degradação do lodo, determinando-se o conjunto de 
melhor desempenho. Os respirômetros alternativos 
foram montados segundo NUVOLARI (1996), e  os 
respirômetros padrão de Bartha de acordo com o 
projeto de Norma ABNT 01:603.06-607 (1993). 
Observou-se que o tempo de biodegradação do lodo 
ocorreu quase que totalmente no período de 20 dias. 
Em relação a produção de CO2 conseqüente da 
biodegradação do lodo, verificou-se que o 
respirômetro com volume de 800 ml apresentou boa 
reprodutibilidade, baixo custo e leituras mais 
espaçadas no tempo sem riscos de avaliação da 
biodegradação, quando comparado ao modelo 
padrão de Bartha para as taxas aplicadas. 
Disposição de lodo - Respirometria - Biodegradação no solo 
 
ESTUDO DAS PROPRIEDADES OPERATIVAS 
ÓTIMAS DE UM SISTEMA HIDROELÉTRICO 
Breno Macedo Faria (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Paulo Sérgio Franco Barbosa (Orientador), Departamento 
de Recursos Hídricos, Faculdade de Engenharia Civil - 
FEC, UNICAMP 

 
Nos dias atuais onde o equacionamento entre oferta 
e demanda de energia é um problema dos mais 
relevantes, a operação ótima de um sistema 
hidroelétrico é de suma importância. Além de 
proporcionar uma considerável economia de energia, 
ela também pode assegurar uma maior confiabilidade 
no atendimento da demanda requerida pelo sistema e 
garantir uma quantidade de energia armazenada que 
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poderá ser usada em ocasiões de estiagem. Neste 
trabalho procurou-se entender o comportamento 
operativo ótimo de cada usina que faz parte de um 
sistema hidroelétrico. Foi feito, inicialmente, um 
estudo bibliográfico sobre a formulação e sobre os 
métodos de otimização empregados na operação de 
sistemas hidroelétricos. Após, foram feitos vários 
testes utilizando o software SISCOM (Sistema 
Computadorizado de Apoio ao Planejamento da 
Operação da CESP). Este software trabalha com a 
programação linear como modelo de otimização e 
utiliza a linguagem de programação FORTRAN na 
codificação computacional. Nestes testes procurou-se 
explicar principalmente as variações do volume 
armazenado (em termos de volume útil) e da vazão 
vertida de cada usina do sistema Paranaíba durante 
um horizonte de planejamento igual a 12 meses. 
Também procurou-se explicar a relação entre a 
energia armazenada em cada usina do sistema 
Paranaíba e seu respectivo volume útil. Com os 
resultados destes testes e juntamente com uma 
análise das características físicas, elétricas e 
topológicas das usinas, pôde-se concluir que o 
sistema prioriza o uso do volume útil das usinas de 
jusante, e minimiza o uso das usinas que estão a 
montante das a fio d’água. Além disso, constatou-se 
que as usinas com uma pequena relação vazão 
afluente/volume útil têm comportamentos mais 
regulares, diante da maior inércia em promover 
variações de volume. Com tais testes e respectivas 
análises dos resultados, conseguiu-se entender 
melhor o comportamento ótimo da operação de 
sistemas hidroelétricos. 
energia elétrica, otimização, operação de sistemas, uso múltiplo da água 

 
 

CONTROLE DE QUALIDADE DA ALVENARIA DE 
TIJOLOS MACIÇOS DE BARRO COZIDO 
FORNECIDOS À REGIÃO DE CAMPINAS - SP 
Marcelo Anderson Cruz Klafke ( bolsista SAE- UNICAMP ) 
e Prof. Dr Armando Lopes Moreno Junior (Orientador) -  
Faculdade de Engenharia Civil - FEC - UNICAMP 

 
Defeitos de fabricação, resistência à compressão 
insuficiente e, principalmente, ausência de um padrão 
dimensional, são problemas usualmente detectados 
pelos profissionais que convivem com os elementos 
de alvenaria de tijolos maciços de barro cozido, sem, 
no entanto, receberem a atenção adequada. Este 
trabalho foi elaborado com o intuito de averiguar a 
qualidade dos elementos de alvenaria de tijolos 
maciços de barro cozido fornecidos à região de 
Campinas-SP. Atualmente, contamos com os 
resultados de cerca de 30 amostras. Cada amostra, 
em número de elementos suficiente, foi avaliada, 
inicialmente, pelo aspecto visual, onde os defeitos de 

fabricação foram evidenciados. A seguir, foram 
realizados ensaios Normalizados para verificação 
dimensional, resistência mínima à compressão e da 
máxima absorção de água. Foi comprovado total 
desrespeito às dimensões Normalizadas e, mais 
grave ainda, um considerável número de amostras 
apresentou resistência à compressão inferior ao valor 
limite estabelecido por Norma. Os estudos continuam 
e espera-se que, uma vez divulgado, este trabalho 
funcione como alerta e, principalmente, orientação 
aos consumidores, quanto à verificação da qualidade 
dos elementos de alvenaria, antes da aquisição e 
utilização dos mesmos. 
Alvenaria - Tijolos maciços de barro cozido - Controle de qualidade 

 
 

ESTABELECIMENTO DE ÍNDICES DE CUSTO 
PARA A ESCOLHA DO ARRANJO ESTRUTURAL 
DO ANDAR TIPO DE UM EDIFÍCIO DE CONCRETO 
ARMADO 
Raquel de Toledo (bolsista SAE/UNICAMP), Prof. Dr. 
Francisco Antonio Menezes (Orientador) e Prof. Flávio 
Oliveira Costa (Co-orientador) 
Faculdade de Engenharia Civil - FEC, UNICAMP 

 
Muitas são as soluções para o arranjo estrutural em 
um edifício de concreto armado. A mais adequada é 
aquela que além de atender às especificações 
técnicas, promove uma facilidade na execução e 
também uma economia de materiais e mão de obra. 
Neste trabalho, foram apresentadas cinco soluções 
para cada andar tipo de dois edifícios-modelo 
comerciais: lajes maciças, lajes maciças com vigas 
em forma de grelha, lajes cogumelo (teto liso), lajes 
cogumelo com ábacos e lajes nervuradas. Todas as 
estruturas foram calculadas e analisadas com auxílio 
do software CYPECAD 3D. Em uma fase posterior, 
foram levantadas as quantidades dos materiais 
utilizados na estrutura: aço, concreto e fôrmas de 
madeira. Concluiu-se que a quantidade de madeira 
utilizada em fôrmas convencionais para concreto 
armado é responsável por cerca de 40% do custo 
total da estrutura, sendo assim, vem sendo realizada 
uma pesquisa entre as construtoras de Campinas e 
região objetivando uma melhor composição de preços 
deste insumo. Com os quantitativos levantados foram 
estabelecidos os índices de custo (Ic) das estruturas, 
os quais poderão ser utilizados por projetistas 
estruturais para o orçamento de obras similares. 
Isotermas de sorção de raspa de madeira e coco ralado 

 
 

ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO DE SOLO E 
CIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO À ARGAMASSA 
USUAL (CIMENTO, CAL E AREIA) 



V Congresso de Iniciação Científica - UNICAMP - 17/11 A 21/11 DE 1997 

122 

Gisleiva C. dos Santos Ferreira (bolsista FAPESP) e Prof. 
Dr. Armando Lopes Moreno Junior (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Civil - FEC, UNICAMP 

 
O objetivo deste trabalho foi a verificação da 
viabilidade de emprego de argamassas de 
assentamento de solo-cimento em substituição à 
argamassa usual, uma vez que esta última tem custo 
de produção mais elevado. A argamassa usual 
(cimento+cal+areia) foi utilizada no traço, em volume, 
1:2:9 e as argamassas de solo-cimento 
(cimento+solo) nos traços 1:6, 1:8, e 1:10. O 
desempenho destas argamassas foi avaliado em 
relação ao comportamento, em ensaios Normalizados 
à flexão e à compressão, de pequenos painéis de 
alvenaria de tijolos maciços de solo-cimento, 
executados com as argamassas em estudo. Para 
cada argamassa de assentamento foram executados 
16 painéis, destes, 10 foram ensaiados à flexão e 6 à 
compressão simples. Foi comprovada pequena 
influência da resistência à compressão das 
argamassas de assentamento na resistência à 
compressão dos painéis e uma relação direta da 
quantidade de aglomerante nas argamassas com a 
resistência de aderência na flexão dos painéis. Em 
relação à resistência à compressão, qualquer das 
argamassas de solo e cimento estudadas poderiam 
substituir a argamassa usual. Em relação à aderência 
na flexão, a argamassa usual poderia ser substituída 
pela argamassa de solo e cimento na proporção, em 
volume, de 1:6.  
Solo cimento - alvenaria - argamassa de assentamento 

 
 

APLICAÇÕES DO SOFTWARE ¨MATHEMATICA A 
MODELOS MATEMÁTICOS PARA ENGENHARIA 
CIVIL 
Fernando Marcos Santana Barreto (bolsista SAE)  e  Prof. 
Dr. Renato Soliani (Orientador) 
Faculdade de Engenharia Civil - FEC. UNICAMP 

 
Este trabalho teve como objetivo principal o estudo de 
modelos matemáticos formulados para a resolução 
de problemas de Engenharia Civil envolvendo 
equações diferenciais assim como sua resolução 
utilizando o software “Mathematica”. Pretendeu-se 
desta forma permitir que alunos e professores do 
curso de Engenharia Civil possam visualizar algumas 
possibilidades do uso do MATHEMATICA e por outro 
lado, através da aplicação direta dos conceitos 
ministrados na disciplina EC-306 (Métodos 
Matemáticos em Engenharia Civil), contribuir para a 
motivação no aprendizado do conteúdo desta 
disciplina, que procura estabelecer um elo de ligação 
entre disciplinas básicas de matemática com as 
profissionalizantes do Curso de Engenharia Civil. 
Inicialmente procurou-se adquirir domínio do uso do 

software através da consulta de manuais e 
bibliografia especializada. Posteriormente procurou-
se desenvolver a modelagem de alguns problemas 
importantes para a engenharia, e a seguir deu-se 
inicio a resolução de cada problema, apresentando-o 
através de uma introdução teórica de forma didática, 
até chegar-se a equação diferencial e as condições 
iniciais ou de contorno associadas. Resolveu-se a 
equação diferencial com os métodos do cálculo 
diferencial (chamado aqui de método tradicional), e 
em seguida procedeu-se a resolução com o uso do 
software. Os casos apresentados foram catalogados 
em um texto didático que servirá como material de 
apoio a todos os interessados no estudo de modelos 
matemáticos para engenharia. Foi também elaborado 
um guia de introdução ao uso do software, contendo 
orientações sobre a finalidade de todos os comandos 
utilizados no decorrer do trabalho. 
Modelamento - Equação Diferencial - Software Mathematica   

 
 

COLA A BASE DE PVA EM SUBSTITUIÇÃO À 
ARGAMASSA USUAL NO ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE SOLO-
CIMENTO 
Edna Maria Carvalho (bolsa monitoria FAEP) e Prof. Dr. 
Armando Lopes Moreno Junior (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Civil - FEC, UNICAMP 

 
O objetivo deste trabalho foi a verificação da 
viabilidade de emprego de cola à base de PVA em 
substituição à argamassa usual no assentamento de 
tijolos maciços de solo-cimento. A argamassa usual 
(cimento+cal+areia) foi utilizada no traço, em volume, 
1:2:9. A cola foi aplicada em filetes, por intermédio de 
um bico aplicador padronizado, ao longo da maior 
dimensão do elemento de alvenaria. Foram 
estudados 3 quantidades diferentes de cola por 
elemento, correspondentes a 3 filetes, 6 filetes e 9 
filetes. O desempenho da cola foi avaliado em 
relação ao comportamento, em ensaios Normalizados 
à flexão e à compressão, de pequenos painéis de 
alvenaria de tijolos maciços de solo-cimento, 
executados com a argamassa usual e com cola. Para 
cada proporção de cola e para a argamassa usual de 
assentamento foram executados 8 painéis, destes, 5 
foram ensaiados à flexão e 3 à compressão, aos 28 
dias de idade dos painéis. Em relação ao 
comportamento à compressão e à flexão, os painéis 
executados com cola tiveram comportamento 
superior aos executados com a argamassa de 
assentamento usual. Limpeza do local e tempo de 
execução podem ser colocados como fatores 
favoráveis ao assentamento de alvenaria de tijolos de 
solo-cimento com cola a base de PVA. 
Solo cimento - alvenaria - cola a base de PVA 
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CARACTERIZAÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 
MACIÇOS DE SOLO-CIMENTO  
Cleide Medeiros Chaves (bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Armando Lopes Moreno Junior (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Civil - FEC, UNICAMP 

 
O objetivo deste trabalho foi a caracterização da 
alvenaria de tijolos maciços de solo-cimento em 
relação à resistência à compressão à absorção de 
água. As variáveis em estudo foram a quantidade de 
cimento na mistura (1:8, 1:10 e 1:13, em volume) e o 
tipo de cimento (Portland comum e de Alta 
Resistência Inicial, ARI). Foram fabricados, com a 
utilização de prensa manual, 360 tijolos, divididos em 
4 séries de ensaios. Três séries com cimento 
Portland comum, no traço, em volume, 1:8, 1:10 e 
1:13 e uma série com cimento ARI, no traço 1:10, em 
volume. Os tijolos de cada série foram submetidos à 
ensaios, Normalizados, de compressão simples e de 
absorção de água aos 7, 14, 28, 56, e 200 dias de 
idade. Foi observado um crescimento considerável da 
resistência à compressão dos elementos de alvenaria 
após os 28 dias de idade. Aos 56 dias a resistência à 
compressão dos elementos correspondeu ao dobro 
da resistência obtida aos 28 dias de idade. Foi 
comprovado, também, que o cimento ARI realmente 
incrementa os valores de resistência à compressão 
nas idades iniciais, podendo significar, neste caso, 
um escoamento mais rápido da produção. Quanto a 
absorção, mesmo para o traço com a menor 
quantidade de cimento, ou seja 1:13, os valores 
atenderam a exigência de Norma. 
Caracterização - Solo cimento - Alvenaria 

 
 

PROJETOS ACÚSTICOS DAS SALAS DE AULA EM 
ESCOLAS ESTADUAIS DE CAMPINAS 
Alice Maria Ura (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.a. Dra. 
Stelamaris Rolla Bertoli (Orientadora), 
Faculdade de Engenharia Civil - FEC, UNICAMP 

 
A escola exerce um papel fundamental na sociedade 
pois através dela aprendemos a pensar, a 
compreender e a questionar. Se o estudo do ruído 
não for considerado nos projetos arquitetônicos 
escolares, os espaços resultantes tornam-se 
desagradáveis, não permitindo uma comunicação 
adequada entre o aluno e o professor. Os pontos 
principais de análise desse projeto foram: verificação 
das condições acústicas das salas de aula, 
constatando se existe uma preocupação com as 
mesmas; discussão das características geométricas 
e construtivas dos projetos escolares. A análise foi 
baseada em grandezas numéricas, numa espécie de 

APO - Avaliação Pós- Ocupação, obtidas com a 
realização de medições de nível sonoro e através da 
quantificação do tempo de reverberação. Através de 
uma amostra de 10% das escolas de Campinas, 
constatou-se que todas possuem problemas de 
reverberação, apresentando um tempo elevado em 
detrimento das condições ótimas de reverberação e 
mais de 50% das escolas estudadas não estavam 
dentro dos valores recomendados pela norma 
NBR10152, que estabelece os níveis de conforto em 
relação ao ruído. Portanto, há uma falta de 
preocupação em relação à acústica arquitetônica, 
sendo urgente um intercâmbio entre arquitetos, 
engenheiros, educadores e comunidade para reverter 
os problemas acústicos nas escolas e contribuir na  
melhoria das condições educacionais. 
Acústica Arquitetônica - Níveis Sonoros - Conforto acústico 

 
 

EFEITO DA INSOLAÇÃO NO DESEMPENHO 
TÉRMICO DE EDIFICAÇÕES, EM FUNÇÃO DA 
COR EXTERNA E DOS VIDROS UTILIZADOS 
Andréa Cristina Denys (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Lucila Chebel Labaki (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Civil – FEC, UNICAMP 
 
Um dos fatores determinantes do conforto térmico de 
uma edificação é o comportamento das superfícies 
externas frente à radiação solar incidente. O presente 
trabalho estabelece a relação entre cor externa, 
diferentes tipos de vidro e o ganho de calor no interior 
da edificação. Foram construídos três módulos, dois 
em tijolos de solo-cimento e o terceiro em tijolos 
maciços convencionais. O solo-cimento, devido às 
suas vantagens, como baixo custo, fácil assimilação 
da técnica pela mão de obra não qualificada, grande 
disponibilidade de terra em quase todas as regiões, 
facilidade de transporte. Os módulos foram 
submetidos a diferentes condições: totalmente 
fechados; com duas aberturas para ventilação; com a 
colocação de vidros de diferentes cores: incolor, 
verde, cinza e bronze. Os módulos receberam as 
seguintes pinturas: branca em um dos módulos, e 
amarela, concreto, azul no outro (ambos de solo-
cimento). Foram medidos os parâmetros ambientais: 
temperatura externa e interna e de globo. A cor 
branca possibilita o melhor desempenho seguida da 
amarela, melhor que a azul, a qual mostrou 
temperaturas muito elevadas, quase comparadas ao 
concreto, de pior desempenho térmico. Quanto aos 
vidros, o verde comportou-se melhor que o incolor, 
assim como  solo-cimento em relação aos tijolos 
convencionais. 
Conforto térmico, insolação, vidros, solo-cimento 
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ESTUDO DOS COEFICIENTES DE DIFUSÃO 
TURBULENTA DE QUANTIDADE DE MOVIMENTO 
E DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 
REFERENTES AO ESCOAMENTO EM CANAIS 
FLUVIAIS NATURAIS. 
Danielle David de Almeida (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Evaldo M. Coiado (Orientador) 

Faculdade de Engenharia Civil 
 
Apresentam-se os resultados de uma pesquisa 
experimental do coeficiente β que relaciona os 
coeficientes de difusão turbulenta de sedimentos e da 
quantidade de movimento, de um rio. Esta relação foi 
obtida de quatro anos de medidas dos perfis de 
velocidades e concentrações, numa vertical do 
talvegue, de uma seção do Rio Atibaia/SP. A relação 
β sofreu altas distorsões durante as campanhas de 
medições assumindo valores maiores, iguais e 
menores que a unidade com os valores médios, de 
cima para baixo, crescendo até y=0,4D, e após, 
decrescendo até assumir um valor muito pequeno 
nas proximidades do leito. A dispersão maior dos 
pontos foi observada na posição y=0,8D. Foi possível 
obter correlações entre os valores de β e C/Q, 
verificando-se que para as posições y=0,4D, y= 0,2D, 
e y=3,5cm os valores de β mantêm-se constantes 
com C/Q menores que a unidade, ou sejam para 
y=0,4D ⇒ β=0,76; para y=0,2D ⇒  β=0,18; e para 
y=3,5cm ⇒ β=0,06. Já para a posição y=0,8D foi 
verificado que β decresce ao aumentar C/Q e igual 
comportamento foi observado para a relação de todos 
os pontos βi. 
Coeficiente de difusão - Sedimentos - Quantidade de movimento - Rios. 

 
 

AMBIENTES DE TRABALHO E O CONFORTO 
TÉRMICO - ESTUDO DE SITUAÇÕES DE STRESS 
TÉRMICO 
Renata Mitie Sagae (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Lucila Chebel Labaki (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Civil - FEC, UNICAMP 
 
Nas últimas décadas vêm se observando no mundo, 
e em particular no Brasil, uma maior preocupação 
com as condições de ocupação das edificações, 
principalmente em relação ao conforto proporcionado 
pelos ambientes aos seus ocupantes. No Brasil, as 
situações de trabalho em que há exposição ao calor 
ou ao frio (temperaturas extremas) estão 
contempladas nas Normas Regulamentadoras sobre 
Segurança e Medicina do Trabalho (NR-15, 1978), as 
quais adotam o IBUTG (Índice de Bulbo Úmido e 
Termômetro de Globo). Neste estudo, o objetivo é a 
análise de situações de stress térmico em ambientes 
cujos ocupantes realizem atividades não sedentárias. 

A composição de um quadro geral de cada ambiente 
foi possível a partir de entrevistas com os ocupantes, 
levantamento de dados referentes ao ambiente, 
medições dos parâmetros ambientais e aplicação dos 
índices de stress térmico. Para objeto de estudo, 
foram escolhidos, de acordo com informações do 
SST da UNICAMP, ambientes do campus 
universitário considerados insalubres, do ponto de 
vista térmico e também de qualidade do ar. São eles: 
gráfica central, almoxarifado central, caldeiras do 
Hospital das Clínicas (HC), tapeçaria e marcenaria do 
HC. Os dados obtidos mostram valores do IBUTG 
acima dos limites permitidos pelas normas em 
praticamente todos os ambientes, além de situações 
de insalubridade devidas à ventilação insuficiente.  
Stress térmico – Conforto térmico – Ambientes de trabalho 
 

 

Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação 
 

DESENVOLVIMENTO DE UM PACOTE GRÁFICO 
PARA O AMBIENTE DE SIMULAÇÃO PC-SIMFO 
Marcelo José Hernandes de Abreu Oliveira (bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Edson Moschim (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - 
FEEC, UNICAMP) 

 
O trabalho desenvolvido consistiu em implementar 
uma Interface Gráfica para o pacote de simulação de 
links ópticos PC-SIMFO. No intuito de promover 
facilidades para o usuário, tais como plotar vários 
gráficos em uma mesma janela, a fim de comparar os 
resultados, ou dispor as janelas da melhor maneira 
possível na tela (lado a lado, cascata...), interagir com 
outros aplicativos Windows, foi utilizada a linguagem 
C++, por ser também a linguagem, aonde o PC-
SIMFO foi desenvolvido, e principalmente a 
plataforma Windows API, em especial as funções da 
interface de dispositivos gráficos (GDI), que 
possibilitam uma série de estruturas, macros e 
funções na confecção de uma Interface Gráfica. O 
projeto tinha como objetivo o desenvolvimento de 
novas ferramentas para o pacote gráfico de 
simulação PC-SIMFO, bem como otimizar aquilo que 
já esteja pronto. O ambiente de simulação do PC-
SIMFO se apresentava de uma maneira bastante 
simples, aonde as janelas apresentavam os gráficos 
resultantes da simulação, e mais alguns 
processamentos sobre esses, tais como derivar ou 
integrar a curva. No entanto, nenhum processamento 
era feito nas janelas que continham os gráficos. Com 
isso, aplicamos ao PC-SIMFO uma interatividade total 
com o usuário, pois para qualquer tratamento gráfico 
que este quiser, jamais terá que entrar com 
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comandos manualmente, e sim, apenas navegar 
através dos menus que se encontram nas janelas. 
Simulação, Sistemas Ópticos, Interface Gráfica  

 
 

SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE SISTEMAS DE 
COMUNICAÇÃO CELULAR BASEADOS EM 
DUPLO REUSO DE FREQUÊNCIAS 
Milton Hissasi Kataoka (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Marco Aurélio Amaral Henriques, Falculdade de 
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC, UNICAMP 

 
A utilização eficiente do espectro de frequências é de 
vital importância nos sistemas de  comunicação 
móvel. Uma forma de possibilitar o aumento do 
número de usuários é utilizar o conceito de divisão 
das células originais, macrocélulas, em células 
menores, microcélulas. Com o objetivo de evitar 
interferências é usual o emprego de faixas de 
frequências diferentes para cada um desses 
sistemas, mas isto gera custos maiores tanto para os 
usuários como para o provedor de serviço. O duplo 
reuso (DR) de frequências procura solucionar este 
problema através do uso da mesma faixa de 
frequências pelas macrocélulas e pelas microcélulas, 
conseguindo assim utilizar a faixa espectral com 
maior eficiência. Isto torna o sistema baseado em DR 
bastante interessante tanto do ponto de vista do 
usuário como do prestador de serviço. Os objetivos 
desta pesquisa são desenvolver um sistema de 
simulação em computador para o DR, verificar a 
resposta do sistema mediante alterações nos padrões 
de interferência e determinar quais parâmetros têm 
maior influência. Os resultados obtidos até o presente 
momento indicam que as dimensões das células, o 
número de canais de frequência por célula e a 
potência das estações rádio-base determinam de 
forma significativa o comportamento do sistema de 
DR.  
Duplo reuso - Simulação - Comunicação celular 

 
 

PROGRAMA INTERATIVO DE MODELAGEM DE 
LINHAS DE TRANSMISSÃO 
Guilherme Bastos Graciosa (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Carlos Alberto Favarin Murari (Orientador), Faculdade 
de Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC, 
UNICAMP 

 
Este trabalho consiste na elaboração de um 
programa computacional que trate da modelagem de 
linhas de transmissão e tem a função adicional de 
auxiliar os estudantes na disciplina  "Geração, 
Transmissão e Distribuição de Sistemas de Energia 
Elétrica", sigla ET-815, que é oferecida no quarto ano 
do curso de Engenharia Elétrica da Unicamp. Dentre 
suas características, incluem-se: uma interface 

amigável; uma base de dados com diversas 
informações sobre configurações de estruturas 
(postes e torres) e cabos; um nível de interatividade e 
flexibilidade que permite a análise de várias 
alternativas por parte do usuário; caráter didático por 
possuir um sistema de ajuda; possibilidade de estudo 
de diferentes modelos que diferem nos níveis de 
detalhes; boa capacidade gráfica, permitindo 
visualização de estruturas e gráficos; armazenamento 
de configurações ou resultados obtidos através da 
impressão de gráficos ou geração de arquivos de 
dados. 
Linhas de transmissão-Programa computacional-Ensino de engenharia 

 
 
PROGRAMA INTERATIVO DE MODELAGEM DE 
LINHAS DE TRANSMISSÃO 
Luís Gustavo Cruz (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Carlos 
Alberto de Castro Jr. (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC, UNICAMP 

 
O trabalho consiste no desenvolvimento de um 
programa computacional que trate da modelagem de 
linhas de transmissão e tem a função adicional de 
auxiliar os estudantes na disciplina  "Geração, 
Transmissão e Distribuição de Sistemas de Energia 
Elétrica", sigla ET-815, que é oferecida no quarto ano 
do curso de Engenharia Elétrica da Unicamp. Dentre 
suas características, incluem-se: uma interface 
amigável; uma base de dados com diversas 
informações sobre configurações de estruturas 
(postes e torres) e cabos; um nível de interatividade e 
flexibilidade que permite a análise de várias 
alternativas por parte do usuário; caráter didático por 
possuir um sistema de ajuda; possibilidade de estudo 
de diferentes modelos que diferem nos níveis de 
detalhes; boa capacidade gráfica, permitindo 
visualização de estruturas e gráficos; armazenamento 
de configurações ou resultados obtidos através da 
impressão de gráficos ou geração de arquivos de 
dados. 
Linhas de transmissão-Programa computacional-Ensino de engenharia 

 
 
VISUALIZAÇÃO DE LINHAS DE CAMPO 
ELETROSTÁTICO E EQUIPOTENCIAIS 
Leandro Paccola Danelon  (bolsista PIBIC/CNPq)  e Prof. 
Dr. Hugo Hernández Figueroa 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - 
FEEC, UNICAMP 

 
O comportamento das linhas de campos 
eletrostáticos e curvas equipotenciais associadas, 
são de crucial importância no ensino de cursos 
introdutórios de eletromagnetismo para graduação. 
Um software que permita  a visualização desses 



V Congresso de Iniciação Científica - UNICAMP - 17/11 A 21/11 DE 1997 

126 

entes físicos, é certamente uma ferramenta didática 
da maior importância. Neste trabalho apresentaremos 
um código numérico desenvolvido através do uso do 
pacote Mathcad PLUS 6.0, Professional Edition, 
compatível com Windows 95, capaz de plotar as 
linhas de campos eletrostáticos e curvas 
equipotenciais associadas a distribuições de cargas 
cujo campo elétrico seja conhecido. Adotamos o 
Mathcad devido à sua simplicidade de manuseio o 
que o torna atrativo como ferramenta ditática, 
conforme observado por diversos autores de artigos 
didáticos para engenharia elétrica (veja a revista IEEE 
Transactions on Education, publicações de 1994 em 
diante). Desta forma é possivel  visualizar o 
comportamento eletrostático de cargas elétricas 
discretas e distribuídas arbitrariamente, corpos 
condutores carregados com geometrias simples 
como: planos, cilindros e esferas, inclusive na 
presença de cargas discretas. Esperamos que este 
trabalho sirva de estímulo para a adoção deste e 
outros softwares similares como ferramentas de uso 
intensivo no ensino de graduação.     
Eletromagnetismo, Eletrostática, Ensino, Software ditático. 
 

 

ANÁLISE DOS ESTÁGIOS INICIAIS DE 
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 
CELULAR COM DUPLO REUSO DE 
FREQUÊNCIAS 
Cristina Enomoto (Bolsista-PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Marco Aurélio Amaral Henriques 
(Orientador), 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - 
FEEC , UNICAMP 

 
Com a explosão do número de usuários de sistemas 
de telefonia móvel celular, dentre os muitos 
problemas surgidos, destacam-se a sobrecarga dos 
sistemas e a escassez cada vez maior de novas 
faixas no espectro de frequências. Para aumentar a 
capacidade de um sistema, na prática, são 
acrescentados novos sistemas com células menores 
(microcélulas) e frequências diferentes, já que não é 
economicamente viável alterar o sistema já instalado. 
O mecanismo de “Duplo Reuso de Frequências” 
permite que o sistema de microcélulas utilize as 
mesmas faixas de frequência usadas pelo sistema 
convencional de macrocélulas sem perda 
considerável na qualidade do sinal e, principalmente, 
eliminando a necessidade de novas frequências e 
seus custos. O duplo reuso permite um aumento 
substancial na capacidade de tráfego do sistema 
celular sem exigir o uso de equipamento adicional. A 
maioria dos estudos feitos até o momento considera 
o caso mais severo de interferência quando todas as 
microcélulas estão instaladas e operantes. Este 

trabalho tem como objetivo estudar os estágios 
iniciais de implantação do sistema de microcélulas, 
quando existem poucas delas instaladas. Desta 
forma, procura-se obter resultados mais precisos e 
mais próximos da realidade. 
Duplo reuso de frequência-Sistema Celular-Interferência 

 
 

“ESTUDO DA TECNOLOGIA ATM ( 
ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE ) E DAS 
DIVERSAS FORMAS DE INTEGRAÇÃO DESTA 
COM OS PROTOCOLOS DA REDE INTERNET ( 
TCP/IP)”. 
Leandro Camara Ledel (bolsista FAPESP), Prof. Dr. 
Mauricio Ferreira Magalhães (orientador, FEEC-DCA) 
 
A tecnologia de Modo de Transmissão Assíncrono ( 
Asynchronous Transfer Mode - ATM ) tem como 
características principais a alta velocidade e eficiência 
na transmissão de dados, sendo portanto propícia 
para ser empregada como base para a estrutura 
física de suporteà rede Internet. Este trabalho de I.C. 
tem como objetivo estudar as várias formas de 
integração do ATM  aos protocolos de rede TCP/IP ( 
entre outros de camada de rede ), como Emulação de 
Rede Local (LANE), IP sobre ATM, Multiprotocolo 
sobre ATM  (MPOA), avaliando-as quanto à sua 
flexibilidade, abrangência e desempenho. O trabalho 
alia o estudo teórico à prática, junto ao Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás  (CPqD- 
Campinas), com o sistema particular VIVID (da 
Newbridge Networks), que emprega o ATM através 
da implementação de MPOA, tendo-se realizado 
testes de características diversas do sistema. 
Verificou-se que o mesmo é bastante eficiente e 
escalonável, porém depende sobremaneira do correto 
funcionamento de um componente central, que é o 
seu Servidor de Rotas. Da comparação entre as 
diversas propostas de integração do ATM concluiu-se 
que a de MPOA é a mais abrangente, abordando 
tópicos como por exemplo a comunicação direta 
entre máquinas (hosts) em Redes Locais Emuladas 
diferentes, e diferenciação entre as tarefas de 
roteamento e chaveamento de pacotes. Dirige-se o 
trabalho atualmente para a verificação do 
desempenho e adequação do sistema VIVID às 
normas definidas por órgãos internacionais como o 
Fórum ATM e IETF, realizando testes empregando 
aplicações multimídia e outras que propiciem a 
avaliação da funcionalidade dos equipamentos ATM. 
O projeto de I.C. tem bolsa concedida pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo ( 
FAPESP ), e está em seu segundo ano de duração.   
ATM, INTERNET, MPOA 
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OBTENÇÃO DE ALTA TENSÃO PULSADA 
USANDO UMA CHAVE SPARK GAP ROTATIVA  
Wagner Vicentin ( Bolsista SAE/UNICAMP ) e Prof. Dr. 
Ioshiaki Doi ( Orientador) 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - 
FEEC - UNICAMP.  

 
Os processos de plasma são atualmente utilizados 
extensamente na área de processamento de 
materiais tais como em etching, sputtering, deposição 
de filmes, etc. Para a geração desse plasma 
podemos utilizar alta tensão pulsada que pode ser 
facilmente obtida com o emprego de uma chave 
spark gap rotativa. Nesse trabalho apresentamos as 
medidas das características elétricas de uma fonte 
geradora de alta tensão pulsada de forma de onda 
quadrada de repetição periódica, montada em nosso 
laboratório, utilizando este tipo de chave. A chave foi 
construída utilizando-se quatro eletrodos fixos sendo 
um destes de aterramento e um outro eletrodo de 
rotação. Foi utilizado um espaçamento de 0.5 mm 
entre os eletrodos fixos e o eletrodo girante. Para 
essa montagem experimental, utilizando-se uma 
tensão de entrada de 4 kV. Os resultados mostraram 
a geração de uma tensão quadrada de freqüência 
variável de 20 a 200 Hz. O tempo de crescimento e 
de decaimento dos pulsos são bastante rápidos, 
dezenas de ns, e são acompanhados de oscilações 
com dimensões da ordem de 1µs. No instante de 
crescimento dos pulsos a tensão gerada pode 
alcançar de 4-5 vezes a tensão aplicada à chave. 
Verificamos que neste tipo de fonte a largura e a 
freqüência dos pulsos podem ser controlados pela 
velocidade de rotação do eletrodo e a amplitude da 
tensão gerada, pela tensão fornecida pela fonte de 
alta tensão CC utilizada. 
Spark gap rotativa - Fonte de Alta Tensão - Plasma Pulsado. 

 
 

INTERPOLAÇÃO DE IMAGEM COM 
TRANSFORMADA DE WAVELET 
Ricardo Gonçalves Dias (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Dalton Soares Arantes (Orientador) 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - 
FEEC, UNICAMP 

 
Um dos problemas básicos encontrados no 
processamento de imagens é a ampliação do 
tamanho da imagem ou de uma moldura dela. Este 
processo é popularmente conhecido como “zooming” 
e é muito útil em várias aplicações práticas. 
Infelizmente, a maioria dos usuários se decepciona 
com a qualidade do processo de “zooming” oferecida 
pelos softwares comerciais, mesmo os mais 
avançados, pois estes se baseiam em uma técnica 
muito simples de replicação de pixels que, em geral, 

acaba por resultar em uma imagem ampliada de má 
qualidade (em forma de mosaico). O objetivo deste 
trabalho foi o estudo de técnicas rápidas e eficientes 
de ampliação de imagens, através do uso de métodos 
de interpolação para se estimar os pixels inexistentes 
na imagem que visa ser ampliada. Além do estudo 
das técnicas tradicionais de interpolação, utilizamos a 
Transformada de Wavelet para a estimação de sub-
bandas de freqüências inexistentes na imagem 
original. Para tanto, fez-se necessário o uso de 
ferramentas para o processamento de imagens, tais 
como o software KHOROS 2.0, que, dentre muitas 
facilidades, possui algumas para o cálculo da 
Transformada de Wavelet. Com esta técnica, é 
possível conseguir resultados muito superiores aos 
dos softwares de processamento de imagens 
disponíveis no mercado. 
Ampliação de Imagens - Interpolação de Imagens - Transformada de Wavelet 

 
ESTUDO DA FERRO-RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
Sérgio Sevileanu (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Yaro 
Burian Jr. (Orientador),  
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - 
FEEC, UNICAMP 

 
O estudo do fenômeno da ferro-ressonância em 
circuitos elétricos e em sistemas de energia elétrica, 
tais como linhas de transmissão, é muito importante 
porque pode causar situações inesperadas no 
funcionamento dos mesmos. O fenômeno da ferro-
ressonância pode ocorrer em circuitos que 
apresentem um indutor não-linear e um capacitor 
linear. Indutores com núcleo de ferro apresentam 
uma região linear seguida de uma não-linear, e o 
referido fenômeno ocorre quando o elemento é 
operado nesta segunda região. As principais 
conseqüências deste fenômeno são a ocorrência de 
valores inesperados de corrente e tensão no circuito 
elétrico, que podem causar danos ao mesmo. 
Particularmente em sistemas de maior potência como 
linhas de transmissão, a ocorrência de chaveamentos 
ou outra perturbação abrupta na corrente do circuito 
pode causar sobretensões, o que o torna um 
fenômeno perigoso e aumenta a importância de seu 
estudo. Para realizar este projeto foram realizados 
vários testes em laboratório utilizando um circuito RC 
série, com um capacitor linear e um indutor com 
núcleo de ferro. Para entender a razão pela qual este 
indutor poderia causar a ferro-ressonância foi 
estudada com cuidado a sua região não-linear, 
gerando como resultado complementar o estudo de 
duas aplicações do mesmo, o Amplificador Magnético 
e uma fonte de tensão regulada.  
Ferro-ressonância, Amplificador Magnético, Circuito não-linear.  
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MODELAGEM DO TRÁFEGO AUTO-SIMILAR EM 
REDES DE FAIXA LARGA 
Armando Garcia Weill (Bolsista SAE-UNICAMP) e Prof. Dr. 
Dalton Soares Arantes (Orientador) 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - 
FEEC, UNICAMP 

 
Resultados recentes sobre tráfego em redes de faixa 
larga, indicam claramente  que os modelos 
tradicionais de Poisson não são apropriados para 
estas redes. Ao contrário, estudos realizados por 
vários pesquisadores independentes indicam que o 
tráfego em redes de pacotes é acentuadamente auto-
similar, isto é, fractal. Esta constatação está 
causando serias implicações no estudo, 
dimensionamento e gerenciamento dessas redes. O 
objetivo deste projeto foi estudar este problema em 
seus aspectos básicos e analisar dados que 
englobam sinais reais típicos de uma rede Ethernet, 
bem como sinais gerados artificialmente a partir de 
imagens paradas típicas, monocromáticas, obtidas 
aleatoriamante na Internet. Em ambos os casos, o 
parâmetro de Hurst foi utilizado como medida do grau 
de auto-similaridade. Nas análises realizadas, foram 
utilizados programas em linguagem C obtidos da 
Universidade da Califórnia, via Internet. Confirmou-se 
que o tráfego da  rede Ethernet, um dos principais 
clientes das redes de faixa larga, é realmente auto-
similar. Verificou-se também que o tráfego agregado 
gerado por imagens monocromáticas aleatórias, não 
codificadas, apresenta o mesmo comportamento 
intrínseco. 
Tráfego Fractal - Sinais Auto-Similares - q 

 
 

OSCILADORES NÃO AUTÔNOMOS-
SINCRONIZAÇÃO E EXTINÇÃO ASSÍNCRONA 
Lia Toledo Moreira (Bolsista PIBIC/CNPQ) e Prof. Dr. Yaro 
Burian Jr. (Orientador).  Faculdade de Engenharia Elétrica 
e Computação - FEEC,UNICAMP. 

 
Osciladores são sistemas não lineares e, portanto, 
não satisfazem o princípio de superposição. Isto 
dificulta  o estudo do comportamento de osciladores 
não autônomos, uma vez que a solução destes 
sistemas não é a soma de soluções particulares e da 
solução da equação homogênea. Entre os efeitos 
clássicos conhecidos que ocorrem em osciladores 
não autônomos estão a Sincronização, as Oscilações 
Combinadas e a Extinção Assíncrona. Neste trabalho, 
foi procurada a visualização dos fenômenos de 
Sincronização e de Extinção Assíncrona, bem como a 
distinção entre eles, que nem sempre é clara nas 
literaturas sobre o assunto. Para tanto, foi utilizado o 
programa de simulação SPICE, que permitiu, a partir 
da análise de um oscilador a resistência negativa não 

autônomo, determinar as principais características 
dos dois fenômenos citados anteriormente. Assim, 
pôde-se notar que em ambos os fenômenos só 
permanece no circuito a frequência do sinal injetado. 
Concluiu-se que a Sincronização ocorre quando a 
frequência do sinal injetado é próxima da frequência 
natural (ou de um submúltiplo dela) e que, para este 
fenômeno, a amplitude do sinal de saída pouco se 
altera em relação à amplitude de oscilação natural. Já 
a Extinção Assíncrona ocorre quando a frequência do 
sinal injetado é muito maior que a frequência natural 
e notou-se que, neste fenômeno, a amplitude do sinal 
de saída é pequena. 
Osciladores-Sincronização-Extição Assíncrona.  

 
 

ESPECTROSCOPIA ÓPTICA DE UM THETA PINCH 
LASER DE AR+ 
Rodrigo C. de Carvalho (bolsista PIBIC/CNPq) e Cesar J. 
B. Pagan (orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica -
FEEC, UNICAMP 

 
Os lasers possuem uma variedade de aplicações em 
diferentes ramos do conhecimento como: Medicina, 
Indústria, Telecomunicações. Há diversas formas de 
se excitar o meio ativo para a obtenção de ação laser. 
O trabalho corrente introduz a tecnologia de excitação 
do meio ativo por uma descarga do tipo Theta Pinch, 
inédita até então. Foi realizada a caracterização por 
espectroscopia óptica de emissão de um laser de 
argônio excitado por este tipo de descarga, para o 
que se utilizou um espectrógrafo de 50 cm de 
distância focal com abertura numérica de f/4 e 
fotomultiplicadora para a região do visível e 
ultravioleta. Observou-se que, invaria-velmente, a 
emissão do argônio uma vez ionizado, Ar+, é que 
aparece primeiro. As linhas de Ar mais ionizado 
aparecem com atraso, o que indica um processo de 
¨aquecimento¨ do plasma, no qual os elétrons cedidos 
pelo Ar+ colaboram no processo de ionização dos 
estágios seguintes. Além disso, quanto menor a 
pressão do gás, maior é o atraso no início da subida 
do primeiro pico do sinal da fotomultiplicadora. Ao se 
diminuir a pressão, o número de partículas diminui, 
fazendo com que mais picos de corrente sejam 
usados para a ionização do plasma. Conclui-se que, 
no início da descarga, a ionização do plasma é fraca 
sendo necessários os primeiros picos de corrente 
para aumentá-la. Um método de obtenção de 
temperatura do plasma foi feito de modo que mais 
parâmetros do laser fossem determinados. 
 
 

Faculdade de Engenharia Mecânica 
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PROJETO DE UM DISPOSITIVO PARA 
POSICIONAMENTO DE UM EIXO NO PLANO 
VERTICAL 
Julio Antonio Beltrami da Silva (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Prof. Dr. Luiz Eduardo Barreto Martins (Orientador), 
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP 

 
O eixo a ser posicionado no plano vertical faz parte 
de um calibrador de cicloergômetro representando 
uma célula de torque. O novo mecanismo irá 
substituir um antigo que apresenta vibrações. Neste 
trabalho, a partir de medidas pré-estabelecidas, foram 
desenvolvidas três opções de mecanismo através de 
desenhos em 3-D com o uso do AUTOCAD-3D, para 
a escolha da   mais apropriada. Foi observado o  
componente mais crítico no sentido de esforços 
mecânicos da opção escolhida, que foi dimensionado 
segundo simulação no programa ANSYS, que à partir 
do Método dos Elementos Finitos determina a 
distribuição de tensões e deformações, para que se 
possa, segundo a observação dos pontos críticos, 
realizar o dimensionamento. Foi adotado um modelo 
de ensaio que viesse comprovar a ordem de 
grandezas das tensões calculadas no ANSYS, 
através da medição das deformações com o uso de 
strain gage. Foi verificado que os pontos de 
concentração de tensões observados na simulação 
computacional, apresentaram no sentido das 
deformações, valores similares aos medidos 
experimentalmente, o que justifica a utilização de 
simulações computacionais na determinação das 
tensões e dos locais críticos. 
Desenho-3D-Simulação Computacional-Verificação Experimental 

 
 

SOLIDIFICAÇÃO DIRECIONAL DO MATERIAL 
COMPÓSITO IN SITU AL3NB-NB2AL 
Fábio Andreotti (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Rubens 
Caram (Orientador) - Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 

 
O emprego de ligas eutéticas solidificadas 
direcionalmente constitui uma alternativa interessante 
na construção de dispositivos e equipamentos para 
operar em temperaturas acima de 1.0000C. Um 
sistema com potencial na obtenção desses materiais 
estruturais é o eutético formado pelos elementos Al e 
Nb e que exibe as fases AlNb2 e Al3Nb. O presente 
trabalho tem como objetivo analisar a microestrutura 
de solidificação da liga Al-Nb, de composição 
eutética. O trabalho envolveu a elaboração de 
experimentos associados à solidificação direcional de 
ligas no sistema Al-Nb. As amostras foram 
processadas através da técnica Bridgman, com 
aquecimento indutivo e atmosfera controlada por uma 
bomba de vácuo mecânica e injeção de argônio. 

Após o processamento, as amostras tiveram suas 
microestruturas caracterizadas no tocante às 
condições de solidificação. Foram empregadas 
técnicas de microscopia óptica e eletrônica de 
varredura e de EDS, para determinação das 
composições em alguns pontos das amostras. Os 
resultados obtidos possibilitaram a compreensão do 
modo de solidificação das ligas estudadas, bem como 
da influência da taxa de crescimento na 
microestrutura de solidificação. 
Solidificação, Materiais Compósitos, Crescimento de Cristais 

 
 

DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE GRÁFICA 
PARA UM MODELADOR GEOMÉTRICO 
TRIDIMENSIONAL APLICADO EM ELEMENTOS 
FINITOS 
Bruno Santos da Cunha (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Marco Lúcio Bittencourt (Orientador), Departamento de 
Projeto Mecânico, Faculdade de Engenharia Mecânica - 
FEM, UNICAMP 

 
A aplicação de métodos numéricos, tais o como o 
Método de Elementos Finitos, para a resolução de 
problemas práticos de engenharia tem apresentado 
um crescimento considerável. Estas ferramentas têm 
permitido otimizar projetos na sua fase inicial, assim 
como verificar o comportamento de um componente 
mecânico já existente visando validar o projeto atual, 
permitindo ainda a sua posterior otimização.  No 
entanto, os programas disponíveis apresentam 
interfaces de difícil utilização. Neste trabalho, foi 
desenvolvida uma interface gráfica que permite ao 
usuário dedicar a maior parte do tempo na definição e 
simulação de modelos para a estrutura considerada 
ao invés de investir tempo na modelagem geométrica 
do problema.  Mesmo estruturas mais complexas já 
podem ser modeladas facilmente com o uso de 
primitivas básicas, como retas, circunferências, 
esferas, toróides, e curvas baseadas em NURBS 
(Non Uniform Rational B-Splines).  O programa foi 
desenvolvido utilizando-se programação orientada a 
objetos e a linguagem C++.  Faz parte de um pacote 
de análise estrutural para problemas elásticos 
tridimensionais em desenvolvimento pelo mesmo 
grupo. 
Interfaces gráficas -  Modelagem geométrica - Método de elementos finitos 

 
 
BIODEGRADAÇÃO DE MEMBRANAS DE 
POLI(ÁCIDO LÁTICO): UM ESTUDO IN VITRO 
Samuel Hilsdorf Barbanti (bolsista PIBIC/CNPq) e Dra. 
Eliana A. Rezende Duek (Orientadora) 
Departamento de Eng. de Materiais - Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 
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Materiais aplicados ao corpo humano, os chamados 
Biomateriais, representam atualmente uma 
importante área de pesquisa. Dentre eles encontram-
se polímeros sintéticos, como os poli(α-hidróxi 
ácidos) - materiais biabsorvíveis, degradáveis 
hidroliticamente - que vem sendo utilizados em 
aplicações terapêuticas, como próteses ortopédicas e 
suporte para cultura de células. As relações polímero-
tecido dependem de diversos fatores, como suas 
propriedades fisico-químicas, e morfológicas. O 
objetivo principal deste trabalho foi estudar a síntese, 
degradação in vitro, e caracterização de membranas 
densas e porosas de poli(L-ácido lático). As 
membranas foram sintetizadas utilizando-se a técnica 
de evaporação do solvente, em diferentes 
concentrações e porosidades, realizando-se o estudo 
in vitro através da imersão das membranas em banho 
de tampão fosfato (pH=7.4 - T= 37oC), durante seis 
meses, sendo grupo de amostras caracterizados 
através de medidas de Calorimetria Diferencial de 
Varredura (DSC) e Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV). Os resultados indicam que 
propriedades do material, principalmente 
cristalinidade e porosidade estão diretamente 
relacionadas com o tempo de degradação das 
membranas, demonstrando ser possível controlarmos 
variáveis do processo de degradação através do 
processo de síntese do material. 
Biomateriais - Poli(ácido lático) - Degradação - membranas 

 
 

CLASSIFICAÇÃO, GERENCIAMENTO E  
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Rodrigo Jorge Gomes (bolsista PIBIC/CNPq), Prof.a Dra. 
Araí A. B. Pécora (Orientadora), Faculdade de Engenharia 
Mecânica – FEM, UNICAMP, Prof.a Dra. Meuris Gurgel 
Carlos da Silva (Co-orientadora), Faculdade de Engenharia 
Química – FEQ, UNICAMP 

 
Os problemas relacionados a resíduos sólidos 
industriais têm causado grande preocupação nos 
últimos anos, o que de certa forma acelerou a busca 
da maneira mais adequada de evitar suas 
conseqüências negativas para o meio ambiente. Em 
geral, o meio empresarial percebeu a importância de 
considerar os aspectos ambientais de suas atividades 
como um fator de sucesso ou não de seus 
empreendimentos, seja pela maior conscientização 
da sociedade, seja por uma fiscalização mais efetiva 
por parte das autoridades competentes. Isto os levou 
a adotar estratégias e procedimentos administrativos 
para organizar as relações de suas empresas com o 
meio ambiente, normalmente chamados por sistemas 
de gestão ambiental, dentre os quais se destaca o 
proposto pela norma ISO 14000. Estes sistemas 
consideram a problemática dos resíduos sólidos nos 

chamados sistemas de gerenciamento integrado, que 
se baseiam em ações simples, como a minimização 
de resíduos, a reciclagem, processos de tratamento e 
disposição final do resíduo no meio ambiente. Este 
trabalho se propôs a analisar os aspectos 
relacionados com os resíduos sólidos, enfatizando os 
industriais, e em fazer um levantamento da situação 
atual destes resíduos na região de Campinas. 
Resíduos Sólidos – Gerenciamento – Tratamento  

 
 

AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE TÉRMICA DE PC, 
PBT E DA BLENDA PC/PBT PARA FINS DE 
RECICLAGEM 
Fernando Luís Pacheco de Resende (bolsista - 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Caio Glauco Sánchez, Faculdade 
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 

 
A utilização de materiais termoplásticos para 
aplicações em engenharia tem crescido muito nos 
últimos anos em função das excelentes propriedades 
mecânicas que estes apresentam. A característica 
marcante destes materiais é a possibilidade de serem 
moldados facilmente devido ao amolecimento de sua 
estrutura quando aquecidos e posterior enrijecimento 
quando expostos a temperaturas mais amenas. 
Neste trabalho foi realizada a análise do 
comportamento degradativo dos termoplásticos de 
engenharia: Policarbonato (PC), Poli (tereftalato de 
butileno) (PBT) e Blendas PC/PBT. O conhecimento 
da estabilidade térmica destes materiais é necessário 
na otimização dos processos de reciclagem dos 
mesmos. Foram utilizadas técnicas de análise 
termogravimétrica (TGA), determinação de índice de 
fluidez e  viscosimetria, para caracterização da 
estabilidade térmica. Dentre as técnicas utilizadas o 
índice de fluidez se mostrou a mais eficiente para o 
acompanhamento da degradação térmica. 
Comparando-se os materiais utilizados, verifica-se 
por análise termogravimétrica a seguinte ordem de 
estabilidade em atmosfera de nitrogênio: PC > PBT > 
PC/PBT. A eficiência das técnicas utilizadas está 
relacionada com suas sensibilidades à variações nos 
pesos moleculares dos polímeros.  
Termoplásticos - Degradação - Reciclagem  

 
 
ESTUDO DA COLETA E ANÁLISE DE GASES E 
ALCATRÕES DE GASEIFICADORES 
Ricardo de Leon Pereira (bolsista PIBIC/CNPq-PRP)e Prof. 
Dr. Caio Glauco Sánchez (Orientador) 
Faculdade de Engenharia Mecânica - F.E.M., UNICAMP 

 
Com o aumento dos canaviais e com aumento de 
mesma ordem na produção de bagaço de cana, 
pensamos em transformar este resíduo das indústrias 
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açucareiras e de álcool em energia. A gaseificação 
tem como objetivo queimar substâncias residuais ou 
sem utilidade para que os gases destas substâncias 
incineradas possam ser usadas como fonte de 
energia para funcionar máquinas, aquecer lares, ser 
utilizado como gás combustível para carros, fogões, 
entre outros aparatos. As utilizações destes gases 
necessitam que eles tenham um certo grau de 
pureza, maior ou menor, dependendo da sua 
utilização. Um dos principais poluentes encontrados 
nos gases provenientes da gaseificação do bagaço 
de cana é o alcatrão. O objetivo deste trabalho está 
no desenvolvimento de um sistema de análise de 
gases que nos permita receber o gás proveniente do 
gaseificador e adequá-lo para uma posterior análise, 
que servirá de base de estudo para o 
desenvolvimento de novas técnicas de purificação de 
gases provenientes de gaseificadores. Para tal foi 
desenvolvida uma sonda para coleta dos gases e um 
sistema para limpeza, para que eles cheguem limpos 
ao cromatógrafo, para fazer a análise dos gases sem 
prejudicar o aparelho. Podemos ter maior ou menor 
quantidade de alcatrão variando a temperatura. Pode-
se utilizar o sistema de purificação em escala 
industrial. 
Análise de Gases - Sonda Isocinética - Alcatrões 
 

ESTUDO EXPERIMENTAL E NUMÉRICO DE 
SOLIDIFICAÇÃO EM CILINDROS EXTERNOS 
Rodrigo Nascimento Reyes (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Kamal A. R. Ismail (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 

 
Para uma operação eficiente de um sistema de 
armazenamento térmico é necessário um bom 
conhecimento dos processos de troca de calor 
envolvidos; isto é essencial para prever com boa 
precisão o desempenho térmico do sistema e evitar 
super-dimensionamentos. Este trabalho tem como 
objetivo a aplicação de duas técnicas, numérica e 
semi-analítica, para a resolução do problema de 
condução com mudança de fase em geometria 
cilíndrica externa, investigação dos efeitos dos 
parâmetros geométricos e operacionais no 
desenvolvimento da camada de gelo, fluxo de calor, 
perfis de temperatura e velocidade da frente de fusão 
(solidificação). Estes resultados tem importância 
fundamental no dimensionamento de uma unidade de 
armazenamento de energia térmica com mudança de 
fase em geometria cilíndrica vertical. Os dados 
obtidos através da análise do modelo foram 
comparados com medidas experimentais realizadas e  
com as soluções semi-analíticas, a fim de se 
convalidar  o modelo teórico proposto. 
Armazenadores-Solidificação-Cilindros Verticais 

 
 

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM MEDIDOR 
MECATRÔNICO DE PERFIL DE PISTA PARA 
UTILIZAÇÃO NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA. 
Vinicius Zanetti Stradiotto (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Ilmar Ferreira Santos (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica, DPM - FEM, UNICAMP. 

 
Pensando-se no projeto integrado da suspensão, 
cabine e banco do passageiro de veículos pesados e, 
ao mesmo tempo, no seu conforto vibracional,  
software para a representação da dinâmica não linear 
do veículo e de seus componentes, acoplado à 
software para análise do conforto, podem dar 
direcionamentos para possíveis  alterações de 
projeto, visando a obtenção de parâmetros ótimos 
para a suspensão. Para a utilização adequada destes 
software e a simulação correta dos níveis de conforto 
(níveis de aceleração no banco do passageiro), é 
necessário que se conheça o perfil da pista, onde os 
testes de conforto são realizados. Isto é de 
fundamental importância, para que estes dados 
sirvam de entrada ao programa computacional 
mencionado, e obtenham-se níveis de aceleração no 
banco do passageiro os mais próximos possíveis dos 
reais. O objetivo deste trabalho é o projeto e a 
construção de um mecanismo capaz de medir o perfil 
de uma pista, apresentando como principal vantagem 
o desacoplamento dos movimentos do veículo e do 
medidor de pista. Este mecanismo é composto por 
quatro juntas cardânicas , duas vigas longas,  
elementos elásticos e sensores (acelerômetros), 
sendo este últimos acoplados com um computador e 
placas de aquisição de sinais (projeto integrado de 
pesquisa SAE/UNICAMP). 
medidor de pista, perfil de pista. 

 
 

ESTUDO TEÓRICO EXPERIMENTAL DE UM 
PULSO JATO 
Orvando Ferreira Cunha Jr. ( bolsista SAE ) e Prof. Dr. 
Caio Glauco Sanchez ( Orientador ) 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 

 
Os pulso jatos são constituidos basicamente de um 
dispositivo de coleta de ar, uma câmara de 
combustão e um tubo de ressonância para exaustão 
dos produtos de combustão. A re-ignição periódica e 
rápida de uma mistura combustível na câmara de 
combustão causa o fluxo de produtos gasosos. Os 
pulso jatos podem ser classificados segundo a 
presença de válvulas mecânicas ou aerodinâmicas. 
Neste trabalho direcionamos o estudo para modelos 
com válvulas aerodinâmicas. O objetivo deste é 
entender todos os processos intrínsecos ao 
funcionamento de um propulsor de combustão 
pulsante, para assim solucionar o não funcionamento 
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de um protótipo construído no laboratório, além de 
projetar um novo protótipo com as especificações 
ideais para uma operação satisfatória. Verificamos a 
existência de parâmetros fundamentais que afetam o 
funcionamento ideal de um pulso jato, tais como: 
temperatura da parede do queimador, fator de atrito 
do tubo de ressonância, coeficiente de convecção no 
interior da câmara de combustão, comprimento do 
tubo de ressonância, variação da taxa de combustão 
(relação ar/ combustível), comprimento do tubo de 
admissão e diâmetro da câmara de combustão. 
Enfatizamos neste trabalho o estudo das influências 
da variação do diâmetro / comprimento da câmara de 
combustão e da relação ar / combustível nos 
resultdos operacionais do protótipo. O ensaio permitiu 
o monitoramento da relação ar / combustível, e do 
empuxo gerado pelo pulso jato. O queimador produz 
maiores valores de empuxo e menores valores de 
consumo específico de combustível [Kg/h.N] quanto 
maior a quantidade de ar  fornecida. A operação do 
protótipo que apresenta uma maior relação diâmetro / 
comprimento da câmara de combustão se deu de 
forma mais estável e satisfatória. 
Queimador - Combustão Pulsante - Válvula Aerodinâmica 

 
 

APERFEIÇOAMENTO NA AUTOMATIZAÇÃO DO 
PROJETO DE FERRAMENTAS PARA O 
FORJAMENTO A QUENTE 
Luciano Antonio Gileno (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. 
Dr. Sérgio Tonini Button (orientador),  
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 

 
O forjamento a quente é um processo de fabricação 
de grande aplicação nas indústrias e que, devido ao 
elevado custo do equipamento envolvido, destina-se 
especialmente para obtenção de grande número de 
peças em série. O projeto de ferramentas (matrizes) 
para este processo está intimamente ligado à 
qualidade e ao custo dessas peças. Buscou-se neste 
trabalho a automatização do dimensionamento do 
forjado e da matriz através da utilização de subrotinas 
computacionais num programa de CAD - Computer 
Aided Design. Utilizou-se nesta etapa um modelador 
de sólidos - SolidEdge - em substituição ao AutoCAD, 
utilizado numa fase inicial para a automatização em 
representações 2D. O resultado do programa 
desenvolvido é o desenho de um sólido que 
corresponde ao forjado, tendo como partida a 
representação da peça usinada. Através da 
parametrização, a obtenção da matriz é paralela à 
transformação do usinado em forjado. A utilização de 
famílias de peças torna o programa atraente, além da 
utilização de sólidos permitir a visualização de 
interferências na montagem do ferramental de 
forjamento. As subrotinas computacionais deste 

trabalho foram elaboradas nas linguagens AutoLISP 
(AutoCAD) e VisualBasic (SolidEdge e interface com 
o usuário). 
automatização - CAD - forjamento 

 
 

MODELAGEM COMPUTACIONAL E ESTUDO DE 
PARÂMETROS OPERACIONAIS DE TURBINAS A 
VAPOR 
Leonardo Jamil Lamana (bolsista SAE) e Prof. Dr. Jorge 
Llagostera (orientador), 
Departamento de Energia - Faculdade de Engenharia 
Mecânica - UNICAMP 
 
O presente trabalho está voltado ao desenvolvimento 
de um modelo computacional no campo da 
termodinâmica. Destina-se a auxiliar na solução de 
ciclos de potência que envolvam a utilização de 
turbinas a vapor e visa modelar, em condições usuais 
de operação, o comportamento de algumas 
propriedades e relações termodinâmicas. A 
importância deste tipo de análise está na facilidade e 
velocidade de obtenção dos dados de maneira 
precisa e confiável. A subrotina elaborada, em 
linguagem Pascal, determina as principais 
propriedades termodinâmicas (entalpia específica, 
entropia específica, exergia específica, temperatura, 
título), bem como alguns parâmetros operacionais na 
entrada e na saída do vapor na turbina quando 
submetida a uma variação de estados na entrada e 
da eficiência da turbina. A partir destes dados são 
feitas algumas análises gerais a partir de 
representação gráfica e tabelas elaboradas, de modo 
que fique claro o comportamento da propriedade ou 
relação no processo estudado. Em fim, o projeto 
pretende: mostrar as facilidades de cálculo e de 
determinação de parâmetros decorrentes do uso da 
modelagem computacional ,analisar os dados 
gerados, e desta forma mostrar a utilidade e 
confiabilidade deste tipo de abordagem, que 
atualmente é muito usada. 
Modelagem – Turbina - Propriedades 

 
 

MECANISMOS ATIVOS - MODELAGEM, 
SIMULAÇÃO, PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM 
PROTÓTIPO DE SUSPENSÃO ATIVA AUXILIADO 
POR COMPUTADOR.  
Gustavo Campos Padovese (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Ilmar Ferreira Santos (orientador). 
Faculdade de Engenharia Mecânica, DPM - FEM - 
UNICAMP. 

 
Muitos autores vêm estudando o comportamento 
dinâmico de suspensões ativas baseado nas 
equações de movimento do sistema, obtidas com 
auxílio do formalismo Lagrangeano. Poucos autores, 
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no entanto, preocupam-se com as reações dinâmicas 
provenientes do comportamento ativo da suspensão. 
Neste contexto, o trabalho em questão dá uma 
contribuição no campo teórico, modelando 
dinamicamente uma suspensão independente ativa 
com auxílio do Método de Newton-Euler, levando em 
consideração a equação de vínculo entre o veículo e 
a pista, e incluindo o atrito seco entre o pneu e a 
pista. Após a aplicação do método, chega-se a 33 
equações não lineares, dentre elas, 29 equações que 
descrevem as forças de reação entre os vários 
corpos que compõem a suspensão e 4 equações de 
movimento, as quais descrevem os movimentos da 
massa do carro, da vazão de óleo que passa pela 
servoválvula e as pressões atuantes no amortecedor 
ativo. Estas equações são solucionadas 
numericamente e os resultados discutidos e 
animados graficamente para várias condições de 
velocidade do veículo, diferentes perfis de pista e 
sistemas de controle. O projeto e as soluções 
construtivas de um protótipo de suspensão ativa 
acoplado com um simulador de perfil de pistas são 
apresentados com detalhes e servirá em etapas 
futuras da pesquisa para verificações teórico-
experimentais. 
suspensão ativa, dinâmica de múltiplos corpos, Newton-Euler. 

 
 

SIMULAÇÃO E ANÁLISE DA COGERAÇÃO EM 
USINA SUCRO-ALCOOLEIRA 
Gustavo Botelho Kneubil (bolsista CNPq), Sérgio Augusto 
Araújo da Gama Cerqueira (Orientador) e Profa. Dra. Silvia 
Azucena Nebra (Coordenadora do Projeto Temático), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP. 

 
A importância da análise de processos térmicos 
industriais vem crescendo nos últimos anos, devido a 
crescente preocupação com a conservação da 
energia e a qualidade dos processos. Em um cenário 
em que se destacam o esgotamento dos grandes 
potenciais hidroelétricos no Estado de São Paulo e a 
adoção de novas normas para o setor elétrico, a 
Cogeração surge como uma alternativa mais racional, 
e muitas vezes mais econômica. Neste trabalho 
utilizou-se um software de simulação que possibilita o 
cálculo e análise de processos termodinâmicos para 
realizar um estudo energético e exergético de uma 
usina sucro-alcooleira localizada no Estado de São 
Paulo. Com dados reais colhidos por técnicos do IPT 
e publicados em artigo especializado, simulou-se o 
funcionamento da instalação dentro dos moldes 
teóricos da análise térmica de equipamentos 
industriais. Feita a análise, observou-se que o uso de 
caldeiras de baixa/média pressão, 20 bar, na usina 
estudada reduz o potencial de geração elétrica do 
sistema, visto que existem, hoje, caldeiras de 46 bar 
funcionando em indústrias do mesmo porte. Além 

disso, verificou-se que a eficiência dos equipamentos 
é baixa, em especial das caldeiras em questão. 
Alternativas para uma melhora desta instalação 
podem ser também estudadas com o auxílio do 
software utilizado. Os autores agradecem ao CNPq 
pelo apoio e incentivo. 
Simulação-Cogeração-Usina Sucro-Alcooleira. 

 
 

CÁLCULO DAS PROPRIEDADES 
TERMODINÂMICAS DA ÁGUA PARA ANÁLISE DA 
EFICIÊNCIA DE UMA USINA TERMOELÉTRICA 
Gustavo Adolfo Telo de Faria (bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Luiz Fernando Milanez (orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 

 
Engenheiros que trabalham na área térmica têm a 
frequente necessidade de avaliar as propriedades 
termodinâmicas da água, que geralmente são 
encontradas na  forma de gráficos e tabelas. Na 
primeira fase deste trabalho, foram desenvolvidas 
subrotinas computacionais para o cálculo das 
propriedades termodinâmicas da água a partir de 
algumas propriedades conhecidas. Esta 
implementação facilita os estudos de sistemas 
térmicos, aumentando assim as possibilidades de 
automação e simulação. As subrotinas foram 
desenvolvidas em PASCAL e baseadas em equações 
de estado encontradas na literatura. Os resultados 
obtidos foram próximos aos tabelados. Na segunda 
parte do projeto, estas subrotinas foram utilizadas  
para a análise do rendimento de ciclos térmicos a 
vapor, em particular o ciclo da usina termoelétrica de 
Carioba, da qual foram avaliados todos os 
rendimentos térmicos.  A implementação 
computacional permitiu analisar as extrações de 
vapor, onde pôde-se verificar os efeitos do número de 
extrações e das pressões de extração sobre o 
rendimento global do sistema. Foram realizadas 
simulações de ciclos com até três extrações onde 
comprovou-se que o comportamento do rendimento 
global  se adequava à teoria termodinâmica. 
Propriedades termodinâmicas-ciclos térmicos-simulação 

 
 

MODELAGEM DINÂMICA DE UM MEDIDOR 
MECATRÔNICO  DE PERFIL DE PISTA PARA 
UTILIZAÇÃO NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA. 
Fabiano Roncoletta (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Ilmar Ferreira Santos (orientador).  
Faculdade de Engenharia Mecânica, DPM - FEM - 
UNICAMP. 

 
Pensando-se no projeto integrado da suspensão, 
cabine e banco do passageiro de veículos pesados e, 
ao mesmo tempo, no seu conforto vibracional,  
software para a representação da dinâmica não linear 
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do veículo e de seus componentes, acoplado à 
software para análise do conforto, podem dar 
direcionamentos para possíveis  alterações de 
projeto, visando a obtenção de parâmetros ótimos 
para a suspensão. Para a utilização adequada destes 
software e a simulação correta dos níveis de conforto 
(níveis de aceleração no banco do passageiro), é 
necessário que se conheça o perfil da pista, onde os 
testes de conforto são realizados. Isto é de 
fundamental importância, para que estes dados 
sirvam de entrada ao programa computacional 
mencionado, e obtenham-se níveis de aceleração no 
banco do passageiro os mais próximos possíveis dos 
reais. O objetivo deste trabalho é a modelagem  
matemática de um mecanismo capaz de medir o 
perfil de uma pista, apresentando como principal 
vantagem o desacoplamento dos movimentos do 
veículo e do medidor de pista. Esta modelagem 
baseia-se no método Newton-Euler-Jourdain. As 
equações não lineares de movimento são resolvidas 
numericamente  e os resultados teóricos discutidos. 
Sugestões para valores adequados de massa, inércia 
e rigidez do mecanismo são apresentadas. (projeto 
integrado de pesquisa SAE/UNICAMP). 
medidor de pista, perfil de pista. 

 
 

CRIAÇÃO DE SOFTWARE PARA ANÁLISE 
ESTRUTRAL POR ELEMENTOS FINITOS 
Fabiano Assis Rodrigues (bolsista FAPESP) e Prof. Dr. 
Renato Pavanello (orientador), Departamento de Mecânica 
Computacional- FEM, UNICAMP 

 
A utilização de ferramentas computacionais para 
análise estrutural vem se tornando a cada dia um 
procedimento mais comum dentro de empresas. A 
despeito do surgimento de softwares comerciais 
poderosos, a criação de programas específicos para 
análise por Elementos Finitos é de grande 
importância, uma vez que permite um melhor 
entendimento na base teórica por trás deste método, 
permitindo sua utilização com maior fundamento. 
Assim, este projeto de IC visou a criação de um 
ambiente computacional para análise de estruturas 
reticuladas (treliças e pórticos) e placas. A 
metodologia adotada envolveu a obtenção das 
equações diferenciais para elementos de barra 
submetida a forças axiais, a flexão, a torção e placa 
submetida a flexão. Estas foram passadas para uma 
forma integral através do Método dos Resíduos 
Ponderados do tipo Galerkin, e a aplicação de 
técnicas de integração por partes as levaram às suas 
formas fracas. Utilizou-se então o Método dos 
Elementos Finitos para se chegar às equações 
matriciais de análise estrutural. Estas foram 
implementadas no programa, que foi desenvolvido no 

ambiente MATLAB e conta com módulos de entrada 
de dados, execução, pós-processamento e 
visualização de resultados. Testou-se o desempenho 
em tempo e memória, obtendo-se resultados 
satisfatórios quando na utilização de matrizes 
esparsas. 
Elementos Finitos-Análise estrutural-Implementação computacional 

 
 

TÉCNICAS DE ESTABILIZAÇÃO DE SATÉLITES - 
COMPARAÇÃO DE RESULTADOS UTILIZANDO 
UM PROTÓTIPO DE LABORATÓRIO E 
ANIMAÇÕES GRÁFICAS 
Alexandre Puls Ferretti (bolsista IC/FAPESP) e Prof. Dr. 
Ilmar Ferreira Santos (Orientador) Faculdade de 
Engenharia Mecânica - UNICAMP 

 
Atualmente, devido ao grande desenvolvimento de 
ferramentas computacionais de manipulação 
simbólica de equações, é possível desenvolver 
modelos matemáticos que descrevem sistemas 
mecânicos bastante complexos. Dentro deste 
contexto, este trabalho tem como objetivo simular a 
estabilização passiva e ativa de um satélite, composto 
pôr um corpo principal e três rotores internos. O 
modelo matemático foi obtido aplicando-se o método 
de Newton-Euler-Jourdain ao satélite. A estabilização 
passiva é obtida quando os rotores internos estão em 
operação (princípio da conservação da quantidade de 
movimento angular). Nestas condições as simulações 
mostraram que o satélite não é completamente 
estável. Buscando melhores resultados, foram 
aplicados torques (provenientes, pôr exemplo, de 
jatos de gás) ao corpo externo do satélite, em torno 
dos três eixos principais de inércia do mesmo. Estes 
torques são regidos pôr uma lei de controle, baseada 
na realimentação de posição e velocidade dos 
ângulos que definem a atitude do satélite. Foram 
escolhidos valores para os ganhos presentes na lei 
de controle, de forma que a estabilidade completa do 
satélite foi atingida. As várias simulações foram 
apresentadas na forma de animações gráficas, o que 
permite uma comparação qualitativa com o protótipo 
de laboratório. 
 
 

MODELAGEM, SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE 
MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA DE 4 
TEMPOS 
Arley de Barros Lombardi Jr (bolsista SAE) e Prof. Dr. Ilmar 
Ferreira dos Santos (orientador) 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 

 
O objetivo deste trabalho é otimizar um motor de 
combustão interna, composto por pistões, manivelas 
e virabrequim, em função da geometria destes 
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componentes. Em outras palavras, dado as 
características da força resultante da combustão da 
mistura ar-combustível, e dado também as condições 
de operação do motor, otimiza-se a geometria dos 
componentes baseado nas equações de movimento 
dos componentes e das reações dinânicas atuantes 
sobre os mesmos. Este projeto pode ser subdividido 
nas seguintes etapas: Cinemática e Dinâmica de 
sistemas biela-manivela, Modelagem global de um 
motor a combustão interna com quatro cilindros 
baseados nos item anteriores, cálculo das equações 
de movimento, integração numérica das mesmas e 
cálculo das forças atuantes entre os vários 
componentes do mecanismo em função dos seus 
respectivos movimentos. O ambiente escolhido para 
o desenvolvimento do programa, cuja função é a 
inversão da matriz do sistema e integração numérica 
das equações de movimento no domínio do tempo, 
foi Pascal. Analisando-se o comportamento do torque 
em relação as variáveis geométricas, percebe-se que 
as maiores variações ocorreram em função da 
distância entre os eixos dos munhões e moentes, 
comprimento da biela e diâmetro dos moentes e 
munhões respectivamente.  
Modelagem, Simulação, Mecanismos 

 
 
ELEVAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA 
TRANSFORMAÇÃO DE BIOMASSA EM CARVÃO 
VEGETAL E SUAS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS 
SOCIAIS, ECONÔMICAS E AMBIENTAIS 
Carlos José Rocha de Oliveira Castro (bolsista 
PIBIC/CNPq), Prof. Dr. Sérgio Valdir Bajay (orientador) e 
Marcos Fernandez Sinicio (coorientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 

 
O carvão vegetal tem sido utilizado, no Brasil, como 
agente redutor de minério de ferro em alto-fornos, em 
grande proporção. A exploração de madeira para a 
produção de carvão vegetal tem sido feita a partir de 
florestas nativas e plantadas. A exploração de 
florestas nativas tem trazido diversos problemas 
ambientais e principalmente sociais, além de uma 
elevação do preço do carvão devido ao aumento dos 
custos de frete. Este trabalho desenvolvido a partir de 
bibliografia disponível, visa estudar o problema e 
encontrar soluções que pudessem otimizar o uso do 
carvão vegetal, de modo a diminuir a pressão florestal 
e solucionar o problema da exploração da força de 
trabalho. Foi percebido que o rendimento do processo 
de carvoejamento, e o correto controle da carga do 
alto-forno, podem reduzir o consumo de biomassa, 
inclusive viabilizando economicamente a formação de 
uma base florestal própria por parte das indústrias, 
medida imprescindível para reduzir os problemas 

ambientais e sociais, e evitar a gradativa substituição 
do carvão vegetal por coque importado. 
Carvão Vegetal - Siderurgia - Otimização Energética 

 
 

CONSTRUÇÃO DE UM FORNO ÓPTICO PARA 
SOLIDIFICAÇÃO DIRECIONAL  
Erick de Moraes Franklin (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Rubens Caram (Orientador) Faculdade de Engenharia 
Mecânica - FEM, UNICAMP 

 
O crescimento direcional a partir do líquido pode ser 
obtido através de diversos métodos, tais como as 
técnicas Bridgman e Czochraslki. Quando o material 
processado exibe problemas de reatividade com o 
cadinho, uma das opções é o emprego da técnica de 
fusão zonal flutuante. Entretanto, tal técnica envolve 
nível de dificuldade elevado, bem como temperaturas 
de processamento limitadas pela forma de 
aquecimento. Uma alternativa interessante, nesse 
caso, é o aquecimento produzidos por lâmpadas 
halógenas. Tais dispositivos podem atingir 
temperaturas acima de 2.8000C, e se forem 
convenientemente aproveitados, pode-se processar 
materiais com temperatura de fusão acima de 
2.0000C. O presente trabalho trata do 
desenvolvimento de um forno óptico para 
solidificação direcional de ligas com alto ponto de 
fusão. O forno desenvolvido é baseado no 
aquecimento por lâmpadas halógenas focalizadas 
apropriadamente em uma cavidade formada por dois 
elipsóides de revolução. Com o objetivo de controlar a 
oxidação das amostras, tal cavidade é submetida a 
atmosfera controlada. O controle de tal atmosfera é 
executado por uma bomba de vácuo mecânica, com 
a qual atinge-se a pressão de 10-3 Torr, auxiliada por 
injeção de argônio. O trabalho envolveu o projeto e 
construção do equipamento e testes de operação do 
mesmo. 
Solidificação - Fusão - Materiais Refratários 

 
 

PROJETO, DIMENSIONAMENTO E ANÁLISE 
DINÂMICA DE EIXOS ROTATIVOS 
Fabio T. P. Jacon (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.a. Dra. 
Katia Lucchesi Cavalca (orientadora) Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM - UNICAMP 

 
O presente projeto tem por objetivo o 
desenvolvimento de um programa em Visual Basic, 
ambiente Windows, enfocando os procedimentos de 
cálculo adotados no projeto e dimensionamento de 
eixos rotativos. Este programa, a partir de dados de 
entrada fornecidos pelo usuário, é capaz de 
dimensionar um eixo, liso ou escalonado, 
obedecendo critérios de falha por fadiga e critérios de  
solicitações por estados multiaxiais de tensão. Além 
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deste, tem-se por objetivo tornar esse programa uma 
versão didática e de apresentação iterativa a ser 
usado no curso de Elementos de Máquinas I do 
currículo de graduação da Faculdade de Engenharia 
Mecânica. A estrutura utilizada no dimensionamento 
consiste em, a partir de dados iniciais tais como 
posições dos mancais, carregamentos e tipos de 
associações, analisar as solicitações relativas a 
cisalhamento e flexão através do modelo por funções 
de singularidade e, a partir de tais resultados, obter o 
estado de tensão ao qual o eixo está submetido. A 
partir de tais resultados, é feito o projeto do eixo, 
considerando os estados combinados de esforços, 
incluindo também fatores de concentração de tensão 
geométricos e em fadiga, sendo que o 
dimensionamento se dá de forma iterativa, 
procurando otimizar o projeto do elemento através da 
minimização de efeitos de fadiga e concentração de 
tensões.  
Funções de Singularidade, Análise por Fadiga, Dimensionamento de Eixos. 

 
 

AVALIAÇÃO NUMÉRICA E EXPERIMENTAL DE 
BANCO DE GELO DE GEOMETRIA PLANA 
Lucas Reñe Copelli (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Kamal 
Abdel Radi Ismail (Orientador), Faculdade de Engenharia 
Mecânica – FEM, UNICAMP 
 
Processos de transferência de calor com mudança de 
fase estão presentes em uma variedade de sistemas 
naturais e de engenharia, e o entendimento deste 
fenômeno é de grande importância para a analise e o 
desenvolvimento diversos equipamentos tais como os 
bancos de gelo. Os bancos de gelo são 
equipamentos que armazenam energia térmica e 
apresentam uma elevada capacidade de 
armazenamento devido basicamente à mudança de 
fase que sofre a água. Neste trabalho foi realizado 
um estudo de avaliação numérico e experimental 
sobre um banco de gelo de placas planas. Foi 
desenvolvido um modelo matemático simplificado que 
foi resolvido numericamente através do método de 
diferenças finitas. No modelo a transferência de calor 
é tratada coma um problema de condução 
unidimensional com mudança de fase e a 
temperatura da parede é considerada como sendo 
constante. Os resultados numéricos obtidos foram 
comparados a dados experimentais de modo a poder 
validar o modelo proposto. Alguns dos parâmetros 
estudados e sua influencia sobre o tempo de 
solidificação foram: a distância entre as placas, 
temperaturas inicial da água (antes do inicio da 
solidificação) e temperatura da parede. Os resultados 
mostram que tanto a distância entre as placas como 
a temperatura da parede influenciam fortemente o 
tempo total de solidificação, enquanto que a 
temperatura inicial da água tem pouca influência. 

Banco de Gelo, Solidificação, Geometria Plana 
 
 

INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE USINAGEM NA 
RUGOSIDADE E NOS ESFORÇOS DE CORTE DE 
PEÇAS TORNEADAS 
Pedro Yoshito Noritomi (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Anselmo Eduardo Diniz Faculdade de Engenharia 
Mecânica - FEM, UNICAMP 

 
O objetivo deste trabalho é estudar a influência dos 
parâmetros velocidade de corte, avanço e 
profundidade de usinagem na rugosidade e nos 
esforços de corte de peças torneadas feitas de 4 
diferentes tipos de aço, comparando os resultados 
obtidos com aqueles que se esperava obter, baseado 
nos dados da literatura e comparando também os 
resultados obtidos em cada aço com aqueles obtidos 
nos outros aços. Com este fim, peças de aço 1045, 
4340, 1212 e 316 foram torneadas em diferentes 
condições de avanço, velocidade de corte e 
profundidade de usinagem e, após cada corte, 
tiveram suas rugosidades medidas. Durante os 
cortes, a corrente elétrica consumida pelo motor da 
máquina, que é um parâmetro proporcional à força de 
corte, era monitorada. Utilizou-se ferramentas de 
metal duro com tripla camada de cobertura, em um 
torno CNC suficientemente rígido para os cortes 
realizados. 
O trabalho discute as diferenças dos resultados 
obtidos com aqueles esperados, baseando-se em 
dados retirados da literatura, mas pode-se dizer neste 
resumo que estas diferenças foram grandes, tanto no 
tocante à influência das condições de usinagem na 
rugosidade e nos esforços de corte, quanto nos 
valores comparativos entre um aço e outro. 
Torneamento - Rugosidade - Força de Corte 

 
 

CONTROLE DE CARGA EM TURBINAS A VAPOR 
Priscila Nagoshi Ueno (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Waldyr Luiz Ribeiro Gallo (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 

 
A turbina a vapor pode ser usada em diversos 
campos da indústria. Em usinas termo-elétricas 
convencionais constituídas por ciclos a vapor, as 
turbinas acionam os geradores de eletricidade 
(alternadores). Neste trabalho foi necessário 
primeiramente o estudo de diferentes tipos de 
turbinas existentes, seu princípio de funcionamento e 
características de projeto  para que posteriormente, 
os diferentes métodos de controle de carga e seus 
efeitos sobre a operação da turbina fossem 
estudados e comparados. Como exemplo, podemos 
citar a comparação entre o método de controle de 
carga por estrangulamento e controle de carga nos 
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bocais. Este último método apresenta um rendimento 
maior e mais estável à cargas parciais devido ao fato 
de que apenas uma fração do fluxo total do vapor flui 
através de cada válvula reguladora, ao contrário do 
primeiro caso, onde todo fluxo flui através da válvula. 
Além disso, efeitos de variações de parâmetros de 
operação como pressão de escape, temperatura de 
vapor vivo e rotação da máquina sobre o 
desempenho da turbina a vapor foram estudados e, 
entre muitas observações, foi possível constatar que 
aumentando-se a temperatura do vapor vivo, a 
potência aumenta com o aumento do salto térmico. 
Análise de turbina a vapor - Controle de carga de turbina a vapor - 
Parâmetros operacionais de turbinas a vapor  

 
 

ANÁLISE EXERGÉTICA DE TURBINAS A GÁS EM 
SISTEMAS DE POTÊNCIA 
Vinicius Kapudjian Carabett (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. 
Dr. Jorge Llagostera (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 

 
A aplicação de turbinas a gás em sistemas de 
potência vem se desenvolvendo intensamente nos 
países de tecnologia avançada. No Brasil essa 
tendência também deve ser observada assim que a 
disponibilidade de gás natural esteja garantida. A 
análise exergética de sistemas de potência permite a 
identificação e a quantificação de perdas geradas por 
irreversibilidades termodinâmicas, facilitando a 
comparação e a avaliação de configurações 
alternativas. No presente trabalho foram 
desenvolvidos programas e subrotinas em Visual 
Basic para a modelagem termodinâmica de turbinas a 
gás, compreendendo o compressor de ar, o 
combustor, e a turbina a gás propriamente dita. Para 
a determinação das propriedades dos gases 
envolvidos foram utilizadas os programas e 
subrotinas desenvolvidos anteriormente com essa 
finalidade. A modelagem termodinâmica foi efetuada 
considerando a variação do calor específico dos 
gases em função da temperatura. Os programas e 
subrotinas foram verificados e testados, por meio de 
comparação com resultados da literatura, e os 
resultados obtidos foram bastante satisfatórios. A 
partir da obtenção dos fluxos de entalpia e de exergia 
nos diversos pontos da instalação foi possível efetuar 
uma análise exergética do sistema estudado. 
Modelagem termodinâmica - Análise exergética - Turbinas a gás 

 
 
ANÁLISE EXERGÉTICA DE SISTEMAS DE 
COGERAÇÃO-ABSORÇÃO EQUIPADOS COM 
TURBINAS A GÁS. 

Wladimir Ferreira de Paula Gonçalves (bolsista 
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Jorge Llagostera (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP 

 
Este trabalho tem como objetivo principal fazer a 
análise exergética de um sistema de cogeração-
absorção equipado com turbina a gás , sistema este 
que vem sendo crescentemente empregado e cujas 
funções são produzir energia elétrica, vapor de água 
para aquecimento, e água fria para resfriamento. 
Para tanto procurou-se adaptar e desenvolver rotinas 
e programas computacionais, escritos em linguagem 
PASCAL, para simular o funcionamento de máquinas 
e componentes do sistema, utilizando subrotinas 
desenvolvidas anteriormente para a determinação 
das propriedades termodinâmicas da água e de 
gases. Os programas desenvolvidos foram 
verificados e testados por meio de comparação de 
resultados com a literatura. Desta forma foi possível 
calcular as entalpias e exergias dos fluxos de massa 
e/ou energia da planta analisada e verificar-se quais 
são e como se distribuem os custos exergéticos 
destes fluxos. Tais resultados são dados essenciais 
para análises envolvendo custos econômicos e a 
otimização da planta  energética. A partir dessa 
análise exergética pode ser desenvolvida uma análise 
termoeconômica da instalação, centrada na Segunda 
Lei da Termodinâmica. 
Análise exergética, exergia, cogeração, refrigeração por absorção 

 
 

Faculdade de Engenharia Química 
 

MODELAGEM DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO 
EXTRACORPÓREO PARA A REMOÇÃO DE AUTO-
ANTICORPOS DE PACIENTES COM DOENÇAS 
AUTO-IMUNES 
Fabiana Vieira Pereira (bolsista PIBIC/CNPq),  Profa. Dra. 
Sônia Maria Alves Bueno (Orientadora) e Dr. Luiz Flávio 
Martins Zorzetto -        Faculdade de Engenharia Química - 
FEQ - DPB 

 
Doenças auto-imunes se caracterizam pelo 
aparecimento de uma quantidade elevada de auto-
anticorpos no plasma do paciente, os quais são 
desenvolvidos contra um constituinte do próprio 
organismo. As terapias tradicionais desse tipo de 
enfermidade compreendem basicamente o uso de 
medicamentos e o tratamento extracorpóreo do 
sangue. Este trabalho consiste na modelagem 
matemática de um sistema de tratamento 
extracorpóreo para remoção de auto-anticorpos. O 
modelo a ser desenvolvido deve contemplar o 
escoamento do sangue no sistema, a separação do 
plasma do sangue no separador, a remoção dos 
auto-anticorpos por adsorção em membranas de 



V Congresso de Iniciação Científica - UNICAMP - 17/11 A 21/11 DE 1997 

138 

afinidade. As técnicas de modelagem compreendem 
preferencialmente a utilização de equações 
determinísticas convencionais, bem como a aplicação 
de ferramentas mais alternativas, tais como o 
enfoque tipo “caixa-preta” oferecido pelas redes 
neurais artificiais (RN), reservadas aos aspectos mais 
complexos de descrever matematicamente. Neste 
trabalho identificou-se as partes do sistema que 
podiam ser modelas através de equações 
determinísticas, as partes mais obscuras, onde a 
utilização do enfoque “caixa preta” das redes neurais 
fosse benéfica. Assim, algumas estruturas de redes 
neurais foram selecionadas, treinadas e analisadas 
com respeito a dados experimentais da literatura, 
envolvendo a elaboração de programas 
computacionais implementados em linguagem 
FORTRAN, bem como a utilização do aplicativo 
MATLAB 4.0 with SIMULINK e suas ferramentas.   
Redes neurais artificiais (RN), membranas de afinidade, auto-anticorpos, 
tratamento extracorpóreo 

 
 

DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA 
INULINASE ATRAVÉS DO SISTEMA DE 
TITULAÇÃO EM MICROPLACAS 
Camile Florido (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. César 
Costapinto Santana (orientador), Faculdade de Engenharia 
Química - FEQ, UNICAMP 
 
O interesse comercial na descoberta de novos 
produtos alimentícios, farmacêuticos e médicos tem 
impulsionado o desenvolvimento da biotecnologia, 
onde as enzimas ocupam uma posição privilegiada 
pela sua utilização em processos fermentativos. Com 
base nisto, o trabalho foi direcionado ao estudo da 
purificação e da caracterização da atividade 
enzimática da inulinase. A inulinase (EC 3.2.1.7) é 
uma enzima do tipo hidrolase, capaz de atuar sobre 
polifrutosanos em três diferentes formas: quebrando-
os em cadeias menores (endo-inulinase), em 
monômeros de frutose (exo-inulinase) ou rompendo a 
ligação entre a frutose e a unidade terminal de glicose 
(atividade tipo invertase). Para a purificação da 
inulinase a partir do extrato bruto foram realizados 
diálise, cromatografia de troca iônica e cromatografia 
de permeação a gel a alta pressão. Os testes 
envolvendo titulação em microplacas, originalmente 
propostos para a análise de atividade enzimática e 
quantificação de proteínas, foram substituídos por 
testes analíticos comuns. Os resultados apresentam 
alto valor de atividade tipo invertase para a amostra, 
atividade que se intensifica na porção de enzima 
contendo predominantemente exo-inulinase. A 
análise pela cromatogafia de permeação a gel 
confirmou a expectativa de separação das enzimas 
endo- e exo-inulinase a partir da diferença entre seus 

pesos moleculares (52 kDa e 80 kDa, 
respectivamente). 
Inulinase - Atividade enzimática - Purificação 

 
 

ESTUDO DE ββββ-ECDISONA EM RAÍZES DE 
PFAFFIA GLOMERATA 
SPRENG(AMARANTACEAE) 
Claudio Porto Foresti (bolsista SAE), Drª. Carmen Lucia 
Queiroga (Orientadora, depto. Fitoquímica), Dr. Pedro M. 
Magalhães e Ílio Montanari Jr. (depto. de Agrotecnologia), 
CPQBA, UNICAMP 

 
Nos últimos anos despertou-se um grande interesse 
por espécies do gênero Pfaffia conhecida no Brasil 
como “Ginseng Brasileiro”. As raízes de Pfaffia sp. 
tem sido usadas pela medicina popular como tônico, 
afrodisíaco e antidiabético. Algumas espécies estão 
sendo comercializadas, entretanto, para evitar o 
extrativismo de nossas matas, é importante fornecer 
aos produtores uma planta de boa qualidade. Neste 
sentido o objetivo de nosso trabalho é dosar β-
ecdisona em raízes de Pfaffia glomerata contribuindo 
com um parâmetro fitoquímico na seleção desta 
espécie. A metodologia empregada envolve a 
extração com metanol de raízes finamente moídas de 
Pfaffia glomerata, em seguida os extratos são 
analisados por CLAE (cromatografia líquida de alta 
eficiência). Os resultados obtidos são correlacionados 
com uma curva padrão de β-ecdisona. A quantidade 
de β-ecdisona em 12 amostras de plantas, fornecidas 
pelo depto. Agrotecnologia, variou de 14 - 105 ppm, 
sendo que quatro plantas foram selecionadas pois 
apresentaram um teor acima de 80 ppm.  
Pfaffia glomerata - b-ecdisona - CLAE 

 
 

ANÁLISE DA CINÉTICA DE RECOBRIMENTO DE 
PLACEBOS EM LEITO DE JORRO 
BIDIMENSIONAL PARA TRÊS POSIÇÕES DE 
ATOMIZAÇÃO 
Sandra Valéria Piccolo (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. 
Sandra C.S. Rocha (Orientadora) 
Faculdade de Engenharia Química – FEQ, UNICAMP 
 
O leito de jorro foi desenvolvido na década de 50, 
primeiramente para a secagem de grãos. Com o 
aprimoramento desta técnica, outras aplicações 
foram sendo desenvolvidas, como recobrimento de 
comprimidos. Este equipamento pode apresentar 
diversas configurações, como leito cônico, cone-
cilíndrico ou bidimensional. O posicionamento do bico 
atomizador é escolhido em função da facilidade de 
construção e montagem do leito, embora seja citado 
na literatura que a posição de atomização da solução 
de recobrimento sobre as partículas pode afetar a 
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eficiência do recobrimento, como a qualidade do 
produto final e perdas da solução por elutriação. O 
objetivo deste trabalho é verificar a influência da 
posição do bico atomizador sobre a cinética de 
crescimento das partículas em leito de jorro 
bidimensional. As partículas utilizadas foram placebos 
inertes e, para o recobrimento, suspensão polimérica. 
O atomizador escolhido foi do tipo duplo fluido, com 
mistura interna. As posições escolhidas para o 
atomizador foram topo, fundo e base angulada do 
leito. Efetuou-se uma montagem experimental para 
estudar a cinética de recobrimento. Para cada 
posição de atomização foi feito um planejamento 
experimental fatorial 23. Determinou-se a cinética de 
recobrimento em função das seguintes variáveis: 
vazão do ar de jorro, vazão da suspensão de 
recobrimento e pressão do ar de atomização. 
Recobrimento – Leito de Jorro 

 
 

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS PARA 
VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA 
TERMODINÂMICA DE DADOS DE EQUILÍBRIO 
LÍQUIDO-VAPOR (ELV) 
Marcos Higo (bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Maria 
Alvina Krähenbühl (Orientadora) 
Departamento de Processos Químicos - Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ - UNICAMP 

 
Técnicas de projeto, simulação e otimização de 
equipamentos de separação têm se tornado mais 
refinadas com o advento dos computadores. Dados 
de boa qualidade de ELV  têm merecido atenção 
especial (principalmete em processos químicos), já 
que suas técnicas experimentais estão mais precisas, 
assim como suas metodologias cada vez mais 
confiáveis no tratamento de dados experimentais. 
Este trabalho estudou os diversos testes de 
consistência termodinâmica de ELV disponíveis na 
literatura e foram desenvolvidos programas em 
linguagem Fortran dos seguintes testes: Teste da 
Área, Teste de Van Ness-Fredenslund e o teste 
utilizando a Equação da Coexistência (este último 
desenvolvido neste departamento). Para a análise 
dos testes, procurou-se dados de equilíbrio 
publicados em  periódicos da América Latina e países 
Ibéricos. Um maior número de publicações em países 
Ibéricos foi notado, enquanto na América Latina, os 
dados são bastante escassos. Poucos são os centros 
de pesquisa experimental de termodinâmica aplicada 
a processos químicos na América Latina e, além 
disso, seus pesquisadores preferem publicar seus 
resultados em periódicos especializados dos EUA e 
Europa. 
Consistência; Equilíbrio; Termodinâmica. 

 

 

CONTROLADOR CLÁSSICO (PID) DE REATORES 
TANQUE AGITADO 
Ricardo José Chimentão (bolsista SAE) e Prof. Dr. Rubens 
Maciel Filho(Orientador), 
Faculdade de Engenharia Química - FEQ - UNICAMP  

 
Na implementação do controle PID adotou-se como 
sistema de trabalho um reator do tipo tanque contínuo 
agitado, o CSTR, que é caracterizado por apresentar 
uma alta não linearidade em sua operação. O reator é 
descrito por um modelo matemático caracterizado por 
um sistema de equações diferenciais ordinárias. Um 
programa na linguagem FORTRAN 77 simulará as 
condições de operação do reator para a análise da 
dinâmica do sistema. Como técnica de solução  
utilizou-se o método numérico de  Euler. Desta forma 
identificou-se quais variáveis   influenciaram mais o 
sistema ou saídas do sistema. Após o conhecimento 
do  comportamento da dinâmica do CSTR e da 
variável a ser adotada como variável manipulada que 
possui alta influência na condição de operação a que 
o sistema deve ser operado, desenvolveu-se a 
implementação de controlador do tipo clássico (PID) . 
O controle PID é  caracterizado por realizar atuações 
no processo após o sistema ter sentido a perturbação 
e também ter respondido. Na utilização desta técnica 
de controle desenvolveu-se técnicas de ajuste de 
parâmetros do controlador PID através dos métodos 
de Ziegler - Nichols  e Cohen Coon. Destas técnicas a 
última mostrou-se mais eficiente.  
Processo, Modelo, Controlador  

 
 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA 
CÁLCULO DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR (ELV)  
Marcia Cristina Roque ( bolsista SAE / UNICAMP ) e Profa 
Dra Maria Alvina Krähenbühl ( Orientadora ), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP. 

 
Uma das operações unitárias mais amplamente 
utilizadas nas indústrias químicas na atualidade é a 
destilação. Baseando-se na separação de 
componentes de acordo com sua maior ou menor 
volatilidade, esta operação tem como base a teoria 
termodinâmica do equilíbrio líquido-vapor (ELV), 
razão pela qual decidiu-se elaborar programas que 
forneçam os coeficientes de atividade ( γ i  ) da fase 
líquida, necessários para a construção dos diagramas 
de ELV de misturas binárias. Foram montadas sub-
rotinas para os casos de sistemas isotérmicos e 
isobáricos com fase vapor ideal ( ϕ = 1 ) e fase vapor 
não ideal ( ϕ ≠ 1 calculado pela equação Virial ). Para 
cálculo dos coeficientes de atividade da fase líquida 
foram montadas sub-rotinas baseadas nos seguintes 
modelos de equação: Van Laar, Margules, NRTL, 
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Wilson e Uniquac. Como dados de saída, os 
programas fornecem: composição da fase vapor, 
coeficientes de atividade de ambos os componentes 
na fase líquida, segundo o modelo escolhido, 
pressões de equilíbrio ( bolha - P ) ou temperaturas 
de equilíbrio    ( bolha - T ). A partir destes dados é 
possível determinar-se o diagrama de fases do 
sistema a uma dada condição de temperatura e 
pressão, que podem ser utlizados então, para o 
projeto de equipamentos de separação. 
Equilíbrio líquido-vapor,  Desenvolvimento de modelo, Termodinâmica. 

 
 

DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA 
PARA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DAS 
SUPERFÍCIES DE EQUILÍBRIO E SEUS 
ELEMENTOS 
Luciana Mansur Galvão (bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Maria Regina Wolf Maciel (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 

 
A separação de sistemas complexos e 
multicomponentes estão cada vez mais despertando 
interesse por parte das indústrias e centros de 
pesquisa, devido à maior facilidade de cálculo e 
disponibilidade de computadores potentes. Esta 
tarefa, no entanto, continua difícil, se não houver 
disponível uma metodologia que sirva para orientar o 
usuário na escolha de um específico modo de 
separação, já que muitas podem ser as alternativas 
possíveis, na maioria dos casos. Este projeto de 
Iniciação Científica explora a metodologia de 
Superfícies de Equilíbrio para a caracterização 
completa de sistemas ternários em equilíbrio a qual 
auxilia na escolha de solventes para proceder com a 
simulação de coluna de destilação azeotrópica e 
extrativa, otimizando o tempo destinado à simulação 
do processo e delimita a faixa de miscibilidade 
parcial. Desta forma, pretende-se calcular a 
composição de miscibilidade parcial, a linha de 
inversão e azeótropos ternários heterogêneos. Neste 
projeto foram utilizados o software  da superfície (em 
PC) desenvolvido por Martini e Maciel em 1994, 
programa de cálculo de linhas de inversão e não 
idealidade elaborado por Vasconcelos e Maciel 
(1997) e o programa de cálculo de estágio simples de 
separação trifásica desenvolvido por Perioto, Luz Jr. e 
Maciel em 1997. Baseando-se nestes softwares 
desenvolvidos no Laboratório de Desenvolvimento de 
Processos de Separação (LDPS)/ DPQ/ FEQ, as 
superfícies de equilíbrio e demais cálculos foram 
gerados para sistemas altamente não ideais de 
interesse industrial. Os sistemas considerados foram 
etanol(1)/ benzeno(2)/ água(3); etanol(1)/ ciclo-
hexano(2)/ água(3); hexano(1)/ etanol(2)/ água(3); 
hexano(1)/ água(2)/ fenol(3); ciclo-hexano(1)/ 

água(2)/ fenol(3); água(1)/ fenol(2)/ tolueno (3). Os 
programas foram validados com dados da literatura, e 
muitos sistemas estudados mostram características 
importantes, até então inéditas na literatura. 
Superfícies de Equilíbrio - Azeótropos heterogêneos - Azeótropos ternários 
 
 

PROBLEMÁTICAS NO ESTABELECIMENTO DO 
FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE DESTILAÇÃO 
AZEOTRÓPICA EM UM SIMULADOR COMERCIAL 
Luciana Mansur Galvão (bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. 
Dra. Maria Regina Wolf Maciel (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 

 
As atuais preocupações econômicas, de 
competitividade e a determinação de poluentes dão 
um destaque especial à Engenharia das Separações. 
E, justamente devido ao interesse imediato da 
indústria, as propostas devem ser rápidas e precisas. 
Os simuladores comerciais hoje fornecem condição 
para isto, no entanto, o estabelecimento do 
fluxograma de alguns processos é extremamente 
complexo. Neste trabalho considerou-se um deles: 
processo completo de destilação azeotrópica o qual 
conta com a coluna azeotrópica propriamente dito, o 
separador de fases, uma segunda coluna separadora 
e as correntes de reciclo. Todo este conjunto 
simultaneamente simulado gera sérios problemas de 
convergência, principalmente quanto as altas purezas 
(pureza maior que 99,9%) que são exigidas. O 
sistema considerado foi o etanol (1) / água(3) / 
benzeno(2), objetivando purezas de etanol e água 
iguais a 99,9%. No caso de destilação azeotrópica há, 
ainda, a problemática de introdução do solvente para 
o processo no estado estacionário. A estratégia de 
quando, como e a quantidade a ser introduzida deve 
ser sem definida e ela pode mudar, dependendo da 
natureza do solvente. Os resultados foram bastante 
atraentes, mostrando grande recuperação e pureza. 
Destilação Azeotrópica - Simulação - Separação 

 
 

MODELAGEM QUALITATIVA DE COLUNAS DE 
DESTILAÇÃO 
Cristian Giovani Bonezzi (bolsista SAE/UNICAMP) e Profa 
Dra Maria Regina Wolf Maciel (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 

 
Este trabalho de iniciação científica estava inserido 
num projeto de Pós-Doutorado que visava o 
desenvolvimento de uma metodologia para a geração 
de procedimentos operacionais com base em 
técnicas de modelagem qualitativa derivada da 
Inteligência Artificial. Particularmente, pretendia-se 
usar a técnica dos Gráficos Direcionais Ponderados 
(GDP) desenvolvida por Vianna (1995). O principal 
objetivo da modelagem e simulação qualitativa é o de 
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auxiliar a simulação numérica tradicional em casos 
onde necessita-se de respostas qualitativas como 
suporte para tomada de decisões. A pesquisa foi 
desenvolvida em duas etapas. Na primeira realizou-
se a simulação de uma coluna de destilação extrativa 
operando em regime estacionário na separação de 
etanol e água utilizando etileno-glicol como solvente. 
Na segunda, trabalhou-se com um sistema ideal (n-
hexano, n-heptano, n-octano) e fez-se a simulação 
deste sistema tanto em regime estacionário quanto 
em regime dinâmico. Através da análise qualitativa do 
processo em regime estacionário foi feita a 
identificação das relações de causa e efeito. Em 
seguida geraram-se os dados para a determinação 
empírica dos pesos no método dos Gráficos 
Direcionais Ponderados. Contatou-se que o sistema 
torna-se conhecido quando se pode determinar pesos 
para as variáveis do sistema mediante qualquer tipo 
de perturbação. Isto economiza tempo de simulação 
e concede normas para se evitar problemas de 
instabilidade do processo de destilação quando se 
trabalha com sistemas diferentes mas de mesma 
espécie daquele com que se trabalhou. Neste caso o 
comportamento de sistemas ideais ternários ficou 
sendo “conhecido”. 
Modelagem qualitativa-Simulação-Destilação extrativa 

 
 

USO DA DESTILAÇÃO MOLECULAR PARA 
CONCENTRAÇÃO DE ββββ-CAROTENO 
Adriana Lages Lima (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Maria 
Regina Wolf Maciel (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 

 
Destilação molecular é uma forma de destilação 
evaporativa de não equilíbrio na qual a taxa é 
governada somente pela taxa de moléculas que 
escapam da superfície do líquido. Ela difere da 
destilação convencional por não existir retorno das 
moléculas evaporadas para a fase líquida, e a 
temperatura e a taxa de evaporação do líquido são 
determinadas pelo calor fornecido ao sistema e não 
são influenciadas pela condição do vapor. Por ser 
realizada a baixas pressões e temperaturas, a 
destilação molecular é útil na separação e purificação 
de compostos com moléculas de alto peso molecular 
e de compostos termicamente sensíveis. Neste 
trabalho, o óleo de palma é refinado, neutralizado e 
transesterificado, e, então, destilado. A partir dos 
dados de alimentação, foi realizado um estudo para 
determinar as melhores condições operacionais do 
processo. O equipamento utilizado para a realização 
do trabalho é um destilador molecular centrífugo. O 
líquido é aquecido até a temperatura de alimentação, 
degaseificado em um recipiente anterior ao destilador 
e alimentado ao evaporador. O líquido escoa , por 

meio da força centrífuga, ao redor do evaporador até 
a extremidade do rotor na forma de um filme, onde é 
parcialmente vaporizado, e o vapor gerado é 
condensado pelo condensador. Na parte inferior do 
equipamento, o destilado (rico em ésteres) e o 
resíduo (rico em carotenos) são recolhidos em 
recipientes distintos. 
Destilação Molecular - Carotenos - Destilador molecular centrífugo 

 
 

MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO DE REDES NEURAIS 
ARTFICIAIS 
Ana Cristina Remígio de Oliveira Leite 
(bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Rubens 
Maciel Filho (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Química – FEQ, UNICAMP 
 
As Redes Neurais Artificiais (RNA) têm se 
apresentado como uma ferramenta importante e 
eficaz na modelagem e controle de processos 
químicos e bioquímicos. A RNA apresenta uma 
estrutura composta de diversas camadas (camada de 
entrada, camada de saída e camadas ocultas), cada 
camada possui diversos nós conectados uns aos 
outros, cada conexão apresenta um determinado 
peso que deve ser ajustado para que a RNA aprenda 
os parâmetros do processo em modelagem. A 
escolha de uma estrutura adequada para a RNA foi 
alvo de diversos trabalhos na literatura. Alguns destes 
trabalhos foram estudados e analisados do ponto de 
vista de suas vantagens e desvantagens, 
operacionais e computacionais. Os métodos 
discutidos foram o Strip Net, Neuron Pruning, Neuron 
Generating, Cross Validation e SELF. Dentre os 
métodos propostos na literatura o que apresentou 
melhor resultado pela sua simplicidade e 
detalhamento foi o Strip Net. O Strip Net consiste em 
uma construção dinâmica da RNA através da retirada 
sucessiva de nós e conexões consideradas 
desnecessárias. RNA’s  menores requerem menor 
tempo computacional, evitam mínimos locais que 
dificultam o treinamento/teste e não super ajustam  
os dados do processo.  
RNA, Métodos de Otimização de Estrutura, Strip Net 

 
 

MODELO COMPUTACIONAL FLUIDO-DINÂMICO 
BASEADO NO MÉTODO DOS ELEMENTOS 
FINITOS 
Antonio Carlos de Andrade Rudinger (bolsista SAE) e Prof. 
Dr.  José Roberto Nunhez (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 
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Os fenômenos podem, de maneira genérica, ser 
descritos por leis físicas, que por sua vez, são 
representadas por modelos matemáticos. Há casos 
em que o modelo matemático pode ser de difícil 
solução, as vezes não se conhecendo nenhuma 
solução analítica. Geralmente, quanto mais rigoroso o 
modelo, mais difícil é a sua solução. Nessas 
situações é necessário o uso de algum método 
numérico. O método dos elementos finitos foi 
aplicado as equações de conservação de momento 
(Navier Stokes), massa e energia para a solução 
numérica bidimensional de escoamentos laminares 
de problemas de interesse em Engenharia Química. 
Nesse método, o domínio geometricamente complexo 
de um problema de contorno é representado por um 
conjunto de sub-domínios geometricamente simples. 
Em cada elemento finito as funções de aproximação 
são determinadas usando a idéia básica de que uma 
função contínua pode ser representada por uma 
combinação linear de polinômios (algébricos) e as 
relações entre os coeficientes são obtidas 
satisfazendo-se as equações de conservação. Este 
projeto de pesquisa consistiu no desenvolvimento de 
um software em FORTRAN 77 utilizando o método de 
elementos finitos para cálculos de escoamento de 
fluidos e transferência de calor e a posterior aplicação 
deste em alguns problemas de interesse em 
engenharia química baseado no trabalho de Reedy 
(1993). O software mostrou ser versátil para resolver 
diversos problemas bidimensionais de escoamento e 
transferência de calor em engenharia química. 
elementos finitos, escoamento, transferência de calor, bidimensional 
 
Reedy, J. N. , An Introduction to the Finite Element 
Method , 2nd Edition, McGraw-Hill, 1993 
 
 

ESTUDO DA DIFUSÃO EM HIDROGÉIS DE 
PHEMA.UMA ABORDAGEM DETERMINÍSTICA E 
COM REDES NEURAIS 
Leonardo Campos Brandão Brandão(Bolisista-FAPESP) e 
Sérgio Pércio Ravagnanni (Orientador)  
Depto. de Tecnologia de Polímeros-FEQ, UNICAMP  

 
Hidrogéis são definidos como um grupo de materiais 
poliméricos reticulados que, em contato com água, 
exibem a capacidade de absorvê-la, retendo uma 
fração significante deste líquido no interior de sua 
estrutura sem se dissolver. Os hidrogéis de Poli(2-
HidroxiEtilMetacrilato) pHEMA estão sendo usados 
em várias aplicações no campo biomédico. Dentre 
estas, está o uso como membranas para uso em 
sistemas de liberação controlada de substâncias 
bioativas. O objetivo deste trabalho é determinar a 
velocidade de liberação da Rodamina B, a partir de 

um filme de PHEMA reticulado com diferentes 
concentrações de agente reticulante. 
O ponto de partida para o transporte difusivo é a 
equação da Lei de Fick. A 2a Lei de Fick da difusão 
descreve o estado não estacionário; assim 
considerando difusão unidimensional e limitada à 
direção x, podemos escrever a difusão Fickiana 
através da equação diferencial , cuja solução pode 
ser encontrada quando as condições iniciais e de 
contorno do problema são conhecidas. 
A partir da equação acima e de dados experimentais 
de difusão em função do tempo coletados em 
laboratório, foram realizadas duas abordagens. Uma 
em termos determinísticos, para o qual foi 
desenvolvido um programa, onde o método de 
mínimos quadrados foi utilizado para a determinação 
do coeficiente de difusão. A outra abordagem, utilizou 
um programa de redes neurais, onde o método de 
Back-Propagation foi utilizado para a determinação 
dos pesos. Com este foi possível realizar um ajuste 
de todo o conjunto de dados, para que fosse possível 
fazer-se previsões de comportamentos de outras 
amostras com diferentes concentrações de 
reticulante e espessura de filme.  
Hidrogéis-Redes Neurais-Simulação 

 
 
OTIMIZAÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO DO 
DESTILADOR MOLECULAR DE FILME 
DESCENDENTE E CENTRÍFUGO 
Patricia Kaori Shitara (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa Dra 
Maria Regina Wolf Maciel  (Orientadora), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 

 
Destilação Molecular tem grande potencialidade a ser 
explorada como método de separação de substâncias 
termicamente sensíveis, alto peso molecular e baixa 
volatilidade (química fina). Na purificação de 
compostos terapêuticos no setor farmacêutico, 
onde.destilação molecular é a única forma econômica 
de purificação utilizando alto vácuo e temperaturas 
reduzidas. Para aplicações tão específicas é 
necessário alto grau de pureza. Torna-se importante 
a otimização através de simulação rigorosa 
otimizando as condições de operação para obter o 
rendimento e a pureza do produto final. Trabalho 
realizado através de várias simulações com o sistema 
dibutilftalato-dibutilsebacato. O software empregado, 
Dismolf, foi desenvolvido no LPDS - FEQ UNICAMP. 
Foi avaliada a influência das variáveis temperatura 
inicial, aquecimento no evaporador, vazão de entrada 
na taxa de destilado, %massa do componente mais 
volátil e no tempo de residência. Foram feitas 
análises tais como: num filme descendente a taxa de 
destilado aumenta com o aumento da temperatura 
inicial e a influência da vazão é mais evidente a uma 
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alta temperatura inicial, enquanto que para baixas e 
médias temperaturas iniciais a influência é 
desprezível; para centrífugo, a taxa de destilado 
apresentam uma constância para determinada 
temperatura inicial Independente da vazão. 
 
 

SEPARAÇÃO DE ISÔMEROS POR DESTILAÇÃO 
REATIVA 
Paula Helena de Oliveira Pereira (bolsista PIBIC/CNPq) e 
Profa. Dra. Maria Regina Wolf Maciel - Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 

 
A Destilação Reativa vem sendo bastante difundida e 
pesquisada recentemente. Este interesse tem 
crescido devido às novas filosofias de qualidade, que 
exigem produtos com níveis de pureza cada vez 
maiores e facilidade de separação e/ou produção de 
um determinado produto. 
Este método pode ser empregado na separação de 
isômeros, através da adição de um terceiro 
componente à mistura, o qual reaja preferencialmente 
com um dos isômeros. A nova mistura pode sair na 
forma de destilado ou de produto de fundo, 
dependendo da volatilidade da substância reativa. 
Outro emprego deste método é na produção de 
algumas substâncias. A alimentação da coluna é 
constituída por reagentes, os quais são 
transformados em um número limitado de pratos. Os 
catalisadores empregados são líquidos. Este tipo de 
destilação é vantajoso neste caso, pois à medida que 
o produto vai sendo retirado, ele possibilita o 
deslocamento da equação de equilíbrio no sentido 
favorável à produção do mesmo. Isto aumenta a 
conversão da reação, diminuindo assim os custos 
operacionais. Neste trabalho tem-se como objetivo 
mostrar a formulação do problema de destilação 
reativa em um simulador comercial de processos e 
apresentar os resultados da simulação deste 
processo, considerando-se a produção do MTBE. 
Verificou-se que o processo é eficiente para a 
obtenção de compostos, devido a constante remoção 
do produto, o qual desloca o equilíbrio da reação no 
sentido da sua  maior formação. 
 
 

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 
MAGNETOLIPOSSOMAS 
Samantha C. Pinho (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa Dra 
Maria Helena A. Santana (Orientadora) Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, Unicamp 
 
Lipossomas são partículas coloidais formadas pela 
agregação de moléculas de fosfolipídios em 
bicamadas. O conhecimento das propriedades das 
bicamadas lipídicas permite que os lipossomas sejam 

utilizados em uma vasta gama de aplicações. 
Estudos recentes demonstraram que os fosfolipídios 
são capazes de  arranjarem-se espontaneamente em 
configuração de bicamada em torno de partículas 
magnéticas, permitindo então o projeto dos 
magnetolipossomas, bem como de um novo método 
de separação destas vesículas do seu meio de 
dispersão, através de campos magnéticos. Os 
magnetolipossomas possuem importantes aplicações 
na imobilização de enzimas de membrana e em 
processos de separação de biomoléculas por 
afinidade. Este trabalho visa a preparação e 
caracterização de magnetolipossomas. Inicialmente 
foi preparado um fluido magnético constituído por 
partículas coloidais de magnetita, resultante da 
coprecipitação de FeCl2 e FeCl3, sendo este 
precipitado estabilizado com ácido láurico. Os 
magnetolipossomas foram preparados por 
recobrimento das partículas magnéticas com 
fosfolipídios, resultantes da incubação adequada e 
diálise do fluido magnético com lipossomas 
unilamelares extrudados convencionais, formados por 
DSPC (dimiristoilfosfatidilcolina). A caracterização dos 
magnetolipossomas foi feita através da passagem da 
solução em reator de campo magnético (1.5 T). A 
caracterização dos magnetolipossomas foi feita 
através da quantificação de magnetita encapsulada e 
da quantidade de fosfolipídios (através de método 
colorimétrico). 
Magnetolipossomas - lipossomas-magnetita 

 
 

MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE TROCADORES 
DE CALOR ATRAVÉS  DOS MÉTODOS DE KERN E 
BELL DELAWARE  
Sueli  Rodrigues (bolsista FAPESP) e Profa. Dra. Liliane 
M.F.L. Batista (Orientadora), 
Universidade Estadual de Campinas - Fac. de Eng. 
Química -  Depto de Processos Químicos, 

 
As características de troca de calor e perda de carga 
do escoamento do lado do casco são complexas. 
Dois  métodos muito utilizados  para o cálculo de 
trocadores do tipo casco e tubos são o método de 
Kern e o de Bell Delaware, sendo que este último, 
considera as correntes de vazamento no escoamento 
do lado do casco, enquanto que o primeiro não. Em 
Rodrigues e Batista (1997) foi desenvolvido um 
software que utiliza o método de Kern para o cálculo 
de trocadores de calor casco e tubos. Observou-se 
que as predições do coeficiente de película foram 
melhores que as esperadas quando o método de 
Kern foi utilizado, pois foi desenvolvida uma 
metodologia mais efetiva para o cálculo das 
propriedades físicas dos fluidos. Observou-se que em 
Ribeiro (1984), o coeficiente de película calculado 
chega a  ser cerca de 10 vezes maior que o 
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experimental, enquanto em Rodrigues  e Batista 
(1997), este valor não ultrapassa 3.5. Em relação a 
queda de pressão o método mostrou-se insatisfatório. 
Neste trabalho será desenvolvido um programa 
computacional para simulação de trocadores de calor 
do tipo carcaça e tubos utilizando o método de Bell 
Delaware.  Os resultados obtidos através dos dois 
métodos serão comparados entre si e com dados 
experimentais.  
Modelagem, Trocador de Calor, Simulação. 

 
 

MONTAGEM E OPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO 
PARA FERMENTAÇÃO SEMI-SÓLIDA EM LEITO 
FLUIDIZADO PARA A PRODUÇÃO DE 
INULINASES 
Thales Maia (bolsista PIBIC/CNPq)  e Profª. Drª. Maria 
Helena Andrade Santana (Orientador), Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP 

 
A Fermentação Semi-Sólida (FSS) tem despertado 
nas últimas décadas um crescente interesse no seu 
desenvolvimento devido às vantagens apresentadas 
por essa tecnologia em relação à fermentação 
submersa, tais como: baixo custo de capital, 
necessidades de energia reduzidas, produtividade 
superior, menores quantidades de rejeitos e redução 
nos custos de recuperação dos produtos. Este 
trabalho compreende a montagem e operação de 
instalação para a condução da FSS em leito 
fluidizado para a produção de endo-inulinases, 
enzimas de grande interesse industrial para a 
produção de oligômeros de frutose. Raízes de 
chicória foram utilizadas como substrato sólido bruto. 
A instalação consiste de umidificador, biorreator com 
controle de temperatura e compressor odontológico 
para suprimento do ar para a fluidização e 
fermentação. É instrumentada com psicrômetro do 
tipo bulbo úmido e bulbo seco, capilar medidor de 
vazão, manômetro em U para monitoramento da 
queda de pressão no leito de sólidos e sensor de 
oxigênio dissolvido. Os instrumentos foram 
previamente calibrados e usados na coleta de dados 
experimentais para a construção das curvas para 
determinação da velocidade de mínima fluidização 
para a raiz de chicória com granulometrias 20 a 35 
mesh, na forma de sólido seco. Os resultados obtidos 
caracterizam o comportamento do sistema. 
Leito Fluidizado - Fermentação Semi-Sólida - Endo-Inulinases 

 
 

OBTENÇÃO DE ÁLCOOL ANIDRO NO CONTEXTO 
DE TECNOLOGIA LIMPA 
Thales Maia (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa Dra Maria 
Regina Wolf Maciel (Orientador) 
Claudia Jovita de Vasconcelos(mestranda do LDPS) 

Faculdade de Engenharia Química - FEQ, 
UNICAMP 
 
O processo de separação por destilação é um dos 
mais importantes na área de Engenharia Química. 
Isto se deve à sua grande eficiência na separação 
dos mais diferentes tipos de mistura e sua 
conveniência no tratamento de grandes quantidades. 
Dentro desta classe, sistemas altamente não ideais 
como é o caso da mistura etanol e água podem ser 
tratados indiferentemente pela destilação extrativa ou 
azeotrópica. As diferenças entre elas, basicamente, 
são a escolha do solvente, o consumo energético e a 
estabilidade operacional. Isto sem levar em conta as 
grandes diferenças em termos de equipamento e 
modos de operação. Este trabalho está inserido numa 
linha de pesquisa do Laboratório de Desenvolvimento 
de Processos de Separação LDPS/FEQ/UNICAMP a 
qual trata da Tecnologia Limpa tanto a nível de 
minimização de poluentes quanto de mudança no 
processo de separação. Pretende-se aqui mostrar 
resultados da otimização do processo completo de 
destilação extrativa para obtenção de álcool anidro 
considerando-se o etilenoglicol como solvente os 
quais mostram a viabilidade econômica do processo. 
A ferramenta utilizada para a simulação é o 
Simulador de Comercial de Processos HYSIM e para 
isso foi desenvolvida uma metodologia própria para 
acomodar as duas colunas do processo e mais a 
corrente de reciclo. 
Álcool Anidro - Destilação Extrativa - Tecnologia Limpa 

 
 

ESTIMATIVA DE ESTADOS E PARÂMETROS EM 
TEMPO REAL PARA PROJETO DE 
CONTROLADORES ADAPTATIVOS 
Vanessa Mayumi Ito (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. 
Rubens Maciel Filho (orientador) 
Departamento de Processos Químicos - Faculdade de 
Engenharia Química - FEQ - UNICAMP 

 
Este projeto de pesquisa teve como objetivo principal 
abordar o problema da estimativa de estados e 
identificação dos parâmetros para utilização em 
projeto de controladores adaptativos. Como caso-
estudo foi considerado um processo representativo 
da engenharia química e que apresenta altas não-
linearidades, além de dificuldades de monitoramento 
devido à não acessibilidade aos estados em tempo 
real. É comum nos processos químicos a presença 
de parâmetros que variam ao longo do tempo ou a 
necessidade de utilizar um modelo simplificado (para 
fins de controle) que deve ser continuamente 
estimado. O processo é um sistema de fermentação 
alcóolica contínua. que é caracterizado por 
apresentar uma modelagem intensiva, parâmetros 
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que podem variar ao longo do tempo e freqüentes 
mudanças nas variáveis operacionais. O algoritmo do 
Filtro de Kalman implementado foi aplicado na 
estimativa de estados do caso-estudo. Os estados 
estimados foram as concentrações de substrato, de 
produto e células, considerando como variáveis 
medidas concentração de substrato e de produto. O 
algoritmo do filtro de Kalman implementado para o 
caso-estudo da fermentação alcoólica contínua 
apresentou bons resultados, visto que as variações 
dos estados estimados diminuem com o passar do 
tempo. 
Monitoramento de bioprocesso, Filtro de Kalman e Estimativa de estado 

 
 

MODELAGEM, SIMULAÇÃO E CONTROLE DE UM 
SISTEMA CONTÍNUO DE FERMENTAÇÃO 
ALCOÓLICA 
Vanessa Mayumi Ito (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Rubens Maciel Filho (Orientador), 
Faculdade de Engenharia Química - FEQ - UNICAMP 

 
Os avanços recentes no campo da biotecnologia têm 
gerado a necessidade do desenvolvimento de novas 
tecnologias de modelagem, simulação e controle de 
bioprocessos. Este projeto de pesquisa tem como 
objetivo abordar o problema do controle de um 
processo contínuo de fermentação alcoólica. O pleno 
aproveitamento da fermentação alcoólica envolve o 
estudo do comportamento cinético do processo e a 
aplicação destes conhecimentos na elaboração de 
um sistema de controle eficiente. Neste projeto, a 
partir da busca e seleção de um modelo dinâmico 
adequado para este caso, assim como, a busca de 
cinética apropriada e parâmetros para o modelo. 
Depois fez-se a simulação do modelo utilizando o 
software MATLAB. Na busca do modelo dinâmico 
para a fermentação alcoólica comparou-se os 
modelos. Um deles  utiliza a relação de células 
viáveis, a constante de morte e o outro a 
desconsidera. Verificou-se que o número de células 
viáveis diminui com o aumento da temperatura e com 
o decorrer do tempo.  A etapa seguinte é a proposta 
de um sistema de controle utilizando uma estratégia 
clássica (PID) e uma estratégia avançada 
(adaptativo). O controle de processo fermentativo é 
muito importante pois embora haja desenvolvimento 
em escala laboratorial, existem muitos problemas em 
escala industrial. 
Modelagem - Controle - Fermentação alcoólica 

 
 

Instituto de Computação 
 

INTEGRANDO SISTEMAS ORIENTADOS A 
OBJETO A UM BANCO DE DADOS RELACIONAL 

Nelson Guilherme Mendes Leme (bolsista FAPESP) e 
Profa. Dra. Eliane Martins (Orientadora), Instituto de 
Computação - IC, UNICAMP 

 
O paradigma de programação orientada a objeto tem 
tido grande aceitação atualmente, sendo que o 
modelo de Orientação a Objeto é adotado pela 
grande maioria dos sistemas em desenvolvimento. 
No entanto, para gerenciamento de bancos de dados, 
o paradigma relacional ainda é dominante, sendo 
restritas as opções de bancos de dados orientados a 
objeto. O presente trabalho de Iniciação Científica 
visa desenvolver um sistema, denominado Camada 
de Gerenciamento de Objetos, ou Camada GO, que 
seja uma camada de software entre um sistema 
orientado a objeto e um banco de dados relacional. 
Essa camada faz com que o sistema orientado a 
objeto possa manipular o banco de dados ainda 
dentro do paradigma de orientação a objeto, isto é, 
sem ter que usar o paradigma relacional diretamente. 
Em outras palavras, faz com que um banco de dados 
relacional pareça, para o sistema usuário da Camada 
GO, com um banco de dados orientado a objeto. 
Com isso, podem ser utilizados os diversos 
gerenciadores de bancos de dados relacionais 
existentes num sistema orientado a objeto, sem que o 
programador desse sistema tenha que trabalhar com 
dois paradigmas diferentes ao mesmo tempo: o 
paradigma relacional e o paradigma de orientação a 
objeto, podendo-se centralizar o processo de 
desenvolvimento nesse último. 
Bancos de Dados - Orientação a Objeto - Integração de Sistemas 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 
DEFINIÇÃO DE CLASSES DE FALHAS PARA UM 
AMBIENTE DE TESTES PARA PROTOCOLOS DE 
COMUNICAÇÃO 
Liliana Kasumi Sasaoka (bolsista,  PIBIC/CNPq)  Eliane 
Martins (orientadora, Instituto de Computação - IC, 
UNICAMP) 

 
Á medida que os softwares evoluem surge a 
necessidade de testá-los para garantir sua 
confiabilidade e segurança. Dessa maneira os 
protocolos de comunicação também precisam ser 
testados. O sistema ATIFS (Ambiente de Testes 
baseado em Injeção de Falhas por Software) é um 
ambiente de testes para protocolos de comunicação 
desenvolvido pela Unicamp em conjunto com o INPE. 
O sistema ATIFS é composto por quatro  
subsistemas que cobrem todo o processo de testes. 
Um deles é o subsistema de desenvolvimento de 
testes também subdividido em quatro módulos: 
manutenção de tabelas de transição, geração de 
dados de testes, definição de classes de falhas e 
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geração de script. Neste trabalho visamos 
inicialmente implementar uma parte do sistema : o 
módulo de manutenção das tabelas de transição e 
definição de classes de falhas, possibilitando ao aluno 
aprender na prática conceitos adquiridos em 
disciplinas cursadas. A metodologia usada para o 
desenvolvimento foi a metodologia orientada a 
objetos.  Apesar de não se ter conseguido cumprir 
todo o cronograma, todas os estudos sobre máquinas 
de estado, engenharia de software, orientação a 
objetos e linguagem de programação C++  e todas as 
atividades desenvolvidas foram muito importantes 
para o aprendizado do aluno. Algumas palavras-
chaves que podem ser mencionadas são: máquina de 
estados, testes e falhas por software. 
 
 

FERRAMENTAS DE APOIO A UM AMBIENTE DE 
MODELAGEM/SIMULAÇÃO EM MANUFATURA 
Weslley Pires Bonifácio (bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. 
Dra. Maria Cecília Calani Baranauskas (Orientadora), 
Instituto de Computação - IC, Unicamp 

 
Diferentemente do Sistema de Produção em Massa, 
onde cada operário realiza sua função e não se 
importa com o restante da produção, o Sistema 
Enxuto de produção procura levar o operário a pensar 
na melhor maneira de realizá-la para que a produção 
melhore como um todo. O ambiente ENXUTO 
fornece uma interface gráfica que representa objetos 
relacionados com a manufatura : cliente, fornecedor, 
estoques e máquinas. O ambiente fornece a um 
operário  a possibilidade de aprender novos conceitos 
de manufatura através da Modelagem de uma fábrica 
hipotética e da  Simulação da produção. Através da 
Modelagem o operário estimula sua criatividade e a 
Simulação faz com que o mesmo perceba seus erros 
e/ou acertos estratégicos. Quando a Simulação 
resulta em dificuldades e/ou melhorias significativas 
na produção, estas são apontadas pelo  Sistema 
Especialista JONAS, parte integrante do ambiente 
ENXUTO que também aponta a causa de tais 
mudanças e soluções caso seja uma dificuldade. O 
projeto em desenvolvimento tem como uma das 
frentes a implementação de um protocolo de 
comunicação entre o módulo de Modelagem-
Simulação e o Sistema especialista JONAS, e a outra 
é a extensão e adaptação do próprio módulo de 
Modelagem-Simulação do ambiente ENXUTO.  
Produção Enxuta – Modelagem - Simulação 

 

Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica 
 

APROXIMANDO FUNÇÕES POR POLINÔMIOS DE 
TAYLOR E PONTOS CRÍTICOS 
Marcus Cunha Granado (bolsista SAE/UNICAMP) e Profa 
Dra Sueli Irene Rodrigues Costa (orientadora), Instituto de 
Matemática, Estatística e Computação Científica - IMECC, 
UNICAMP 
 
Este trabalho integra o projeto em andamento 
“Produção de Módulos Computacionais e Programa 
de Vídeo para Ensino na Universidade” financiado 
pelo Programa PROIN – CAPES para a produção de 
hipertextos interativos (CDROM) direcionados para 
visualização e aplicações de tópicos centrais de 
Cálculo, a serem utilizados por alunos das áreas de 
ciências exatas e engenharias. A discussão e 
visualização do comportamento de máximos e 
mínimos em polinômios aqui desenvolvida é utilizada 
para o estudo do Polinômio de Taylor de ordem k que 
melhor aproxima uma função f derivável até ordem k. 
Utilizou-se uma técnica de abordagem geral quanto a 
pontos críticos e de inflexão onde classes de 
polinômios eram analisadas, desde o grau 0 até 
graus maiores. Esta abordagem genérica é então 
aplicada ao Polinômio de Taylor de ordem k que 
melhor aproxima a função f genérica (derivável 
também até ordem k), de forma a entender o 
comportamento da função genérica f em torno de um 
ponto interessante. Em aplicações de problemas de 
máximos e mínimos, tópicos como o “Problema da 
Janela”, onde se busca a otimização de formas e 
medidas, foram desenvolvidos na forma de 
hipertextos que são os primeiros protótipos para 
trabalhos futuros. Em paralelo, foram implementados 
módulos de visualização para três e quatro 
dimensões utilizando-se resultados de Álgebra Linear. 
Hipertexto -  Otimização - Polinômios 

 

Instituto de Química 
 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE 
CONTROLE E MONTAGEM DE UM 
FOTODETECTOR  POR ARRANJO DE DIODOS 
PARA USO EM CROMATOGRAFIA GASOSA 
Enrico Valente Freire (bolsista PIBIC/CNPq) e Dr. Antonio 
Luiz Pires Valente (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 

 
Foi desenvolvido um sensor ótico com arranjo de 
1024 diodos de silício (PDA, photodiode array) para 
ser incorporado num detector de emissão atômica em 
plasma induzido por microondas (PIM). O novo 
detector, multicanal, PIM-Multi, será usado em 
cromatografia gasosa (CG), para obtenção de 
espectros de eluentes cromatográficos em faixas de 
comprimentos de onda em torno de 400 nm 
(diferentemente do único sistema comercial, que tem 
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arranjo de 211 diodos e detecta em faixa de 18 nm a 
40 nm). Foram desenvolvidos 2 softwares (Turbo 
Pascal e MATLAB), para acionar as placas, 
conversora AD/DA e controladora da matriz de 
diodos, e para análise de dados cromatográficos; 
foram montadas três fontes de alimentação do PDA e 
o seu housing, com flange de acoplamento ao 
espectrômetro e cabos de sinais e de alimentação 
removíveis (plugados). O sistema encontra-se em 
testes: calibração do PDA com fontes espectrais 
padrão e aquisição dos sinais gerados. Os trabalhos 
desenvolvidos sugerem que a utilização de um 
compilador baseado num sistema operacional 
multitarefa - no caso o Windows 95 - resultaria em 
maior flexilbilidade do sistema, por uso mais efetivo 
de memória e recursos oferecidos dos novos 
processadores. 
Cromatografia-Plasma Detector 

 
 
OXIDAÇÃO DE CICLOEXANO CATALISADA POR 
PD/C 
Márcio R. de Souza (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Ulf 
Schuchardt (Orientador) - Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 

 
A oxidação de cicloexano por oxigênio molecular é 
responsável pela produção mundial de cerca de 2,8 x 
106 ton de cicloexanol e cicloexanona, utilizados para 
a fabricação de Nylon-6. Na literatura não existem 
dados sobre o uso de catalisadores de Pd neste tipo 
de reação. Neste trabalho, estudou-se a reação de 
oxidação de cicloexano utilizando-se como 
catalisadores Pd/C(1% e 5%), Pd/Al2O3(1% e 5%). As 
reações foram efetuadas a 100oC em uma autoclave 
de aço, revestida de teflon, uma barra magnética para 
agitação e t-butilhidroperóxido como oxidante. Os 
produtos formados são cicloexanol, cicloexanona e 
cicloexilhidroperóxido. A utilização de um catalisador 
com maior teor de Pd em C, leva a um aumento no 
NT de 72,5 para 117. Empregando-se Al2O3 como 
suporte, obtém-se um catalisador mais ativo, 
obtendo-se um NT de 144 para Pd/Al2O3(5%), contra 
117 para Pd/C(5%). Um teste efetuado com 
ciclooctano, sob atmosfera de argônio levou a 
diminuição de cerca de 50% na quantidade de 
produtos, indicando que o oxigênio molecular 
participa da reação. Portanto, catalisadores de Pd são 
ativos para oxidação de hidrocarbonetos saturados. 
Posteriormente serão feitos estudos para avaliar se o 
Pd ativa a ligação C-H ou simplesmente cliva a 
ligação O-O do t-butilhidroperóxido, gerando um 
radical que daria continuidade a reação. 
Paládio-Oxidação-Cicloexano-t-Butilhidroperóxido 

 
 

EPOXIDAÇÃO DO CICLOEXENO CATALISADA 
POR  COMPOSTOS DE MOLIBDÊNIO 
IMOBILIZADOS EM SÍLICAS FUNCIONALIZADAS 
Eduardo Fernando Martins Barradas (bolsista 
PIBIC/CNPQ) e Profa. Dra. Regina Buffon (Orientadora), 
Instituto de Química - UNICAMP 

   
Foi estudada a heterogeneização de compostos de 
molibdênio, a partir de Mo(CO)6 ou MoO2(acac)2, 
sobre sílicas funcionalizadas contendo 1 (Si-Et1) ou 2 
(Si-Et-2) grupamentos etilenodiamina. Os sistemas 
resultantes foram testados na epoxidação do 
cicloexeno. Todas as reações foram efetuadas sob 
atmosfera inerte. Como agente oxidante, utilizou-se o 
tert-butilhidroperóxido. Para um mesmo precursor, e 
utilizando-se catalisadores recém preparados, Si-Et2 
leva a uma melhor seletividade para o epóxido. Por 
outro lado, e para um mesmo suporte, MoO2(acac)2 
conduz a uma maior atividade catalítica. Apesar da 
atividade catalítica apresentada por esses sistemas 
ser inferior à obtida para sistemas análogos, 
envolvendo a imobilização dos compostos de 
molibdênio em polímeros orgânicos, a não lixiviação 
de molibdênio permite antever a possibilidade de 
reciclagem do catalisador. Em nenhum caso foi 
observada a formação de dióis. Embora a análise por 
XPS indique que, para todos os sistemas, haja 
predominantemente espécies Mo(VI) sobre a 
superfície, os espectros de absorção no UV-visível 
sugerem que suas esferas de coordenação sejam 
diferentes. 
Epoxidação-Molibdênio-Sílicas funcionalizadas 

 
 

TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS DO ÁCIDO ÓZICO 
- PREPARAÇÃO DE UM INTERMEDIÁRIO 
VERSÁTIL EM SÍNTESE ORGÂNICA 
Érico Coelho de Melo (bolsista PIBIC/CNPq) e Raquel T. 
Nogueira (Pós-Graduação), Prof. Dr. Paulo Mitsuo 
Imamura (Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP 

 
Os terpenóides constituem um importante e 
numeroso grupo de substâncias naturais, sendo 
originários do metabolismo de várias espécies 
animais e vegetais. O diterpenóide ácido ózico, obtido 
a partir do extrato resínico ácido da casca do fruto de 
Hymenaea courbaril stilbocarpa (jatobá), é uma 
interessante matéria-prima quiral em síntese 
orgânica. Neste trabalho, seu isolamento, realizado 
por cromatografia em camada delgada impregnada 
com nitrato de prata e por cromatografia líquida de 
alta eficiência (HPLC), revelou-se bastante difícil, em 
função da presença de isômeros com comportamento 
cromatográfico bastante semelhante. O ácido ózico, 
uma vez purificado ou presente em frações resínicas 
enriquecidas, pode originar o sesquiterpenóide drim-



V Congresso de Iniciação Científica - UNICAMP - 17/11 A 21/11 DE 1997 

148 

9(11)-en-8-ol. Esta substância é encontrada em 
culturas de Aspergillus orizae, fungo  que tem grande 
importância na fabricação de bebidas como o sake e 
o shoyu. Reações simples como a redução com 
hidreto de lítio-alumínio e metilação com diazometano 
possibilitaram a obtenção de compostos 
intermediários cuja problemática degradação em 
reação de ozonólise representou grande obstáculo à 
obtenção do sesquiterpeno. Os compostos obtidos 
foram caracterizados por análises espectrométricas 
(massa, RMN 1H e 13C e infravermelho) e 
cromatográficas (CG, HPLC). 
Síntese Orgânica - Terpenóides - Cromatografia    

 
 

SÍNTESE DE γγγγ-AMINOÁLCOOIS UTILIZANDO-SE 
FERMENTO DE PÃO NA CRIAÇÃO DO CENTRO 
QUIRAL 
Fabiana Dias (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Paulo José 
Samenho Moran (Orientador), Instituto de Química - IQ, 
UNICAMP 

 
A síntese enantiosseletiva de γ-aminoálcoois 
apresenta um grande potencial de uso nas sínteses 
de produtos naturais e fármacos. Esse trabalho tem 
uma proposta de síntese estereosseletiva da 4-
hidroxi-2-aminopentano através da redução 
estereoespecífica da monooxima da 2,4-
pentanodiona pelo fermento de pão. Inicialmente, 
preparou-se a monooxima, reagindo-se a 2,4-
pentanodiona com cloridrato de hidroxilamina, com 
rendimento de 58%. O tratamento dessa monooxima 
com fermento de pão não forneceu o composto 
desejado. Partiu-se, então, para a preparação da 
monooxima metilada, a partir da reação da 2,4-
pentanodiona com cloridrato de metoxilamina, 
obtendo-se uma mistura dos isômeros da mono- e da 
di-O-metil-oxima. Finalmente, fez-se a redução dos 
isômeros da monooxima metilada com fermento de 
pão. A análise da mistura reacional por CG-MS 
indicou a presença dos reagentes, da mono-O-metil-
oxima-4-hidroxi-2-pentanona e da (4S)-(+)-hidroxi-2-
pentanona. Os rendimentos dos produtos isolados 
foram baixos (4-6%), principalmente devido à 
volatilidade desses compostos. Conclui-se, portanto, 
que a redução da mono-O-metil-oxima-2,4-
pentanodiona por fermento de pão, além do baixo 
rendimento, leva à formação da (4S)-(+)-hidroxi-2-
pentanona. 
Síntese enantiosseletiva - γ-aminoálcoois - Fermento de pão 

 
 
LIQUEFAÇÃO COMO ALTERNATIVA PARA O 
REAPROVEITAMENTO DE POLIOLEFINAS 

Adão de Mattos Coelho (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Ulf Schuchardt (Orientador) 
Instituto de Química - IQ, UNICAMP 

 
Anualmente grande quantidade de poliolefinas são 
produzidas principalmente polietileno (PE) e 
polipropileno (PP), e a maior parte destes materiais é 
descartada após certo tempo de uso. As poliolefinas 
são bastante inertes, visto que são hidrocarbonetos 
de alta massa molecular. Para a liquefação, 
empregou-se o hidrocraqueamento, com sistemas 
catalíticos homogêneos e heterogêneos em tolueno, 
com catalisador comercial BASF M8-10 e zeólitas 
utilizando-se temperaturas até 4000C e pressão de H2 
de 50 bar. O objetivo de se obter hidrocarbonetos de 
menor massa molar (líquidos) foi alcançado, obtendo-
se 100% de conversão das poliolefinas, sendo em 
média 70% líquido e 30% gás. Com o uso de tolueno 
houve uma diminuição de subprodutos provenientes 
do solvente, o uso de catalisadores 
heterogeneizados, zeólitas e o catalisador BASF 
favoreceram a liquefação e seletividade para a faixa 
de hidrocarbonetos leves saturados e ramificados, 
diminuindo a formação de compostos aromáticos. O 
sistemas em que se empregou zeólitas foram os que 
apresentaram melhores resultados (60 a 80%) de 
polímero convertido em líquido para PE e 70 a 86% 
para PP. Para algumas zeólitas não obteve-se 
resíduo sólidos, levando a crer que pode-se alterar 
variáveis de forma a diminuir a quantidade de gás, 
favorecer a formação de líquido, e economizar 
energia. 
liquefação - reaproveitamento - poliolefinas (PE e PP) 

 
 

(±) - CLAVIZEPINA : ESTUDO SINTÉTICO. 
 Arnaldo Hideki Tanaka (bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
José Augusto Rosário Rodrigues (Orientador), Instituto de 
Química - IQ, UNICAMP 

 
A (±)- Clavizepina é um alcalóide dibenzopirano-
azepino que possui atividades farmacológicas em 
potencial como receptor de dopamina. Neste projeto 
de iniciação científica estudamos a preparação do 
intermediário 1H-3-benzazepina-1-ona necessário 
para a síntese da clavizepina. Partiu-se então do p-
hidroxibenzaldeído que foi protegido com o cloreto de 
benzila para formar o  p-(benziloxi)-benzaldeído 
(rendimento 70%). Este reagiu com nitrometano em 
meio básico (reação de Henry), formando o 2-(4-
benziloxifenil)-1-nitroeteno (p.f. 121-123 0C, 
rendimento 95%). O intermediário nitroalqueno, foi 
reduzido com hidreto de lítio e alumínio em THF para 
fornecer a amina correspondente (p.f. 120-122 0C, 
rendimento 90%). Esta sofreu uma monoalquilação 
com o bromoacetato de etila (rendimento 40%). Ao 
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final desta, a quantidade deste último intermediário 
ficou muito reduzida para seguir com a síntese do 
produto desejado. Estamos portanto repetindo a 
seqüência sintética para preparar os intermediários 
em maior escala. Todas as moléculas sintetizadas 
foram caracterizadas por CG/MS, infravermelho e 
ressonância nuclear magnética. 
clavizepina; nitroestireno; fenetilamina 
 

ESTUDO ENERGÉTICO DA INTERAÇÃO ENTRE 
ALGUNS ÍONS DE METAIS PESADOS E LIGANTES 
CONTENDO ÁTOMOS DOADORES COMO 
NITROGÊNIO 
Wander Ricardo Ferreira Lopes (bolsista SAE/UNICAMP) e 
Prof. Dr. José de Alencar Simoni (Orientador), Instituto de 
Química, UNICAMP. 

 
O objetivo do projeto era o de estudar a interação 
entre íons do grupo II-B e I-B com algumas bases 
orgânicas, em meio aquoso e etanólico, por medidas 
calorimétricas. A motivação inicial do trabalho era de 
que os dados obtidos em meio homogêneo 
pudessem ajudar a compreender as interações 
destes íons por sílica gel, organomodificada. A 
formação dos hidróxidos dos metais inviabilizou o 
estudo da interação entre os íons metálicos e bases 
orgânicas, em meio aquoso. Foram, então, 
investigadas as interações em meio alcoólico. Foram 
estudadas as interações entre os íons Cu-II, Zn-II, 
Hg-II e Ag-I com as bases n-propilamina e n-
butilamina. Observou-se que as variações de entalpia 
apresentam uma certa coerência com o caráter duro-
mole dos ácidos considerados (íons) para uma 
mesma amina. Uma comparação dos valores de ∆H 
entre as duas aminas mostra, com exceção do íon 
Zn-II, uma ordem que é coerente com a basicidade 
das mesmas, ou seja, os valores de ∆H de interação 
para a n-butilamina são maiores do que para a n-
propilamina, o que está coerente com a basicidade 
dos mesmos. 
Calorimetria - Adsorção - Sílicagel 

 

UTILIZAÇÃO DE BASES DE LEWIS EM 
POLIMERIZAÇÃO NA PRESENÇA DE 
CATALISADORES DE ZIEGLER-NATTA 
SUPORTADOS EM ÓXIDOS METÁLICOS. 
Guilherme Stroeh (bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Ulf 
F. Schuchardt (Orientador), Instituto de Química - 
I.Q.,UNICAMP 

 
Na intenção de melhorar o sistema catalítico 
(TiCl4/TiO2 red.) de Ziegler-Natta, desenvolvido por 
Schuchardt et al,  foi adicionado à polimerização 
diferentes bases externas e estudados os seus 
efeitos na atividade do catalisador como também na 
isotaticidade do polipropileno formado. O sistema 
catalítico desenvolvido por Schuchardt et al consiste 
em heterogeneizar TiCl4 na superfície de TiO2 
reduzido por BuLi, e AlEt3 como co-catalisador. Para 
analisar a isotaticidade foi utilizado à técnica de 
espectroscopia de infravermelho a partir de amostras 
de polipropileno em filmes e pastilhas de KBr. Entre 
as bases estudadas o benzoato de etila foi a única 
base que aumentou a estereoespecificidade dos 
sítios ativos. Entretanto a utilização da base provocou 
uma pequena redução da atividade na polimerização 
de propileno, quando comparada ao sistema catalítico 
original, TiCl4/TiO2 red./AlEt3. O emprego das demais 
bases neste sistema catalítico não alterou a 
isotaticidade. A relação benzoato de etila/Ti+3 foi 
variada entre 0,11 e 0,90. Nos intervalos entre 0,16 e 
0,39 as isotaticidades obtidas foram acima de 90%. 
Para relações acima de 0,39 o benzoato atuou como 
um agente dopante na polimerização, reduzindo a 
atividade do catalisador. 
Ziegler-Natta, Bases Externas, Isotaticidade. 
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