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Apresentação
A Iniciação Científica é um precioso instrumento para a formação de nossos alunos. A valorização que a
UNICAMP dá a esse instrumento pode ser aferida considerando-se que, anualmente, a Universidade
destina ao pagamento de bolsistas de Iniciação Científica uma expressiva fatia de seus recursos
orçamentários alocados aos Programas de Apoio. Em 1998 foram 200 Bolsas de Pesquisa,
administradas pelo Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) e selecionadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa,
num valor total de quase R$ 572.000,00. Além deste programa, a UNICAMP contou também com o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC, implementado com recursos do CNPq,
através da Pró-Reitoria de Pesquisa, com 245 Bolsas de Iniciação Científica no mesmo ano. Finalmente,
tivemos as bolsas de Iniciação Científica obtidas graças à iniciativa dos nossos docentes, através de
projetos aprovados na FAPESP e CNPq.
Neste VII Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP, onde a apresentação de trabalhos é
obrigatória para os bolsistas do PIBIC/CNPq e facultativa para os demais, temos 440 trabalhos inscritos.
O processo de seleção dos bolsistas do PIBIC/CNPq é realizado por um Comitê Assessor nomeado pelo
Pró-Reitor de Pesquisa, com representantes das cinco áreas de conhecimento: Artes, Ciências Humanas
e Sociais, Ciências da Vida, Engenharias e Ciências Exatas. Todos os projetos são analisados por dois
assessores, de maneira independente, que qualificam o Projeto, o Histórico Escolar do aluno (com
especial atenção ao seu Coeficiente de Rendimento comparado ao de sua turma e ao número de
reprovações), e o Curriculum Vitae do orientador.
No processo seletivo para a quota de 1999 os resultados são os demonstrados na Tabela abaixo. Todos
os projetos são sujeitos a uma cuidadosa avaliação, mesmo após aprovados. Ao longo do ano que dura
a concessão da bolsa, o bolsista deve apresentar dois relatórios que são analisados por seu orientador e
pelos assessores do Comitê, o que garante um acompanhamento contínuo do projeto. Nos demais
programas de Iniciação Científica há outros procedimentos destinados a garantir a qualidade do
processo.

Classificação das solicitações de Bolsas de IC do PIBIC/CNPq na UNICAMP em 1999
Demanda
Demanda
Excelentes
Bons
Bons com
Bolsas
Qualificada
Reservas
Concedidas
Artes
12
09
2
3
4
5
Biomédicas
108
79
10
46
23
48
Exatas
99
79
5
54
20
48
Humanas
94
85
16
42
27
51
Engenharias
196
161
32
88
41
97
Total
509
413
65
233
115
249

A Pró-Reitoria de Pesquisa agradece aos membros do Comitê Assessor do PIBIC/CNPq e aos demais
assessores por dedicarem seu precioso tempo às tarefas necessárias à qualificação dos programas de
Iniciação Científica da UNICAMP.
Pró-Reitoria de Pesquisa da UNICAMP
Pró-Reitoria de Graduação da UNICAMP
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Comitê Assessor PIBIC/CNPq a partir de Abril de 1998 (Portaria Interna PRP Nº 03/98, referente à seleção e
ao acompanhamento da quota de bolsas PIBIC/CNPq vigente no período de setembro de 1998 a julho de
1999)

I. Área de Ciências Humanas e Sociais:
Antonio Carlos Macedo e Silva

IE (Depto. de Política e História Econômica);

Bruno Wilhelm Speck

IFCH (Depto. de Ciência Política);

Eleonora Cavalcante Albano

IEL (Depto. de Linguística);

Eliane Moura da Silva

IFCH (Depto. de História);

Eusébio Lobo da Silva

IA (Depto. de Artes Corporais);

Francisco Luiz Cazeiro Lopreato

IE (Depto. de Política e História Econômica);

Helena Jank

IA (Depto. de Música);

José Luiz Sanfelice

FE (Depto. de Filosofia e História da Educação);

Márcia de Paula Leite

FE (Depto. de Ciências Sociais Aplicadas à Educação);

Márcia Azevedo de Abreu

IEL (Depto. de Teoria Literária);

Márcio Bilharinho Naves

IFCH (Depto. de Sociologia);

Maria Conceição da Costa

IG (Depto. de Política Científica e Tecnologia);

Pedro Paulo Abreu Funari

IFCH (Depto. de História);

Sara Pereira Lopes

IA (Depto. de Artes Cênicas);

II. Área de Ciências da Vida:
Heitor Moreno Júnior

FCM (Depto. de Farmacologia);

José Antonio Rocha Gontijo

FCM (Depto. de Clínica Médica);

Kikyo Yamamoto

IB (Depto. de Morfologia e Sistemas Vegetais);

Ladaslav Sodek

IB (Depto. de Fisiologia Vegetal);

Maria Alice da Cruz Hofling

IB (Depto. de Histologia e Embriologia);

Mário José Abdalla Saad

FCM (Depto. de Clínica Médica);

Nilce Correa Meirelles

IB (Depto. de Bioquímica);

Oswaldo di Hipólito Júnior

FOP (Depto. de Diagnóstico Oral);

Paulo Ferreira de Araújo

FEF (Depto. de Estudos da Atividade Física Adaptada);

Paulo Sérgio Moreira Carvalho de Oliveira

IB (Depto. de Zoologia);

Ricardo Machado Leite de Barros Neto

FEF (Depto. de Educação Motora);

Roseli Golfetti

FEF (Depto. de Estudos da Atividade Física Adaptada);

Sara Teresinha Olalla Saad

FCM (Depto. de Clínica Médica);

Sigisfredo Luís Brenelli

FCM (Depto. de Clínica Médica);

Thales Rocha de Mattos Filho

FOP (Depto. de Ciências Fisiológicas);
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III. Área de Engenharias:
Antonio Carlos Bannwart

FEM (Depto. de Energia) (membro até agosto/98);

Antonio José de Almeida Meirelles

FEA (Depto. de Engenharia de Alimentos);

Euclides de Mesquita Neto

FEM (Depto. de Mecânica Computacional) (membro até setembro/98);

Kamal Abdel Radi Ismail

FEM (Depto. de Engenharia Térmica e Fluidos);

Leandro Palermo Júnior

FEC (Depto. de Estruturas);

Liliane Maria F. Lona Batista

FEQ (Depto. de Processos Químicos);

Lucila Chebel Labaki

FEC (Depto. de Construção Civil);

Maria Aparecida A.P. da Silva

FEA (Depto. de Planejamento Alimentar e Nutrição);

Maria Regina Wolf Maciel

FEQ (Depto. de Processos Químicos);

Oscar Antonio Braunbeck

FEAGRI (Depto. de Máquinas Agrícolas);

Osvaldir Pereira Taranto

FEQ (Depto. de Termofluidodinâmica);

Paulo Sérgio G. Magalhães

FEAGRI (Depto. de Máquinas Agrícolas);

Reginaldo Palazzo Júnior

FEEC (Depto. de Telemática);

Renato Pavanello

FEM (Depto. de Mecânica Computacional);

Roseana da Exaltação Trevisan

FEM (Depto. de Engenharia de Fabricação);

Satoshi Tobinaga

FEA (Depto. de Engenharia de Alimentos);

IV. Área de Ciências Exatas e da Terra:
Artemio Scalabrin

IFGW (Depto. de Eletrônica Quântica);

Francesco Mercuri

IMECC (Depto. de Matemática);

Iris Concepcion Linares de Torriani

IFGW (Depto. de Física do Estado Sólido e Ciência dos Materiais);

José Augusto Chinellato

IFGW (Depto. de Raios Cósmicos e Cronologia);

Martin Tygel

IMECC (Depto. de Matemática Aplicada);

Paulo Mitsuo Imamura

IQ (Depto. de Química Orgânica);

Paulo José Samenho Moran

IQ (Depto. de Química Orgânica);

Ricardo Dahab

IC;

Ricardo de Oliveira Anido

IC;

Saul Barisnik Suslick

IG (Depto. de Administração e Política de Recursos Minerais);

Ulf Friedrich Schuchardt

IQ (Depto. de Química Inorgânica).
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Faculdade de Educação
A ARTE DAS CAPAS DOS CDs
José Eduardo de Miranda Valverde (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Hermas Gonçalves Arana
(Orientador), Faculdade de Educação – FE, UNICAMP
O projeto “A arte das capas dos CDs” visa analisar a
mudança na linguagem artística das capas dos antigos
LPs para os CDs. Estes últimos, possuindo uma área
quatro vezes menor que as capas dos LPs, obrigaram
os artistas gráficos a se utilizarem de novas linguagens
para a criação das artes dessas capas. O domínio do
mercado a partir da segunda metade dos anos 60 até o
surgimento dos CDs, no início dos anos 80, era dos
ilustradores. Dessa forma, essa pesquisa demonstra
de que maneira a tecnologia transforma o fazer
artístico, com o surgimento de novos artistas afinados à
nova linguagem e mediante a perda de espaço dos
antigos ilustradores das capas dos LPs. Verifica-se, na
verdade uma evidente inadequação das antigas capas
de LPs que foram relançadas em CDs, uma vez que se
apresentam em linguagens distintas, simplesmente,
porque não havia escolha.
Arte - CDs -LPs

Instituto de Artes
A EVOLUÇÃO
DO
“CONCERTO GROSSO”
ATRAVÉS DA ESCRITA DE CORELLI (1653-1713) E
VIVALDI (1678-1741) NOS CONCERTOS: Op. 06 N.º
01 E Op. 03 N.º 11
Alexander Ciarlo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profª. Dr.ª
Helena Jank (Orientador), Instituto de Artes – IA,
UNICAMP
O período barroco marca um estilo de música que se
inicia por volta de 1600, ano em que Claudio
Monteverdi usou em seu quinto livro de Madrigais uma
nova linguagem chamada a "seconda prattica". Este
estilo durou aproximadamente até 1750 com a morte de
J. S. Bach que sintetizou os estilos nacionais
desenvolvidos até então. Este período é caracterizado
por 3 fases mais distintas: o Barroco inicial, o Barroco
médio e o Barroco tardio. Nesta última se encontram as
obras dos compositores, relativos à nossa pesquisa.
Corelli iniciou o processo da composição da forma
"concerto grosso" seguido por Vivaldi, compositor que
mais se utilizou desta forma. A música do barroco tardio
difere das fases anteriores do estilo barroco em um
aspecto importante: está escrita no idioma da
tonalidade plenamente estabelecida. Depois dos
experimentos pré-tonais do primeiro período do barroco
e do uso de uma tonalidade rudimentar no período do

barroco médio, a definitiva incorporação da tonalidade
na Itália indica o giro decisivo na história da harmonia,
que coincide com o começo do barroco tardio. A
proposta deste trabalho é uma análise comparativa de
obras de dois compositores do chamado “barroco
tardio”, identificando características individuais que os
diferenciam, no pano de fundo da linguagem específica
da época.
Música Barroca - Corelli - Vivaldi
UMA POSSÍVEL HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO
DA DANÇA JAZZ NO BRASIL
Ana Carolina da Rocha Mundim (Bolsista PIBIC/CNPq),
Prof.Dr. Marcius Cesar Soares Freire (Orientador) e
Prof.Dr. Eusébio Lôbo da Silva (Co-Orientador),
Instituto de Artes - I.A., UNICAMP
Este projeto tem como objetivo traçar um breve
panorama da dança jazz no Brasil, ressaltando sua
contribuição para o desenvolvimento da dança moderna
em nosso País. A ânsia de um estudo teórico sobre
este tema, surgida da experiência prática como
bailarina, levou-nos à constatação da escassez de
material bibliográfico referente ao assunto tratado. A
partir deste momento, obteve-se a necessidade de
efetuar esta pesquisa. O trabalho foi desenvolvido com
base em realização de entrevistas com as principais
personalidades em dança jazz no Brasil e pesquisa
documental (em livros, periódicos e vídeos), além de
registros em vídeo de aulas atuais de duas das
entrevistadas (Débora Bastos e Marly Tavares). Temse, como conclusões parciais, notícias de que os
primeiros rumores da dança jazz chegaram ao Brasil
com os espetáculos do Teatro de Revista e, logo
depois, também através dos filmes musicados. O Rio
de Janeiro foi o berço deste estilo de dança, sendo,
inclusive, a primeira cidade a ter uma academia de jazz.
Isso ocorreu em 1968 e as primeiras aulas foram
lecionadas por Vilma Vernon. O considerado "boom" do
jazz, no entanto, se deu quando o americano Lennie
Dale esteve no Brasil em 1961 e, principalmente, em
1968, quando chegou a freqüentar aulas na academia
de Vilma Vernon. O caminho percorrido até agora nos
indica a relevância que o conhecimento da história do
jazz representa ao desenvolvimento deste estilo de
dança e a um possível entendimento da sua prática
atual.
Dança - Jazz - Brasil

..ABE [EM OBRAS] RTA.... A INDETERMINAÇÃO NA
MÚSICA CONTEMPORÂNEA
Bruno Tucunduva Ruviaro (Bolsista FAPESP) e Prof.ª
Dr.ª
Maria
Lúcia
Senna
Machado
Pascoal
(Orientadora) - Departamento de Música/Instituto de
Artes da Unicamp
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O projeto "..abe [em obras] rta.... a indeterminação na
música contemporânea" pretende traçar um panorama
dos diferentes conceitos e formas de indeterminação
utilizados na composição musical contemporânea da
segunda metade do século XX. A partir deste
mapeamento inicial, já concluído na atual etapa da
pesquisa, será feita uma análise comparativa
procurando possíveis influências de cada um dos
conceitos estudados em obras de compositores
brasileiros como Gilberto Mendes, Willy Corrêa de
Oliveira, Jorge Antunes e Aylton Escobar. Na primeira
metade da pesquisa, entre novembro/1998 e abril/1999
foi feito o estudo sobre a indeterminação presente na
obra de Boulez, Stockhausen e Cage; de acordo com a
metodologia estabelecida para o trabalho, partiu-se de
uma listagem de peças-referência de cada um dos
compositores em questão. Para cada uma dessas
músicas foi feito um fichamento: um resumo informativo
e analítico da obra e de suas características principais
relativas à indeterminação. Além do contato com o
material musical, foi desenvolvido um estudo da
biografia básica de cada compositor e de sua posição
dentro de um contexto histórico e social mais amplo. O
tema central do trabalho - indeterminação - mereceu
um estudo especial de seus aspectos conceituais e
históricos, anterior à abordagem musical propriamente
dita.
Indeterminação - Música Contemporânea - Obra Aberta
ANÁLISE E ORGANIZAÇÃO DAS PEÇAS PARA
PIANO SOLO DE ERNST MAHLE EM ORDEM
PROGRESSIVA DE DESENVOLVIMENTO EXIGIDO
DO PIANISTA
Eliana Asano Ramos (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Mauricy M. Martin (Orientador), Instituto de Artes IA, UNICAMP
Brasileiro naturalizado, nascido em Stuttgart, na
Alemanha, em 1929, Ernst Mahle é considerado um
importante compositor contemporâneo que, apesar de
suas origens germânicas, deixou-se influenciar pela
riqueza musical do folclore brasileiro. Com base em
entrevistas e dados cedidos diretamente pelo próprio
compositor, foram feitas análises do ponto de vista
técnico-pianístico e interpretativo das suas peças para
piano solo - objetivo principal da pesquisa -,
possibilitando organizá-las em uma ordem progressiva
de desenvolvimento exigido do pianista. O catálogo,
além de abrigar a produção recente do compositor para
o instrumento e organizá-la numa ordem didática para o
emprego no aprendizado de crianças, jovens e adultos,
também fornece dados atualizados que poderão auxiliar
em outras pesquisas relacionadas ao compositor
citado, já que a bibliografia sobre o mesmo é escassa e
extremamente desatualizada.
Ernst Mahle - Piano - Catálogo

MOVIMENTO E FALA: UM EXERCÍCIO PARA A VOZ
DO ATOR
Fernando Aleixo (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. Sara
Pereira Lopes (Orientadora), Instituto de Artes - I.A. ,
UNICAMP
Este projeto investiga, através do método experimental
de treinamento prático, procedimentos técnicos para o
desenvolvimento dos instrumentais físico e vocal do
ator. Propõe-se, a partir do estudo do movimento
expressivo, contribuir com o estudo da voz do ator, com
vistas aos objetivos de: A - sistematizar uma forma de
abordagem para o estudo e preparação técnica do
instrumental vocal do ator; B - levantar fundamentos
técnicos que contribuam para a criação da vocalidade
poética. O plano da ação dos experimentos se
caracteriza por conter três fases de investigação, sendo
elas: a) Re-edificação corporal, b) Estudo das
Ressonâncias, c) Estudo da Vocalidade Poética. Os
conteúdos abordados nestas fases consideram a voz
como atributo do corpo, cujas características e
qualidades influenciam o uso adequado e consciente do
mecanismo da fala. Os resultados inferidos desta etapa
da pesquisa confirmam, nas mudanças significativas do
comportamento vocal dos atores envolvidos, que a
disciplina no treinamento prático é de fundamental
importância para o ator no desenvolvimento do seu
instrumetal de criação. Apoiado em fundamentos
técnicos emergentes da pesquisa e em bases teóricas
e de investigação científica, o treinamento permite a
compreensão da voz a partir do corpo e este, por sua
vez, possibilita ao ator potencializar sua capacidade de
expressão vocal.
Voz - Fala - Interpretação

A COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA ARTICULANDO
A DIGNIDADE HUMANA: DANÇA E MENORES
CARENTES
Laura Pronsato (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Eusébio Lôbo da Silva (Orientador), Instituto de Artes IA, UNICAMP
Nossa pesquisa abordou a dança trabalhando jogos de
integração a partir dos princípios cinestésicos, noções
sobre a utilização do espaço que, segundo Laban,
englobam as direções, os níveis e a kinesfera, através
de técnicas de improvisações e uma composição
coreográfica interligando os estudos anteriores. Nosso
objetivo é, através da dança, propiciar a recuperação e
a valorização da auto-estima e da auto-confiança de
menores carentes, para que possam encontrar
instrumentos que lhes ofereçam uma vida com mais
dignidade. A dança trabalhando a criatividade, a
atividade em grupo e o auto-conhecimento corporal,
pode ser um veículo importante na busca da melhoria
da qualidade de vida do menor carente e
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conseqüentemente, da sua felicidade pessoal. O menor
carente, em geral, se encontra em situações de risco
decorrentes das condições de precariedade material,
afetivas e emocionais. Desse modo são levados a
enfrentarem a violência, sentimentos de insegurança,
medo, solidão e confusão nas suas representações a
respeito de si mesmos e dos outros. Como resultados
parciais pudemos constatar que a dança foi um veículo
importantíssimo para as crianças com quem
trabalhamos ao ajudá-las no desenvolvimento da
atividade em grupo na qual tiveram que enfrentar certas
dificuldades que propiciaram uma modificação na
relação pessoal e com os que os circundam. Assim a
atividade da dança propiciou a valorização da autoestima e da auto-confiança, percebendo-se uma
transformação no que diz respeito ao crescimento
individual dentro de um trabalho grupal na Sociedade
Pró-Menor de Barão Geraldo.
Improvisação - Auto-estima - Criatividade

POR UMA BUSCA DE IMAGENS SILENCIOSAS
Marcelo Edmilson Moscheta (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria Lúcia Bueno Coelho de Paula
(Orientadora), Instituto de Artes – IA, UNICAMP
O silêncio é um tema amplamente discutido na arte
contemporânea devido ao fato de que é o contraponto
de uma modernidade regida pelo volume e velocidade
de informações. Pintores e fotógrafos têm grande parte
de sua obra caracterizada pelo silêncio. Minha pesquisa
procura delimitar e definir através do levantamento
bibliográfico e iconográfico da obra de certos artistas o
que seria o silêncio e propõe-se a capturar imagens
desse silêncio utilizando para o devido fim a fotografia.
O objetivo é organizar um conjunto de imagens
(portfólio) do silêncio e possivelmente uma exposição.
No modelo de pesquisa procurou-se traçar os
parâmetros do que são imagens silenciosas,
paralelamente foi feita uma lista de possíveis lugares
que poderiam ser fotografados, através de dois
caminhos: um que, primeiro fotografava e depois
discutia seus resultados; e o segundo que, antes do ato
de fotografar, era discutida toda uma proposta a
respeito dessa estética. Concluídas as fotos e as
leituras tenho o silêncio revelado em diversas formas
como: 1) A expressão do vazio, na representação de
cidades e lugares; 2) A expressão da solidão, como um
estado introspectivo, de alienação, manifestado de
duas maneiras diferentes: a solidão como fruto do
individualismo moderno, gerador do isolamento e a
solidão como punição, verificada nas instituições
totalitárias e na dificuldade de uma relação
comunicativa compreensiva.

ESTUDO DE ANÁLISE MUSICAL: ASPECTOS
TÉCNICOS E APLICAÇÃO A PEÇAS BRASILEIRAS
Nivia G. Zumpano (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Maria Lúcia S. Pascoal (Orientadora), Instituto de
Artes - IA, UNICAMP
A Análise Musical se resume numa abordagem da
estrutura musical a partir de seus elementos
constituintes, e é um dos campos mais importantes em
Teoria da Música, auxiliando a compreensão das peças
tanto aos regentes como aos compositores, intérpretes
e educadores musicais. O objetivo deste trabalho é
estudar as técnicas analíticas de John White e Heinrich
Schenker, e para cada uma delas há um resumo da
teoria e a aplicação às peças selecionadas dentre as
Cirandas e Cirandinhas, para piano, de Heitor VillaLobos. A conclusão apresenta gráficos das estruturas
das composições, ilustrando cada método estudado.
Como Apêndice, é apresentado um resumo, segundo
John White, de mais uma técnica: a Set Theory (Teoria
dos Conjuntos). Este trabalho constitui uma
complementação de projeto anterior, no qual foram
aplicadas as técnicas analíticas de Arnold Schoenberg
e Felix Salzer também às Cirandas, sendo que uma
delas (“A Condessa”) foi analisada por todas as
técnicas estudadas.
Análise Musical – Cirandas – Villa-Lobos

ASPECTOS DA HARMONIA NA SEGUNDA METADE
DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO XX: APLICAÇÃO EM
REPERTÓRIO ORQUESTRAL
Sandra Cintra Gebram (Bolsista PIBIC/CNPq) e prof.
Dr. Maria Lúcia Senna Machado Pascoal (Orientador) Departamento de Música / Instituto de Artes da
Unicamp
Este trabalho tem por objetivo analisar aspectos
harmônicos do tonalismo tratados durante a segunda
metade do século XIX e início do XX, apontando as
diferenças ocorridas. Para isso, foram escolhidas peças
que exemplificassem estes aspectos e foram realizadas
análises das seguintes peças: Sinfonia IV em mi menor
(Brahms); Kindertotenlieder (Mahler); Prélude a l’après
midi d’un faune (Debussy). Estas análises concluíram
que vários aspectos harmônicos foram comuns, mas o
tratamento dado a eles foi se tornando cada vez mais
complexo. Outro ponto mostrado é que o período em
questão apresenta tanto o tonalismo expandido quanto
novas idéias no pensamento musical.
Análise Comparativa - Harmonia - Música séculos XIX / XX

Silêncio - Fotografia - Solidão
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CBMEG
IDENTIFICAÇÃO DE Cochliomyia hominivorax
(COQUEREL)
E
Cochliomyia
macellaria
(FABRICIUS) ATRAVÉS DE PCR-RFLP DO DNA
MITOCONDRIAL.
Patrick Litjens (Bolsista IC/FAPESP), Ana Cláudia
Lessinger e Profa. Dra. Ana Maria Lima de AzeredoEspin (Orientadora), Centro de Biologia Molecular e
Engenharia Genética, UNICAMP
C. hominivorax (“mosca da bicheira”) é considerada
uma das principais pragas do setor pecuário, enquanto
que C. macellaria tem importância médica e sanitária
por promover a disseminação mecânica de patógenos.
Compartilham uma similaridade morfológica e ambas
podem ser encontradas em uma miíase em
desenvolvimento. Este trabalho tem como objetivo
permitir a identificação destas duas espécies através de
técnicas moleculares, usando PCR-RFLP (Polymerase
Chain Reaction - Restriction Fragment Length
Polymorphism) do genoma mitocondrial (DNAmt). Foram
amplificadas 4 regiões específicas do DNA mitocondrial
de 10 indivíduos de C. hominivorax, e 16 de C.
macellaria, gerando fragmentos de 350, 700, 870 e
2100 pb aproximadamente. Estes fragmentos foram
então digeridos com 10 enzimas de restrição: BamH I,
Cla I, Dde I, Dra I, EcoR I, Hae III, Pvu II, Rsa I, Ssp I e
Taq I. A partir da análise do RFLP, foram identificados 9
pares de regiões-enzimas diagnósticas, concentradas
em 2 regiões (de 870 e 2100pb) e 4 enzimas (Dde I,
Dra I, Rsa I e Ssp I). Pode-se ainda definir a presença
de sítios de restrição por região e checar a conservação
destes sítios ao longo destas espécies.
Cochliomyia hominivorax - Cochliomyia macellaria - PCR-RFLP

CPQBA
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE
Achyrocline sp. (ASTERACEAE).
Alexandre Seiki Uchima (Bolsista SAE/UNICAMP),
Marta C. T. Duarte (Divisão de Microbiologia Aplicada)
e Carmen Lucia Queiroga (Divisão de Fitoquímica,
Orientadora). CPQBA-UNICAMP
As inflorescências de Achyrocline alata D.C. (H.B.K.) e
de Achyrocline satureioides D.C. (Lam.), ambas
conhecidas como marcela, são utilizadas na forma de
infusão como calmante e antiinflamatório. O estudo
sistemático de plantas medicinais e aromáticas nativas
cultivadas no CPQBA, possibilitou-nos avaliar a
atividade do óleo essencial e de extratos de diferentes
polaridades de folhas de Achyrocline alata (var. folha
branca e var. folha verde) e de Achyrocline satureioides

contra Bacillus subtilis. O óleo essencial foi obtido por
hidrodestilação das folhas frescas. Os extratos foram
obtidos por maceração do material vegetal com
diclorometano
(DCM),
metanol
e
água,
sucessivamente. O bioautograma foi realizado com
amostras do óleo e extratos (2-3 µl, concentração 10
mg/ml) usando como padrão bactericida, cloramfenicol,
e cloreto de trifeniltetrazolium como indicador para
avaliação de halos de inibição do crescimento do
microrganismo. Este estudo nos permitiu observar a
ausência de atividade contra B. subtilis nos óleos
essenciais, nos extratos metanólicos e aquosos das
plantas em estudo. A atividade de Achyrocline sp. foi
observada nos extratos DCM das folhas de Achyrocline
alata (var. folha branca) e de Achyrocline satureioides
que apresentaram halos de inibição correspondentes
aos componentes com Rf 0,33 e 0,54, e Rf 0,08
(hexano-acetato de etila, 1:1), respectivamente.
Nenhuma atividade foi detectada no extrato DCM de
folhas de A. alata (var. folha verde), a ausência de
atividade neste extrato pode estar associada às
condições genéticas e ambientais.
Achyrocline alata - Achyrocline satureioides - Bacillus subtilis

ESTUDO FITOQUÍMICO DE Mikania laevigata
Clarissa Muller Lorenço (Bolsista PIBIC/CNPq) e Dra.
Vera Lúcia Garcia Rehder (Orientadora), Centro
Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e
Agrícolas - CPQBA, UNICAMP
Plantas do gênero Mikania (Asteraceae), se distribuem
pelas regiões tropicais da África, Ásia e América do Sul.
No Brasil ocorre principalmente nas regiões sul e
sudeste. São conhecidas popularmente no como guaco
ou guaco cheiroso. As plantas do gênero Mikania são
muito utilizadas pela medicina popular como
antiasmática, cicatrizante, anti-reumática e antiofídica.
O objetivo deste trabalho foi determinar a variação do
teor de cumarina mês a mês em M. laevigata Shultz
Bip. Ex Baker (plantas frescas e secas a 45ºC),
cultivadas ao sol e à sombra no Campo Experimental
do CPQBA, e estudar a composição química do
extrato diclorometânico das folhas. A quantificação da
cumarina foi feita por Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (CLAE) no período de um ano (fevereiro de
1998 à fevereiro de 1999). Os teores variaram de 0,35
a 2,23% (plantas frescas) e 0,20 a 1,17% (plantas
secas). As maiores concentrações foram observadas
no mês de Abril. O extrato diclorometânico foi
fracionado por diferentes métodos cromatográficos e
por partição em meio básico, levando ao isolamento
dos seguintes compostos: cumarina, espatulenol, βcubebeno, n-eicosano e ácido caurenóico. A
identificação das estruturas dos compostos foi feita por
métodos espectroscópicos (RMN 1-H, 13-C) e por
espectrometria de massas. Outros compostos estão
sendo isolados e identificados.
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Mikania laevigata - Cumarina - Composição química

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA
DE FRIEDELAN-3-OL ISOLADO DE Maytenus
ilicifolia (CELASTRACEAE)
Guilherme Faria Silva (Bolsista PIBIC/CNPq), Patrícia
Corrêa Dias, Ana Possenti, João Ernesto de Carvalho
(Divisão de Farmacologia e Toxicologia), Carmen Lucia
Queiroga (Divisão Fitoquímica, Orientadora). CPQBAUNICAMP.
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss (Celastraceae) é uma
planta medicinal nativa, conhecida como espinheirasanta, utilizada pela medicina popular no tratamento de
úlceras gástricas, dispepsias e outros problemas
gástricos. Segundo a literatura sua atividade está
associada aos triterpenos friedelin e friedelan-3-ol e a
um flavonóide glicosilado. Visando monitorar o teor de
princípio ativo de mais de 1100 plantas de espinheirasanta cultivadas no campo experimental do CPQBA,
reavaliamos a atividade antiúlcera gástrica dos
triterpenos citados. Uma mistura de friedelan-3-ol e
friedelin (6,4:1 por CG, 300 mg), obtida através do
extrato hexânico de folhas de Maytenus ilicifolia, foi
submetida ao teste de atividade antiúlcera utilizando
como modelo a úlcera induzida por indometacina onde
observou-se a ausência de atividade. Para
confirmarmos este resultado, o isolamento foi realizado
em escala piloto e a mistura de triterpenos foi purificada
por sucessivas técnicas cromatográficas (cromatografia
em
coluna
seca,
cromatografia
em
coluna,
cromatografia flash, todas utilizando como adsorvente
silicagel 60). Após sucessivas repurificações obteve-se
quantidade suficiente de friedelan-3-ol (200 mg) que foi
submetido a testes de atividade antiúlcera gástrica em
três concentrações distintas. Nenhuma concentração
apresentou atividade antiúlcera confirmando assim a
ausência de atividade antiúlcera do friedelan-3-ol.
Maytenus ilicifolia - Friedelan-3-ol - Atividade Antiúlcera

CT
BIOMATERIAL POLIMÉRICO PARA UTILIZAÇÃO NA
TERAPIA DE PACIENTES COM HYPERKLEMIA
Fabiana de Mattos Salvador (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Sônia Maria Malmonge (Orientadora),
Laboratório de Engenharia Biomecânica/DDPP/CTUNICAMP
Este trabalho apresenta um estudo para avaliar a
potencialidade de aplicação de hidrogéis polieletrólitos
capazes de atuarem como resinas de troca iônica na
terapia de pacientes com hiperpotassemia, distúrbio
onde ocorre um aumento da concentração de potássio
+
(K ) no plasma sanguíneo. O estudo abrangeu a

síntese, caracterização e avaliação da potencialidade
de diferentes hidrogéis polieletrólitos para tal utilização.
Foram sintetizados três hidrogéis diferentes a partir de
metacrilato 2-hidroxietila (HEMA) e ácido acrílico (AA)
com variações nos componentes da mistura a ser
polimerizada. As variações foram feitas com relação à
concentração do ácido acrílico utilizada para a
produção dos hidrogéis. As amostras de hidrogéis
sintetizados foram analisadas quanto ao inchamento
em solução salina (NaCl) em diferentes valores de pH,
submetidas à análise de infravermelho e avaliação da
capacidade de troca iônica. Foi verificado que a
presença do ácido acrílico na composição dos hidrogéis
aumenta sua capacidade de inchamento em solução
salina. Quanto maior a concentração de AA no hidrogel,
maior a densidade de carga negativa fixa e,
consequentemente, maior a capacidade de troca iônica
+ +
Na /K .
Biomaterial - Hidrogel - Hiperpotassemia

Faculdade de Ciências Médicas
METODOLOGIA ASSISTENCIAL: PROPOSTA DE
MODELO PARA O HISTÓRICO DE ENFERMAGEM
Alexandre G. Marques (Bolsista SAE/UNICAMP) e
.a
a
Prof . Dr . Milva Maria Figueiredo De Martino
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
O histórico de enfermagem é o roteiro sistematizado,
preenchido pelo enfermeiro, paciente ou responsável,
com a finalidade de obter dados sobre o doente de
forma sistematizada. Esta coleta pode ser realizada
direta ou indiretamente com o cliente/paciente, ou com
pessoas a ele ligadas. Os dados coletados devem
conter informações sobre saúde, doença e condições
sociais, as quais permitirão ao profissional atuar de
forma completa e eficaz. Inúmeras são as formas de se
interpretar e desenvolver o histórico de enfermagem.
Esta pesquisa teve por objetivo facilitar a
implementação das intervenções de enfermagem e a
avaliação das ações de enfermagem, através de um
instrumento que proporcionasse coletar dados
completos para o histórico de enfermagem e propor um
modelo a ser utilizado pelo enfermeiro. Fizeram parte
da pesquisa os pacientes internados no Hospital das
Clínicas UNICAMP,
através do exame físico e
preenchimento de um roteiro sistematizado foi feita a
coleta de dados. Os resultados mostraram que: os
pacientes internados são procedentes da cidade de
Campinas e região; a faixa etária oscilou entre 17-73
anos e com diagnóstico heterogêneo de acordo com a
clínica de especialidade. O instrumento mostrou ser
efetivo para a coleta de dados proposta porém, deverá
ser modificado para que possa ser implantado
conforme a especificidade do cliente.
Sistematização da Assistência - Histórico - Instrumento para Coleta
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CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ENTRE
ACADÊMICOS
Andrea
Conceição
Miranda
Linares
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Maria Cristina Faber
Boog (Orientadora) e Prof. Claudinei José Gomes
Campos (co-Orientador), Faculdade de Ciências
Médicas - F.C.M., Unicamp.
O alcoolismo tem sido objeto de estudos e discussões
sob vários aspectos, face às conseqüências que traz à
saúde individual e aos problemas sócio-econômicos. A
compreensão dos
aspectos
etiológicos
e o
estabelecimento da medida de prevenção requer
estudos que contemplem a análise das sub-culturas
nas quais o hábito se estabelece. O projeto teve por
objetivo estudar as circunstâncias em que ocorre o
consumo de bebidas alcoólicas entre um grupo de
estudantes de nível universitário. Foram identificados
bebedores sociais e pesados, seu perfil e interferência
do ambiente universitário. Levantou-se dados relativos
a fatores sociais predisponentes ao consumo que
possam subsidiar programas preventivos. Verificou-se
quantidade, freqüência e motivos que levam a cometer
excessos através de abordagem quanti-qualitativa que
incluiu aplicação de questionário e entrevistas. Foi
verificado o consumo mínimo, o mais freqüente e o
máximo para os bebedores leves e pesados variando
conforme o tipo de bebida. Constatou-se o vinho como
bebida mais consumida, a efetiva interferência do
ambiente universitário como incentivador ao consumo e
o fato de que consumidores pesados não reconhecem
o atual consumo como danoso à saúde. Compete à
Universidade,
envidar esforços no sentido de
desenvolver programas de prevenção ao consumo
abusivo.
Educação e Saúde- Hábitos Alimentares-Enfermagem

FORMAÇÃO E DIFICULDADES PROFISSIONAIS DE
AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO CAMPO DA
ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA
Anna Carolina Silva Ferreira de Oliveira (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dra. Débora Isane Ratner
Kirschbaum (Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas – FCM, UNICAMP
A partir da reforma psiquiátrica, o profissional que
participa da equipe de enfermagem passa a representar
não mais o papel de vigia e disciplinador do louco, e
sim de agente terapêutico, que deve estabelecer uma
forma de relacionamento com o paciente, partindo do
princípio de compreender o significado de seu
comportamento. Entretanto, todas as mudanças do
discurso psiquiátrico não se estendem integralmente à
prática, que ainda se mantém distante dos padrões de
qualidade almejados. Neste contexto, esta pesquisa
pretendeu analisar a formação e verificar a existência
de dificuldades de auxiliares de enfermagem no campo

da assistência psiquiátrica. Esta consistiu em uma
pesquisa qualitativa descritiva de cunho exploratório,
que tomou como objeto de estudo um grupo de
auxiliares de enfermagem atuante no Serviço de Saúde
Doutor Cândido Ferreira, no município de Campinas, e
utilizou, além do levantamento bibliográfico, dados
coletados em entrevistas não diretivas (baseadas em
um roteiro semi-estruturado), gravadas, posteriormente
transcritas e analisadas. Verificou-se que a formação
obtida nas escolas ou cursos profissionalizantes não foi
considerada suficiente pelos entrevistados para o
exercício de sua profissão e que é no cotidiano do
processo de trabalho que essas pessoas adquirem os
conhecimentos que fundamentam sua prática.
Saúde Mental - Enfermagem Psiquiátrica - Reforma Psiquiátrica
ESTUDO DE PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS DA
FUNÇÃO
TIROIDIANA
EM
INDIVÍDUOS
PORTADORES DE ANTICORPO ANTICOAGULANTE
LÚPICO
Antonio G. Quelhas (Bolsista PIBIC/CNPq) e Dra. Laura
S. Ward (Orientadora), Departamento de Clínica
Médica da FCM, UNICAMP
Estudos recentes tem pesquisado uma possível relação
entre a síndrome antifosfolípide (SAF) e a presença de
anticorpos anti-tiróide (TgAb e TPOAb). Tais estudos
são escassos e controversos, não havendo relato
algum
no Brasil. Selecionamos 13 pacientes (9
homens e 4 mulheres, idade entre 35 e 60 anos) com
diagnóstico confirmado de SAF por evidências clínicas
e positividade para os testes KCT e/ou Russel.
Dosamos TPOAb (método EIA–quimiluscente, valores
negativos<35,
borderline
entre
36
a
75,
positivo>75U/ml), TgAb (sistema immulite EIA
quimioluminescência, valores negativos<40, borderline
entre
41
a
68,
positivos>70U/ml),
TSH
(enzimoimunofluorimétrico, nl de 0,41 a 4,50 U/L) e T4
livre (método enzimoimunofluorimétrico, nl de 0,74 a
2,10 ng/L). Todos os pacientes estudados tiveram
valores negativos para TgAb e TPOAb. Um paciente
mostrou valores elevados para T4 livre (2,42ng/L) com
TSH=0,03U/L. Quatro pacientes tiveram TSH diminuido
– TSH =0,26 ± 0,15 U/L (hipertiroidismo subclínico),
enquanto que 1 paciente teve valores elevados - TSH
=6,31U/L (hipotiroidismo subclínico) com T4 livre
normal. Estes dados mostram que não existe alteração
de anticorpos antiroidianos em pacientes com SAF,
porém a elevada prevalência de disfunções tiroidianas
observada (38,5% dos casos) sugere que fatores
autoimunes alterando o eixo hipotálamo-hipofise-tiróide
possam estar envolvidos.
Síndrome Antifosfolípide– Anticorpos- Tiróide
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ANÁLISE DESCRITIVA DE UMA CASUÍSTICA DE
CARCINOMA GASTRICO DE ACORDO COM AS
IDADES DO INÍCIO DA SINTOMATOLOGIA E DO
DIAGNÓSTICO
Ariane Inocente Bocafoli (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof.Dr. José Murilo Robilotta Zeitune, Faculdade de
Ciências Médicas- FCM, UNICAMP
O carcinoma gástrico ocupa, entre as neoplasias, um
local de grande importância. Prognósticos melhores são
obtidos quando o diagnóstico é feito precocemente, em
uma fase em que o tumor evolui lentamente.Nos países
desenvolvidos, para queixas de epigastralgia só serão
utilizados métodos diagnósticos mais agressivos e
caros como a endoscopia para os pacientes acima de
45 anos. Em nosso trabalho, foram incluídas as
análises de 531 pacientes com neoplasia gástrica.
Entre os dados obtidos estão idade do início da
sintomatologia, idade do diagnóstico de câncer gástrico,
tempo (em meses) decorrido entre estes dois últimos,
tipo histológico, localização e estadiamento do tumor. A
partir destes dados, notamos que a faixa etária de 6070 anos é a mais prevalente, tanto para a época do
diagnóstico (30,87%) quanto para o início da
sintomatologia (29,08%). Apenas 8,17% dos pacientes
tiveram sintomatologia antes dos 40 anos e somente
6,42% apresentaram diagnóstico de câncer antes desta
idade. As distribuições etárias para os tipos avançado e
precoce parecem guardar alguma relação entre si,
sendo que 33,3% dos casos de câncer precoce
ocorreram entre 60- 70 anos e 31,65% dos avançados
incidiram nesta mesma faixa etária. A média de meses
decorridos entre início da sintomatologia e data do
diagnóstico é de 17,65 meses.
Câncer Gástrico – Idade Do Diagnóstico - Sintomatologia

MÉTODOS DE DETECÇÃO DA INFECÇÃO PELO
CMV EM PACIENTES SUBMETIDOS A TMO
Arthur José de Souza Colussi (Bolsista PIBIC/CNPq);
Irene Lorand-Metze (Orientadora) e Profa. Dra. Sandra
Botelho Costa (Co-Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
O citomegalovirus (CMV) é a principal causa infecciosa
de
morbidade
e
mortalidade
em
pacientes
transplantados de medula óssea (TMO). Para o
diagnóstico precoce de infecção dispomos de técnicas
como a PCR e a Antigenemia (AGM), que possibilitam
a instituição precoce da terapia antiviral com
ganciclovir, aumentando sua eficácia. Os objetivos
deste trabalho são monitorizar receptores de TMO em
relação ‘a infecção por CMV e avaliar a profilaxia
antiviral. Para isso, entre 07/98 e 04/99 foram
acompanhados 20 pacientes, no STMO/HC/UNICAMP,
com PCR e AGM semanais e sorologia mensal, desde
o pré-TMO até o dia +150. A profilaxia antiviral foi
realizada com baixas doses de ganciclovir, desde a
“pega” do enxerto até o dia +75.Resultados: Entre os

20 pacientes, 15 (75%) apresentaram 1 ou mais PCR
positivos, 13 (65%) tiveram pelo menos 1 célula
antígeno-positiva, e 1 (5%) apresentou IgM reagente.
Entre os pacientes com infecção ativa por CMV (15),
apenas 1 (6,7%) apresentou doença por CMV (gastrite
comprovada por biópsia). Em 6 pacientes, a positivação
do PCR antecedeu a AGM por uma média de 16 dias;
em 7 ocasiões os métodos se tornaram positivos ao
mesmo tempo. O PCR permaneceu positivo após a
negativação da AGM por uma média de 4,4
dias.Concluímos que as técnicas de PCR e AGM são
eficazes na monitorização de infecção por CMV e que a
profilaxia antiviral com baixas doses de ganciclovir
apresentou resultados satisfatórios.
Citomegalovirus - TMO - Ganciclovir
+

PREVALÊNCIA E INFLUÊNCIA DA TALASSEMIA α
EM PORTADORES DA HEMOGLOBINOPATIA C
Cinira Soledade (Bolsista PIBIC/CNPq), Nádia Marques
da Silva, Prof. Dra. Maria de Fátima Sonati
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas- FCM,
UNICAMP

A hemoglobinopatia C acomete cerca de 1% dos
indivíduos negróides em nossa população e a
+
talassemia α 23,5%. Os objetivos deste trabalho são
+
avaliar a prevalência e o efeito da talassemia α no
grau de microcitose e no percentual de Hb anômala
apresentados pelos portadores da HbC; dados
inexistentes na literatura. Foram estudados 45
pacientes com HbC. A hematimetria foi determinada
eletronicamente e o padrão de hemoglobinas por
eletroforese(acetato de celulose, pH alcalino, e gel
ágar, pH ácido). O genótipo α foi investigado pela
reação em cadeia da polimerase (PCR). Os resultados
revelaram diferença significativa das médias do VCM
entre talassêmicos (n=9 X=78 ) e não talassêmicos ( n=
36 x= 85), (P=0.01): as médias de HCM não mostraram
diferença(P=0.06), e quanto a % de HbC, a variação
verificada não apresenta relevância clínica. Desta
forma, os dados obtidos sobre o VCM se mostram
interessantes por questionar a característica microcítica
classicamente atribuída a hemoglobinopatia C.
Hemoglobinopatia C - Talassemia α+ - PCR

TRABALHO, ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE
VIDA
Cristiane Batista Andrade (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Maria Inês Monteiro Cocco
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas-FCM,
Unicamp.
Neste final de século, o Brasil é tido como um país no
qual está ocorrendo um processo de envelhecimento da
população. Em decorrência da diminuição da
fecundidade e da mortalidade houve uma elevação no
número de pessoas idosas. É de fundamental
importância o estudo dos trabalhadores antes que
9
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obtenham a aposentadoria, visando o preparo para a
mesma. Esse estudo busca apontar as diversas
perspectivas biopsicossociais dessa etapa de vida, as
mudanças ocorridas na Legislação Previdênciária e
estudar os PPA (Programas de Preparação à
Aposentadoria). São objetivos desse estudo traçar um
perfil biopsicossocial dos trabalhadores de um hospital
universitário público que poderão se aposentar em
cinco anos, ou que tenham 45 anos de idade ou mais;
identificar as necessidades referidas pelos mesmos na
fase de pré-aposentadoria, além de propor um PPA à
Instituição estudada. Os dados foram levantados junto
à 16 trabalhadores de serviços gerais, sendo
analisados quantitativa e qualitativamente. No
momento, a análise e tabulação dos dados estão sendo
analisados pela autora.
Trabalho- Envelhecimento- Qualidade de Vida

“ESTUDO DA REPERCUSSÃO ENDOTELIAL DA
UTILIZAÇÃO
DE
DILATADORES
ARTERIAIS
METÁLICOS RÍGIDOS EM AORTA DE COELHOS.”
Daniel Marques Ielpo (Bolsista SAE/UNICAMP) e Dra.
Ana Terezinha Guillaumon (Orientador) FCM Unicamp.
A manipulação cirúrgica de vasos arteriais pode levar a
lesões endoteliais frequentes, cuja repercussão
hemodinâmica é discutível. O uso de dilatadores
arteriais metálicos rígidos (DAMR) tem sido prática
frequente em cirurgias arteriais. O objetivo do trabalho
é o de estudar as alterações endoteliais que podem
ocorrer após o uso de DAMR em coelhos submetidos a
dieta hipercolesterolêmica (com gordura animal: sebo
de boi, ovo ou nata de leite de vaca). Como método,
utilizaremos
coelhos da linhagem N.
zeland,
submetidos à dieta hipercolesterolêmica, durante 4
semanas. Os animais serão então submetidos à
laparotomia mediana e dissecção da aorta abdominal
infra-renal. Será realizada uma aortotomia, por onde se
introduzirá DAMR no sentido distal. Após 4 semanas,
os animais serão sacrificados, sendo o vaso, em
estudo, conduzido para estudo anátomo-patológico. A
pesquisa encontra-se em andamento, não havendo
ainda resultados disponíveis. A bibliografia já foi
levantada, o material cirúrgico definido e algumas
cirurgias piloto realizadas. Algumas intercorrências no
NMCE atrasaram nosso cronograma por inviabilizar o
biotério. Estamos encontrando dificuldades para definir
uma dieta hipercolesterolêmica ideal para esta
pesquisa. Nas cirurgias piloto, estamos adequando a
técnica, pois tem havido morte no primeiro dia de pósoperatório.
Endotelial - Dilatadores - Coelhos.

MUTAÇÕES NO GENE MYOC/TIGR EM UMA
POPULAÇÃO COM GLAUCOMA PRIMÁRIO DE
ÂNGULO ABERTO
Daniela Miti Lemos Tsukumo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Fernando Ferreira Costa (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas – FCM, UNICAMP
O glaucoma, doença caracterizada por início insidioso e
ausência de sintomas nas fases iniciais, é uma
importante causa de cegueira. O objetivo deste trabalho
foi investigar a presença de mutações no gene
myocilin/trabecular meshwork-inducible glucocorticoid
response protein (MYOC/TIGR) em pacientes com
glaucoma juvenil (GJAA) e glaucoma primário de
ângulo aberto (GPAA). O DNA foi extraído a partir de
sangue periférico de 31 pacientes com GJAA e de 52
com GPAA. Posteriormente, utilizou-se a reação em
cadeia da polimerase (PCR) para amplificar o exon 3 e
parte do exon 1 e o polimorfismo de conformação de
fita simples de DNA (SSCP) para rastrear possíveis
mutações nestas regiões. Foram sequenciadas as
amostras com mobilidade eletroforética anormal.
Encontrou-se, entre os portadores de GJAA, uma
mutação de ponto no codon 433 com troca de uma
cisteína por uma arginina em 8 dos 31 pacientes
(25,8%), assim como outra mutação, que acarreta a
troca de uma prolina por uma leucina, em apenas um
dos pacientes. Uma mutação no codon 368, com
substituição de uma glutamina por “stop codon”, foi
detectada em um paciente com GPAA. A mutação
Cys433Arg não foi ainda relatada na literatura e, a
análise parcial dos haplótipos dos pacientes com GJAA
portadores desta mutação indica que a mesma pode ter
se originado devido a um efeito fundador.
Glaucoma - Mutações - Gene MYOC/TIGR

ESTUDO DA SENSIBILIDADE PERIFÉRICA À AÇÃO
DA INSULINA EM CHAGÁSICOS HIPERTENSOS
Danielly Côrtes Vicente (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra Sarah Monte Alegre (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM - Hospital das Clínicas GEDOCH – UNICAMP
A Doença de Chagas na forma crônica pode
comprometer diversos órgãos como conseqüência da
lesão no Sistema Nervoso Autônomo. Estudos
metabólicos utilizando o teste de tolerância à glicose
em chagásicos demonstraram respostas do tipo
intolerância a carbohidratos, retardo na recuperação
dos níveis de glicemia e normo ou hipoinsulinemia. Foi
demonstrado prevalência de hipertensão arterial (HA)
semelhante ou superior em chagásicos em relação a
não chagásicos, sendo que na HA Primária a resposta
à sobrecarga de carbohidratos é do tipo normo ou
hiperinsulinêmica. A resistência periférica à insulina tem
sido proposta como um dos fatores na patogênese da
HA. Este trabalho se propôs a estudar a sensibilidade
periférica à ação da insulina em Chagásicos
10
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Hipertensos. Até o momento foram obtidos 2 grupos de
pacientes: chagásicos hipertensos com manifestações
clínicas e o grupo controle com pacientes normotensos.
Todos foram submetidos ao teste de tolerância à
insulina. Os resultados foram analisados através do
método ANOVA fatorial do programa StatView. Foram
comparados os KITT dos dois grupos e não foram
obtidas diferenças significativas. Isto sugere que outros
fatores estejam envolvidos na patogênese da HA
nestes pacientes, uma vez que a resistência à insulina
não foi encontrada em maior incidência. Estamos
analisando um terceiro grupo, de chagásicos
hipertensos com a forma indeterminada da doença, e
estaremos, possivelmente, aumentando os grupos até
então obtidos.
Chagas – Hipertensão Arterial – Insulina

CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DE ENFERMEIRO:
UM ESTUDO COM ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM
Elenice Valentim dos Santos Silva (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Débora Isane Ratner
Kirschbaum
(Orientadora),
Departamento
de
Enfermagem – FCM, UNICAMP.
A identidade é quase sempre concebida através da
eleição de uma série de atributos que qualificam o que
deve ser considerado verdadeiramente próprio; busca
suprir carências que impediriam o sujeito de ocupar o
lugar de agente de construção de seu próprio destino,
reduzindo a posição de dependência por outrem. Tevese como objetivo apreender a identidade de enfermeiro
construída por um grupo de estudantes de Graduação
em Enfermagem, bem como verificar quais são os
discursos docentes que servem como fonte para
construção da identidade profissional destes sujeitos,
segundo a abordagem psicanalítica sobre construção
da identidade. A metodologia empregada é a
qualitativa. Os dados foram coletados através da
entrevista não-diretiva e analisados sob a perspectiva
da Análise de Conteúdo. O “cuidar” é predominante nos
discursos dos alunos quando questionados sobre o que
significa ser enfermeiro, entretanto, poucos foram os
entrevistados que procuraram definir o que seria este
cuidar. O “cuidar” não se limita a atos mecânicos. Este
abrange um conjunto de conhecimentos teóricos e
práticos, fundamentados numa base científica e
humanística. Não tem sentido altruístico, como o
apreendido no discurso dos alunos, mas de
compreender o homem, de interagir com ele e de
personalizar a assistência. Além disso, a influência
docente na percepção do profissional enfermeiro
apareceu espontaneamente em poucos discursos.
Enfermagem – Estudantes de Enfermagem - Identidade

CONHECIMENTO
DE
MÉDICOS
RECÉMGRADUADOS SOBRE PCR/RCR.
Érica Pin Pereira (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Izilda E. M. Araújo (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma situação
clínica de máximo estresse agudo ao organismo e aos
profissionais da área da saúde, principalmente médicos
e enfermeiros. Estes devem estar preparados para
poder oferecer ao paciente, com segurança, o suporte
básico e avançado de vida, visando um atendimento
rápido e eficaz. É de suma importância o conhecimento
de médicos recém-graduados acerca do assunto, uma
vez que estão atuando nas unidades de internação e
participando no atendimento destes casos. Portanto, o
presente estudo teve como objetivo verificar o nível de
conhecimento de médicos recém-graduados e
identificar como foi ministrado o ensino de PCR/RCR na
graduação. Foram entrevistados 103 médicos recémgraduados( residente R1). Estes relataram que
possuíam conhecimento sobre o assunto, porém
manifestaram que as disciplinas do curso não
ofereceram segurança para a atuação, referindo que só
é possível com a prática. Os cursos de graduação em
sua maioria abordaram o assunto em mais de uma
disciplina. Os dados obtidos permitem considerar a
importância da existência de uma disciplina que aborde
esse assunto, com mais ênfase em aulas práticas,
simulação da situação e protocolo de atendimento com
equipe estruturada, para garantir a qualidade do ensino
e a atualização dos profissionais através da educação
continuada.
Parada cardiorrespiratória - Ensino - Reanimação cardiorrespiratória

PRÁTICAS EDUCATIVAS EM DIABETES MELLITUS:
PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE SOFTWARE
EDUCATIVO
Erika Christiane Marocco (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria Inês Monteiro Cocco (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
O desenvolvimento de um plano de educação
continuada em saúde voltado para o diabetes mellitus é
extremamente importante, tendo em vista a prevalência
da mesma no Brasil, além de fatores, tais como: causas
de óbito, mortalidade, complicações crônicas, exigência
de profissionais especializados para uma orientação
individualizada e, também, devido ao custo financeiro
relativo ao seu tratamento. Visou-se, neste trabalho,
elaborar software educativo, baseado em carências
populacionais, evidenciadas em MAROCCO & COCCO
(1997), direcionado aos profissionais de saúde com
formação superior, visando fornecer subsídio teórico
aos mesmos, favorecendo sobremaneira a assistência
em diabetes mellitus. O sistema foi desenvolvido em
conjunto com profissionais da área de informática,
utilizando o aplicativo Delphi, que manipula banco de
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dados, valendo-se de palavras-chave para sua abertura
contando com a linguagem de programação Pascal,
nos laboratórios de Informática da Universidade
Estadual de Campinas – UNICAMP.
Diabetes - Software Educativo - Educação Continuada.

AVALIAÇÃO DO DIÂMETRO DAS ARTÉRIAS
CORONÁRIAS EM UMA AMOSTRA DA POPULAÇÃO
BRASILEIRA.
Evandro Gomes de Matos Júnior (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Eduardo Arantes Nogueira (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A eficácia da implantação de stents para o tratamento
de lesões coronárias, pelo cateterismo cardíaco, é
maior em coronárias com diâmetro maior que 3 mm.
Observações não controladas, baseadas na nossa
experiência indicam que a freqüência das artérias
maiores que 3 mm parece ser menor que nos países do
hemisfério norte. Assim o presente estudo tem a
finalidade de determinar o diâmetro das coronárias de
uma população brasileira, para posterior comparação
por métodos paramétricos, com os diâmetros das
coronárias de uma população americana, publicados na
literatura(McAlpin). Também foram feitas as correlações
destas medidas com dados antropométricos (peso,
altura, área de superfìcie corporal, idade) e também
sexo e cor. Para isto foram analisados os filmes de
cateterismo cardíaco de 49 indivíduos submetidos ao
exame por suspeita de doença cardíaca, e cujo
resultado foi normal. Os diâmetros das 4 principais
artérias foram(média +- desvio padrão): tronco da
coronária esquerda 4.20+-1.76; descendente anterior
3.45+-1.03;artériacircunflexa
2.82+-1.89;coronária
direita 3.39+-2.14. Não houve diferença significativa
entre estes dados e os de McAlpin, mostrando que a
observação na prática clínica foi enganosa. Ao tentarse correlacionar os dados antropométricos e
anatômicos, somente o peso mostra pequena
correlação com os diâmetros (r=0.28, p=0.0476).
Artérias Coronárias- Stents - Cateterismo
A ESPECIALIDADE
DE
ENFERMAGEM
EM
CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR DENTRO
DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM VIRTUALHOSPITAL VIRTUAL BRASILEIRO
Evandro Luis Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profª Drª
Maria Helena Baena Moraes Lopes (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas- FCM, UNICAMP
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)
é de extrema importância dentro de um hospital, mas
ocorre que no Brasil nem todos os hospitais dispõem
desse serviço e, muitos deles, não fornecem condições
necessárias para as mesmas funcionarem. Utilizandose a Internet (rede mundial de computadores) poderiam
ser rapidamente divulgadas informações para os
profissionais de saúde, que desta forma se manteriam

atualizados. Partindo desses pressupostos desenvolvi a
especialidade de Enfermagem em CCIH com a
finalidade de propiciar um serviço via computador que
possa contribuir com os profissionais de enfermagem
que atuam na área e com o público leigo. O objetivo
geral do projeto foi o de desenvolver dentro da rede
brasileira um repositório de informações baseado na
World Wide Web (WWW), sobre Enfermagem em
CCIH. O projeto continuou sendo desenvolvido a partir
de pesquisas bibliográficas, busca de dados já
disponíveis na Internet, além de consultoria com
especialistas da área. O projeto foi divulgado em
eventos científicos e meios de comunicação a fim de
alcançar os objetivos propostos. Foi amplamente
elogiado e visitado na Internet e com isso exigiu que as
atualizações
fossem
processadas
rapidamente,
gerando um intercâmbio bastante produtivo com os
enfermeiros da CCIH do Hospital das Clínicas e Centro
de Assistência Integral à Saúde da Mulher da
UNICAMP.
Enfermagem em CCIH - Informática em Saúde- Infecção Hospitalar

LACUNAS NA EPIDEMIOLOGIA DA GASTRITE
ASSOCIADA À INFECÇÃO POR H. PYLORI
Evandro S. Naia da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Heleno Rodrigues Corrêa Filho (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas – FCM, UNICAMP
Helicobacter pylori, uma bactéria gram negativa com
capacidade de colonizar a mucosa gástrica causando
inflamação, foi isolada do estômago humano em 1982.
Inúmeras patologias gastrointestinais têm desde então,
sido associadas à infecção por esse microorganismo,
incluindo dispepsia, úlcera péptica e câncer gástrico.
Entretanto,
permanecem
obscuros
aspectos
importantes de sua epidemiologia, dificultantanto uma
abordagem racional e planejada dessa patologia.
Nosso objetivo é apontar essas lacunas no
conhecimento através de uma análise da literatura
especializada. A respeito da rota de transmissão não se
sabe como o organismo deixa seu hospedeiro e atinge
o ambiente e onde no ambiente (se isso ocorre) a
bactéria persiste; quando as pessoas se tornam
infectadas e se a infecção se estabelece apenas numa
proporção das pessoas expostas. Existem fortes
associações entre a infecção por H. pylori e úlcera
péptica, mas não se sabe porque apenas 10% dos
indivíduos infectados desenvolverão úlcera. Pensa-se
existirem outros fatores de co-morbidade mas esses
fatores também não são conhecidos. A infecção é mais
prevalente na infância mas existem dúvidas se ela é
mais facilmente transmitida nessa faixa etária ou se as
crianças são mais susceptíveis. Por fim, seria essa
bactéria apenas um oportunista ou mais um entre
vários fatores envolvidos na etiologia das doenças
digestivas?
Helicobacter pylori– Úlcera Péptica – Câncer Gástrico
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VERIFICAÇÃO DA PREVALÊNCIA DO MENIN NA
TUMORIGÊNESE
DA
GLÂNDULA
MAMÁRIA
HUMANA
Fabio Ribeiro Jansen Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq),
Marcelo Lima Ribeiro, Janete Moscardi, Profa. Dra.
Christine Hackel e Profa. Dra. Laura Sterian Ward
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas-FCM,
UNICAMP
O câncer de mama é um dos mais comuns entre os
tumores que acometem as mulheres, e é o segundo
mais fatal. Pesquisas modernas em biologia molecular
têm encontrado, em pacientes acometidos pôr esse tipo
de neoplasia, grande prevalência de mutações
genéticas. A importância destas pesquisas reside no
fato de que, num futuro próximo, diagnóstico precoce e
tratamento deverão se utilizar de técnicas de biologia
molecular, e o reconhecimento dos genes ligados às
patologias é o primeiro passo para isso. O gene do
menin (neoplasia endócrina múltipla do tipo 1) foi
recentemente identificado e clonado; por sua mutação
acarretar numa síndrome que acomete várias
glândulas, ele se torna um candidato a ser um dos
genes envolvidos carcinogênese da mama. Nós
usamos DNA tumoral e de sangue periférico de 33
pacientes portadores desse câncer. DNA foi extraído
de blocos de parafina através da digestão com
proteinase K. O material obtido foi submetido à
amplificação através de PCR usando-se 3 pares de
primers para estudo do exon 2 do gene menin, local
mais freqüente de mutações na literatura. Os produtos
resultantes da PCR vem sendo submetidos a screening
de mutações por SSCP. Observamos 3 shifts de
bandas, indicando a possível presença de mutações
que deverão ser confirmadas por seqüenciamento
direto.
Biologia Molecular – Câncer de mama – Menin

O QUE É MELHOR: LEITE MATERNO OU
ARTIFICIAL? ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DE
PRIMIGESTAS SOBRE A ALIMENTAÇÃO DO FILHO.
Fernanda Oliveira Camargo Herreros (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Antônio de A. Barros Filho
(Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM UNICAMP.
Apesar das vantagens do aleitamento materno já serem
cientificamente comprovadas, muitas mães não aderem
à amamentação ou o fazem de modo incompleto,
sugerindo que fatores além das qualidades nutricionais
são também relevantes na decisão de como alimentar o
nenê. Neste estudo, o objetivo principal foi realizar uma
análise de entrevistas com primigestas sobre o
aleitamento materno. Foi realizado um estudo
qualitativo, utilizando a técnica de entrevista semidirigida com 17 primigestas, maiores de 16 anos,

casadas, com boas condições médicas e psicológicas,
em acompanhamento no Pré-Natal do H.C. UNICAMP. Os resultados foram: 1. Todas as
entrevistadas
declararam
querer
iniciar
a
amamentação; 2. a equipe de saúde é pouco citada
como veículo de informações sobre amamentação; 3.
as entrevistadas têm pensamentos negativos sobre sua
capacidade em aleitar; 4. a maioria das entrevistadas
consideram o leite materno o melhor alimento para o
nenê. Conclusões: 1. A mãe da gestante tem papel
mais influente na decisão do amamentar que a equipe
médica; 2.as mães discursam em favor da alimentação
mas têm fantasias negativas sobre o amamentar,
mostrando uma dicotomia entre os sentimentos e a
declaração.
Amamentação - Primigestas - Representações

O
TRABALHO
DO
ENFERMEIRO
NOS
EQUIPAMENTOS DE SAÚDE MENTAL DA REDE
PÚBLICA DE CAMPINAS
Flora Karina Corrêa de Paula (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Profa. Dra. Débora Isane Ratner Kirschbaum
(Orientadora); Faculdade de Ciências Médicas-FCM,
UNICAMP

O início da Reforma Psiquiátrica no Brasil trouxe a
necessidade de reorganizar os serviços; criar novas
modalidades de atendimento, como o hospital-dia e a
unidade de internação em hospital geral; e reformular o
modo de organização do trabalho das equipes destes
serviços, tendo em vista a constituição das equipes
interdisciplinares, onde a enfermagem deveria resgatar
o caráter terapêutico de sua atuação, superando a
prática repressora e controladora que caracteriza seu
trabalho desde os primórdios. Esta investigação tem
como objetivo delimitar o campo de atuação do
enfermeiro nos referidos serviços de saúde mental e
analisar as relações de trabalho por ele estabelecidas
com outros membros da equipe multiprofissional,
buscando apreender as relações entre a posição por
ele assumida e a concepção de trabalho de equipe que
norteia o funcionamento destes serviços. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa-descritiva, que emprega o
Estudo de Caso como metodologia. Foram realizadas
entrevistas não diretivas com enfermeiros que atuam ou
atuaram em um Hospital-Dia e numa Unidade
Psiquiátrica em Hospital Geral no município de
Campinas-SP. A análise do discurso desses
profissionais demonstra que eles não reconhecem as
contribuições da graduação à sua capacitação, tendem
a idealizar a sua prática e sua posição nas equipes
multiprofissionais, podem se empenhar num ativismo
acrítico e desenvolver práticas pouco fundamentadas
teoricamente, o que poderia não contribuir para
melhorar a assistência de enfermagem nestes serviços.
Enfermagem Psiquiátrica; Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica
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IMAGENS À RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA
HEMOPOESE
FEMORAL
EM
DESORDENS
HIPOCELULARES DA MEDULA
Gabriel Felipe Santiago (Bolsista SAE/UNICAMP),
Martin Torriani, Carmen Sílvia Passos Lima
(Colaboradores), Irene Lorand-Metze (Orientadora).
FCM, UNICAMP, SP-BRASIL.
A distinção entre anemia aplástica (AA) e síndrome
mielodisplásica, forma hipoplásica (h-SMD) não é
sempre fácil. A evolução da AA para uma doença clonal
tem sido documentada em pacientes que não são
submetidos a transplante de medula. A ressonância
magnética (MRI) tem se revelado uma ferramenta útil
na demonstração do caracter proliferativo da SMD e
outras desordens clonais hemopoéticas. Estudamos 25
pacientes com pancitopenia e medula hipocelular que
não foram transplantados. O tempo médio entre o
diagnóstico e a avaliação da MRI foi de 16 meses.
Imagens coronais T1 e STIR foram realizadas em
ambos os fêmures para avaliar, de modo não invasivo a
extensão da hemopoese.Os seguintes critérios foram
usados para a análise das imagens : 1-envolvimento
focal ou difuso; 2-extensão ou grau de hemopoese e
intensidade do sinal. Entre 12 casos com AA, 8
pacientes mostraram poucos focos hemopoéticos, 3
tinham vários focos e 1 paciente mostrou hemopoese
difusa. Entre os pacientes com h-SMD estes padrões
foram encontrados em 3, 5 e 5 respectivamente. Na hSMD, uma distribuição irregular de hemopoese na
medula em cortes histológicos foi associada com um
padrão focal na MRI (r=0.53). Concluimos que a MRI
dos fêmures é uma ferrramenta útil para o diagnóstico
diferencial entre AA e h-SMD.
Aplasia - Mielodisplasia - Ressonância magnética

IDENTIFICAÇÃO
E
CARACTERIZAÇÃO
DE
ALERGENOS DO ÁCARO DE ESTOCAGEM
Tyrophagus putrescentiae (Tp)
Gisele Santos Rissi (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.Dr.
Ricardo L. Zollner (Orientador), Faculdade de Ciências
Médicas- FCM, UNICAMP
Recentemente tem-se verificado a participação de
outros gêneros e famílias de ácaros na etiologia das
alergias respiratórias. As condições inadequadas de
acondicionamento de cereais, do transporte e
armazenamento
em
mercado
e
residências,
proporcionam a “invasão” e instalação de populações
de ácaros considerados de estocagem. Na população
atópica de nossa região a incidência de teste epicutâneo ao Tp é de 80%, mostrando a sua importância
como agente sensibilizante. O objetivo deste trabalho é
identificar os principais alergenos envolvidos na
sensibilização de população atópica. A partir de
extratos purificados do ácaro Tp, estudamos a sua
composição peptídica através de PAGE-Tricina e a

reatividade de IgE específica de soros de pacientes
átópicos com testes epi-cutâneos positivos ao extrato
purificado do Tp e através de Dot Blot e Imunoblot. Os
resultados mostraram distribuição peptídica de peso
molecular entre 14 a 60kDa e reatividade de IgE no
Imunoblot aos peptídeos variando: 60kDa (33%); 29kDa
(100%); 25kDa (20%); 23kDa (7%); 19kDa (87%);
14kDa (47%). A análise dos testes epi-cutâneos (+) ao
Tp e a doença atópica associada mostrou
predominância de Rinite (58%), seguida de Asma
associada a Rinite (25%) e Asma (17%).
Atopia – Tyrophagus putrescentiae- IgE

ESTUDO DA SECREÇÃO DE INSULINA EM
CHAGÁSICOS HIPERTENSOS
Gisele Takayama (Bolsista PIBIC/CNPq), Sarah Monte
Alegre (Orientadora), Departamento de Clínica Médica
- FCM - UNICAMP
Na Doença de Chagas ocorrem alterações nas fibras
parassimpáticas do sistema nervoso autônomo, o que
acarretam modificações no ritmo cardíaco, motilidade
do trato gastrointestinal(disautonomias) e na secreção
das glândulas exócrinas e endócrinas.. Este estudo tem
como objetivo estudar a secreção de insulina em
indivíduos chagásicos hipertensos, através do teste de
tolerância à glicose endovenosa, quantificação da
insulinemia e do peptídeo C.Os participantes do estudo
foram selecionados no ambulatório do GEDOCH do
HC-UNICAMP. Após uma prévia seleção, ,os indivíduos
foram classificados em 2 grupos: grupo I -chagásicos
normotensos(grupo controle), grupo II- chagásicos
hipertensos com manifestação de disautonomia. As
análises estatísticas foram realizados no Anova para
medidas estatísticas repetidas, através do programa
STAT VIEW. Comparando-se os grupos , observou-se
que o grupo II apresentou valores de glicemia mais
elevados (p<o,oo4) e insulinemia menor (p<0,002) e
peptídeo C também com valores diminuídos em relação
ao grupo I. Deste modo, conclui-se que os chagásicos
hipertensos apresentam menor secreção de insulina
quando estimulados com glicose endovenosa.
Doença de Chagas - Hipertensão - Insulina

PARALISIA
CEREBRAL
COREOATETÓSICA:
ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO E ESTUDO DAS
ALTERAÇÕES PERFUSIONAIS ATRAVÉS DE
SPECT.
Guilherme S.A.de Azevedo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Ana Maria S.G.Piovesana (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A Paralisia Cerebral(PC) é um grupo não progressivo,
porém mutável de distúrbios motores, secundários à
lesão do cérebro em desenvolvimento. A PC
coreoatetósica(PCCA) é dominada por movimentos ou
posturas anormais. Este estudo objetiva evidenciar
alterações perfusionais, através do SPECT, que
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possam esclarecer perdas funcionais no SNC,
avaliando também os possíveis fatores de risco
etiológicos. Foram realizados os exames de SPECT e
reavaliação clínica ambulatorial de pacientes atendidos
no ambulatório de PC do HC-Unicamp. Foram
levantados 21 prontuários com o diagnóstico de PCCA
pura ou associada a comprometimento piramidal e
encontrou-se, como causas prováveis, malformações
do SNC em 3 pacientes, kernicterus em 2 e
encefalopatia hipóxica-isquemica em outros 2. Nos
demais casos não foi possível identificar um fator de
risco associado. Foram realizados 10 exames de
SPECT (4 normais e 6 alterados, principalmente com
comprometimento do lobo temporal, unilateralmente) e
17 tomografias computadorizadas – TC (11 normais e 6
com alterações como malformações do SNC e atrofia
córtico-subcortical).O SPECT acrescentou dados
quanto à avaliação de neuro-imagem, demonstrando
comprometimento cerebral através da hipoperfusão em
60% dos casos avaliados, enquanto a TC mostrou-se
alterada em 35% dos casos.
Paralisia Cerebral - Coreoatetose - SPECT

REFLUXO GASTROESOFÁGICO: ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM AMBULATORIAL À CRIANÇA E
SEUS CUIDADORES
Juliana Fonseca Da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq),
Rachel Noronha (Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
O presente trabalho fala sobre o Refluxo
Gastroesofágico – RGE, uma doença caracterizada
pelo retorno passivo do conteúdo gástrico para o
esôfago, decorrente de um defeito ou uma má
formação na barreira anti- refluxo, existente entre o
esôfago e o estômago. Esta doença se manifesta
precocemente, nos lactentes, por meio de vômitos
intensos que causam ao portador de RGE uma série de
conseqüências graves (esofagite, estenose de esôfago,
pneumonias de repetição). Este trabalho teve como
objetivos identificar junto às mães e/ou cuidadores de
crianças com RGE
quais os primeiros sinais e
sintomas surgidos,
as principais dificuldades
encontradas no cuidado com a criança no dia- a- dia, e
elaborar um plano de assistência de Enfermagem
contendo orientações e cuidados destinados às mães
e/ou cuidadores de crianças com RGE. Como
metodologia, foram realizadas entrevistas, através de
um instrumento de coleta de dados, com mães e/ou
cuidadores de crianças atendidas no Ambulatório de
Pediatria do Hospital de Clínicas da Unicamp. Pelos
resultados obtidos, fica evidente a necessidade de
informação por parte dos pais e cuidadores e a
importância de pesquisas sobre este assunto na área
de Enfermagem.
Refluxo Gastroesofágico - Lactentes - Enfermagem

ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA AO IDOSO: PERFIL
DO CUIDADOR FORMAL
Kozue Kawasaki (Bolsista IC/FAPESP) e Profª Drª
Maria José D’Elboux Diogo (Orientadora), Faculdade de
Ciências Médicas – FCM, UNICAMP
O idoso, acometido por problemas de saúde que
comprometam sua independência e o torne fragilizado,
requer cuidados específicos, os quais são realizados
por familiares e amigos (cuidadores informais) ou
pessoas contratadas para tal, denominados cuidadores
formais, que podem ou não ter formação adequada
para o desempenho dessa função. Frente a escassez
de literatura sobre este tema e o aumento da oferta de
trabalho destas pessoas, temos por objetivo deste
trabalho caracterizar o perfil do indivíduo que se
oferece para cuidar de idosos no domicílio, em
Campinas, quanto a (ao): sexo, idade, formação,
experiência anterior, disponibilidade de horário,
remuneração exigida e atividades propostas para a
assistência ao idoso. Foram entrevistados por contato
telefônico, 41 anunciantes que ofereceram seus
serviços em dois jornais de maior circulação. Segundo
os dados obtidos, verificamos que 27, considerados
acompanhantes de idosos e atendentes de
enfermagem, não tinham qualquer formação específica,
enquanto que 14 eram profissionais com formação na
área de enfermagem fato este que não interferiu na
remuneração exigida. Os anunciantes se propõem a
realizar cuidados fora da sua competência e sem a
supervisão de um profissional capacitado que possa
orientar o cuidado a ser dispensado, colocando em
risco a saúde do idoso.
Cuidadores - Idosos - Assistência domiciliar

SINALIZAÇÃO INTRACELULAR DE INSULINA E O
DESENVOLVIMENTO DE HIPERTROFIA CARDÍACA
Leonardo Sara da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof.Dr. Kleber Gomes Franchini (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas-FCM,UNICAMP
Avaliar a fosforilação em tirosina do receptor de insulina
(IR) e do IRS-1 e a associação entre as proteínas Grb-2
e Sos na hipertrofia cardíaca por coarctação da aorta
ascendente (CoAo). Ratos Wistar machos (240-340g)
foram submetidos a CoAo com agulha 18G e a
hipertrofia cardíaca avaliada através do peso relativo do
ventrículo esquerdo, apresentando aumento de cerca
de 30% comparados com os ratos controle. A
sensibilidade à insulina foi avaliada através de teste de
tolerância à insulina, não apresentando resultados
diferentes em ratos coarctados e controle. No 5° dia
pós-op., os ratos receberam injeções de 3U de insulina
IV ou salina. O coração foi retirado, homogenizado e
submetido à imunoprecipitação e immunoblotting com
anticorpos anti-IR, IRS-1e Grb2. Não houve alteração
nas fosforilações basais do IR e IRS-1 e na associação
basal Grb/Sos . A fosforilação do IR e IRS-1 induzida
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por insulina no CoAo estava atenuada em 61% e 58%,
respectivamente, e a associação Grb-2/Sos diminuiu
em 39%. No desenvolvimento de hipertrofia cardíaca
por CoAo a fosforilação e associação de proteínas da
cascata intracelular induzida por insulina encontram-se
atenuadas. Essa atenuação pode depender de
interação entre o sinal mediado pelo aumento da
tensão e pela insulina.
Desenvolvimento de hipertrofia- Insulina- IRS-1

ENVOLVIMENTO
DO GENE
NEM1
NA
PATOGENIA DA NEOPLASIA ADRENOCORTICAL
Lúcio S Nascimento (Bolsista-FAPESP), Maria Cristina
Bem, Marcelo Lima Ribeiro, Patrícia S. Mattos,
Christine Hackel, Laura S. Ward (Orientadora),
Laboratório de Genética Molecular do Câncer - FCM,
UNICAMP
O câncer de córtex de adrenal é uma forma rara de
neoplasia muito maligna e geralmente de má evolução.
Eventualmente aparece em síndromes familiares como
na neoplasia endócrina múltipla (NEM). Recentemente
foi identificado e clonado o gene responsável pela
NEM. Para estudar a prevalência de tal gene, reunimos
19 blocos de parafina de carcinomas adrenocorticais (8
H, 11 M, idade de 2 a 25 anos). Após revisão anátomopatológica, cortamos secções de cerca de 5 micra
diferenciando áreas tumorais das de tecido normal.
Extraímos DNA pelo método de fenol/clorofôrmioproteinase K. Usando 11 pares de primers,
amplificamos através de PCR seqüências do gene no
seu exon 2, local de maior prevalência das mutações
descritas na literatura em outros tumores. O material
obtido foi submetido a screening de mutações por
SSCP. Resultados preliminares em um locus
cromossômico não demonstrou mutação em nenhum
dos casos estudados. Até o presente momento, não
possuímos evidência de que a mutação do gene da
NEM exista nas neoplasias adrenocorticais.
Mutação - Gene - Adrenocortical

ATITUDES DE RESIDENTES EM RELAÇÃO À
AUTÓPSIA
Luiz Augusto Riani Costa (Bolsista FAPESP) e Prof Dr
Neury José Botega (Orientador), Faculdade de Ciências
Médicas – FCM, UNICAMP
A autópsia é de grande importância na prática médica,
auxiliando no ensino médico, verificando resultados de
exames, avaliando a eficiência dos procedimentos,
investigações e diagnósticos realizados em vida e
agindo como um instrumento de controle dos atos
médicos. Entretanto, diversos trabalhos revelam que as
taxas de autópsia vêm caindo com o decorrer dos anos.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as atitudes de
o
o
médicos residentes do 1 e 3 anos das áreas de
Clínica (n=67), Cirurgia (n=41) e Pediatria (n=35) da
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp em

relação à autópsia. Trata-se de um estudo transversal
baseado em inquérito populacional, utilizando um
questionário composto por 26 afirmativas que
abordaram a importância da autópsia, reações
despertadas no profissional, contato com a família
enlutada e relacionamento médico-paciente. A medida
das atitudes realizou-se por meio de uma escala
analógica visual. Foi utilizada estatística não
paramétrica com nível de significância mínimo de
0.05% para avaliar as respostas entre os grupos. Os
dados foram submetidos a análise fatorial e testes de
confiabilidade buscando-se aprimorar o instrumento de
pesquisa. Os resultados revelaram ampla aceitação à
autópsia por todos os residentes. Diferentemente dos
cirurgiões,
os
pediatras
mostraram-se
mais
influenciados pelas emoções envolvidas no contato
com a família, enquanto que os clínicos se colocaram
em uma situação intermediária.
Autópsia - Atitudes - Residentes

A BENZILAMINOXIDASE ( BZAO ) EM PACIENTES
PORTADORES
DE
CARCINOMA
GÁSTRICO
AVANÇADO
Luiz Baldini Neto (Bolsista CNPq) , Dr. Nelson Adami
Andreollo (Orientador) e Profa. Dra.. Rachel Lewinsohn
(Co-Orientadora ), Faculdade de Ciências Médicas FCM, UNICAMP
A BzAO é uma enzima tissular com forte atividade
sobre a Benzilamina, encontrada no plasma humano
mediante escape tecidual. Encontra-se em baixíssima
atividade em pacientes com câncer: estudos recentes
de Lewinsohn & Araújo ( 1997 ) em pacientes
portadores de câncer de esôfago e colo de útero
demonstraram diferenças significativas em relação
aos tecidos normais, justificando-se qualquer estudo
que correlacione câncer gástrico e BzAO. O trabalho
visa à dosagem
comparativa de BzAO entre
fragmentos tumorais ressecados e fragmentos não
tumorais. Assim, o estudo inclui : 25 pacientes;
obtenção de informações clínicas de prontuários
médicos; coleta dos fragmentos da peça cirúrgica após
a gastrectomia; dosagem de BzAO através do método
de McEwen. Os resulatados nas dosagens dos 50
fragmentos serão comparados Posteriormente, será
realizada análise comparativa com as informações
clínicas obtidas nos prontuários e os resultados
discriminados em gráficos e tabelas. Certamente
contribuirão para avançar na área de diagnóstico e
talvez de tratamento, abrindo novos horizontes de
pesquisa relacionada ao câncer gástrico.
Câncer - Gástrico - Benzilaminoxidase
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ESTUDO DE PARÂMETROS EMOCIONAIS DOS
ENFERMEIROS DURANTE SEU DESEMPENHO
PROFISSIONAL
Maira Deguer Misko (Bolsista FAPESP) e Profª. Dr.ª
Milva Maria Figueiredo De Martino (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas-FCM, UNICAMP

realização foram acessadas as bases de dados:
LILACS, SOCIOFILE, ERIC, UNIBIBLI e MEDLINE,
além do levantamento de periódicos teses, anais, e
dissertações e que analisam o tema proposto seguindo
os eixos temáticos gênero e trabalho ou gênero,
trabalho e saúde.
Gênero - Trabalho - Condição social feminina

A condição emocional dos enfermeiros é fator de
grande importância para o bom desempenho
profissional. Pôde-se constatar na prática, durante a
realização dos estágios, que problemas emocionais
podem atrapalhar o desempenho do profissional.
Fizeram parte da pesquisa enfermeiros graduados que
trabalham no Centro Cirúrgico, Pronto Socorro e
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas
da UNICAMP. O objetivo era analisar as variáveis
psicológicas, obtidas através da Lista de Estados
Emocionais (Engelmann, 1978) e comparar os
resultados obtidos em função das atividades
desenvolvidas por enfermeiros de vários setores
hospitalares, nos diferentes plantões, devendo o
questionário ser respondido ao início e ao término do
plantão.Como resultados obteve-se:95,71% dos
enfermeiros eram do sexo feminino e 4,29% do sexo
masculino. Observou-se que no início do plantão os
turnos da manhã e do noturno possuíam perfis
semelhantes. O turno da tarde apresentou-se
associado a sentimentos de intensidade forte,
principalmente nas questões referentes a sentimentos
de desejo e necessidades. Comparando os resultados
do início e final dos plantões concluímos através do
método estatístico de Kruskal - Wallis que os perfis dos
grupos em estudo mostraram sentimentos e
intensidades diferentes que foram significativos.
Estados emocionais - Teste psicológico - Trabalho em turno

GÊNERO, TRABALHO E SAÚDE NO BRASIL:
ASPECTOS TEÓRICOS.
Manuela
de
Santana
Pi
Chillida
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Maria Inês Monteiro
Cocco (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas FCM/UNICAMP
Com a terceira Revolução Industrial e a globalização
houve grandes mudanças no setor de serviços,
refletindo em diversas transformações na organização
do trabalho. Neste novo paradigma as modificações
nas relações de classes e entre os sexos, a análise da
sexualização das tarefas e das relações hierárquicas de
dominação e opressão no trabalho são de grande
relevância, se considerarmos o crescimento da
participação da mulher no mercado de trabalho.Tendo
em vista esse novo contexto,o objetivo desta pesquisa
era fazer a revisão bibliográfica comentada sobre a
questão de gênero e trabalho no Brasil, tendo por
finalidade subsidiar teoricamente parte dos trabalhos
que estão sendo desenvolvidos no grupo de Estudos e
Pesquisas Trabalho e Educação em Saúde. Para a sua

PANCREATITE CRÔNICA: ASPECTOS CLÍNICOS
EM UMA SÉRIE DE 525 PACIENTES
Marcelo Augusto Sussi (Bolsista) e Profa. Dra. Adriana
Sevá Pereira (Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas - F.C.M., UNICAMP
Com o objetivo de descrever os aspectos clínicos da
pancreatite crônica foram estudados 525 pacientes,
cujo diagnóstico foi feito por métodos de imagem que
mostraram calcificações pancreáticas ou alterações do
ducto pancreático ou da histologia pancreática. O
alcoolismo foi a etiologia mais freqüente, ocorrendo em
90.1%. O consumo alcoólico foi caracterizado por:
idade de início de 19.0 ± 6.0 anos, ingestão média
diária de 193.5 ± 107.2 g de etanol e duração de 20.4 ±
9.0 anos. As demais etiologias foram: idiopática (8.2%),
hiperlipidemia (0.8%), fibrose cística (0.6%) e trauma
(0.4%). As manifestações clínicas incluíram: dor
abdominal (86.5%), perda de peso (78.1%), diabetes
(38.5%) e esteatorréia ( 35.2%). As principais
complicações observadas foram: cistos pancreáticos
(39.1%), icterícia (21.3%), ascite e/ou derrame pleural
(12%), hemorragia digestiva alta (6.7%), trombose
porto-esplênica (5.5%) e obstrução duodenal (5.2%). O
exame
ultra-sonográfico
detectou
calcificações
pancreáticas em 54.3%. Pancreas divisium foi
evidenciado em 6.2%. Foram encontradas associações
com úlcera péptica (16.3%), colelitíase (12.4%) e
cirrose hepática (2.4%). A cirurgia foi realizada em
38.6%, sendo que a principal indicação foi por dor
abdominal intratável. Os resultados foram semelhantes
aos da literatura mundial com exceção do consumo
alcoólico que, nesta série foi maior.
Pancreatite - Doenças crônicas - Alcoolismo

COMPARAÇÃO ENTRE TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO
DE DNA A PARTIR DE BLOCOS DE PARAFINA.
Marcelo Lima Ribeiro, Maria Lilian Sales(FAPESP),
Andréa Lúcia P D’Amico, Christine Hackel, Laura
Sterian Ward (Orientadora). Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
Tendo em vista toda a dificuldade encontrada em
trabalhar com materiais parafinizados, realizamos este
trabalho a fim de determinar a técnica de extração de
DNA de blocos de parafina mais eficiente para
amplificação por PCR. Três técnicas foram testadas:
tratamento por calor, Qiagen (QIAamp blood Kit) e
fenol/clorofôrmio. 6 blocos de parafina foram utilizados,
cortando-se com auxilio de micrótomo 30 fatias de 5
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micra cada. As fatias foram eqüitativamente divididas
em 3 eppendorfs e submetidas aos 3 métodos de
extração seguindo as especificações de literatura do
método e/ou indicações do fabricante. A análise por
densitometria óptica não mostrou qualquer diferença
significativa na qualidade de DNA obtido com qualquer
destas três técnicas. Entretanto, quando foram
submetidos a amplificação por PCR, sempre utilizandose o mesmo par de primers, observamos que tanto o
método do Qiagen quanto o fenol/clorofôrmio
resultaram em um percentual de amplificação
semelhante (66%). O material obtido através do método
do calor foi amplificado em 17% dos casos. Esses
resultados foram de certa forma surpreendentes, pois
esperávamos que o Qiagen fosse o melhor método de
extração. Por outro lado, sabemos que existem outros
fatores que influem na degradação o DNA antes da
extração. Concluímos que, independentemente da
técnica empregada, a qualidade do DNA obtido através
dos 3 métodos de extração investigados é similar e se
presta ao uso em PCR.
Extração - DNA - Parafina
DETECÇÃO DE MUTAÇÕES NO GENE DA 5
αREDUTASE TIPO 2 (SRD5A2) EM PACIENTES COM
PSEUDO-HERMAFRODITISMO MASCULINO (PHM)
Maria
Manuela
de
Oliveira
Tonini
(Bolsista
PIBIC/CNPq), Lúcio Fábio Caldas Ferraz (Bolsista
CAPES/Mestrado) e Profa. Dra. Christine Hackel
(Orientadora) –CBMEG E DGM/FCM- UNICAMP
Na deficiência da enzima 5α redutase tipo 2, a falha de
conversão de testosterona em di-hidrotestosterona
traduz-se num quadro clínico de ambigüidade genital
variável em pacientes de sexo genético masculino.
Nesse trabalho, foram avaliados 30 pacientes
portadores de PHM, sendo 5 com quadro laboratorial
sugestivo de deficiência em 5α redutase e 25 pacientes
pré-puberes de etiologia não definida. Após a
amplificação por PCR dos 5 éxons do gene SRD5A2,
seguiu-se à triagem por SSCP (single strand
conformation polymorphism), para o rastreamento de
possíveis mutações. Dentre os pacientes com
diagnóstico laboratorial de deficiência em 5α redutase,
foram detectadas 4 mutações de ponto conduzindo a
substituição
de
aminoácidos
(Ala49Trp,
Gln126Arg,Gly183Ser,Gly196Ser) e uma deleção de
º
uma base no códon 140 do 2 exon do gene (418delT),
que indroduz um códon de parada prematuro na
posição 159. Nos pacientes de etiologia não definida,
não foram detectadas mutações nesse gene. A
pesquisa de mutações no gene SRD5A2 é uma
metodologia alternativa para o diagnóstico diferencial
do PHM, permitindo confirmação imediata da causa e
possibilitando que os devidos procedimentos (reposição
hormonal, cirurgia plástica, gonadectomia, se

necessário) sejam realizados antes do surgimento das
complicações tipicas dessa anomalia.
Mutações - Gene - Pseudo-Hermafroditismo

VISITA PÓS-OPERATÓRIA DE ENFERMAGEM
(VPósOE): APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO E
APRECIAÇÃO DOS ENFERMEIROS
Mariana Bueno (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra.
Rachel Noronha (Orientadora), Faculdade de Ciências
Médicas - FCM, UNICAMP
O paciente submetido à intervenção cirúrgica vive o
período perioperatório, composto por três fases, dentre
as quais está o período pós-operatório, que tem início
quando o paciente deixa a sala cirúrgica. Esta fase
requer assistência de enfermagem específica, contínua
e qualificada e inclui a VPósOE, que é de extrema
importância, para a recuperação do paciente e o
atendimento de suas necessidades, e para o
enfermeiro, uma vez que requer visão ampla e
dinâmica da situação, aplicação de conceitos técnicocientíficos e de assistência sistematizada. O presente
trabalho pretende estudar o entendimento e a
relevância que os enfermeiros atribuem à VPósOE,
testar o instrumento proposto por NORONHA;ARAÚJO
(1996) e oferecer propostas de implantação da VPósOE
e de assistência ao paciente cirúrgico, além de
subsidiar estudos posteriores. Foram entrevistados 12
enfermeiros e 54 pacientes no período pós-operatório,
em um hospital universitário do estado de São Paulo. A
VPósOE foi considerada importante pelos enfermeiros,
sendo freqüentemente relacionada à sistematização de
enfermagem e à assistência melhor qualificada. Quanto
aos pacientes, os resultados permitem a elaboração de
prescrição de enfermagem individualizada e voltada a
seus problemas específicos, bem como concluir que o
instrumento utilizado é simples, de fácil aplicabilidade e
completo.
Assistência de enfermagem - Período pós-operatório - Comunicação
em enfermagem

UTILIZAÇÃO DE MARCADORES DE DOENÇA
RENAL NAS SÍNDROMES FALCÊMICAS
Mariângela Sousa Vaz (Bolsista FAPESP); Profa Dra
Célia Regina Garlipp (Orientadora) e Profa Dra Paula
Virginia Bottini - Faculdade de Ciências Médicas –
FCM, UNICAMP.
O efeito cumulativo de pequenas lesões renais nos
indivíduos portadores de doença falciforme pode levar a
alterações clínicas e funcionais evidentes. Assim
sendo, proteinúria nestes pacientes é um achado
freqüente. O presente estudo teve por objetivo
investigar o perfil das proteínas urinárias através do uso
de metodologia não invasiva e de fácil aplicação em
laboratórios clínicos. Foram analisadas amostras de
urina de 80 pacientes adultos com doença falciforme
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(SS, Sβ, SC and AS) sem história ou evidência clínica
de doença renal, de acordo com a seguinte rotina
laboratorial: dosagem de proteína (vermelho de
pirogallol, mg/dl), creatinina (reação de Jaffé
modificada, mg/dl), microalbuminúria e alfa 1
microglobulina (nefelometria, mg/l). As relações entre
as diversas proteínas e a cretinina urinária (P/C;
MA/CREA e A1M/CREA) foram obtidas dividindo-se
cada proteína específica pela creatinina. Todos os
pacientes apresentavam a relação P/C < 0,20. 18.8%
dos pacientes tinham somente MA/CREA acima de
0,14, enquanto que A1M/CREA acima de 0,17 foi
observada em 12,5% dos casos. Dezessete pacientes
(21,3%) apresentaram tanto MA/CREA quanto
A1M/CREA acima dos limites de referência. Nossos
resultados revelaram que proteinúria glomerular e/ou
tubular assintomáticas são freqüentes nestes pacientes.
A detecção precoce destas alterações, pode retardar a
disfunção renal inerente a esta patologia.
Síndromes Falcêmicas – Proteinúria – Microalbuminúria – Alfa-1Microglobulina

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS PARA A EQUIPE DE
ENFERMAGEM PODEM ALTERAR PARÂMETROS
NUTRICIONAIS DO ENFERMO INTERNADO?
Monique Sobottka Cavenaghi (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profª Drª Maria Isabel Pedreira de Freitas Ceribelli
(Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
A constatação, de que a desnutrição intra-hospitalar
acomete até 80% dos enfermos internados, motivou a
investigação das autoras sobre as atuais condições
nutricionais dos pacientes internados em um Hospital
Escola. Mediante os dados encontrados, viabilizou-se
reuniões com, pelo menos 60% da equipe de
enfermagem sobre saúde nutricional. Após um mês do
término desta etapa, será avaliada a repercussão das
reuniões sobre o trabalho da equipe, utilizando o
mesmo protocolo aplicado durante a primeira fase.
Nesta fase elaborou-se um padrão de referência
contendo os procedimentos indispensáveis ao cuidado
nutricional. Foram compilados os registros de
enfermagem dos prontuários de 37 pacientes,
recebendo dieta sólida e enteral, por 3 semanas. Nos
dados observados constatou-se que na Prescrição de
Enfermagem, dentre os 16 procedimentos esperados
para os 28 pacientes recebendo dieta sólida, 2 foram
registrados em 92,9 e 90,35% dos prontuários, seguido
de 1 procedimento registrado em 37,7%. Os demais
surgiram em menos de 10% dos dados levantados.
Constatou-se, após análise global, que a equipe de
enfermagem não registra suas atividades diárias de
forma integral, deixando dúvidas sobre o atendimento
às necessidades nutricionais básicas dos enfermos.
Nutrição- Desnutrição - Assistência de Enfermagem

RESSUSCITAÇÃO
CARDIORRESPIRATÓRIA:
ATUAÇÃO, DIFICULDADES E PERSPECTIVAS NA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Nádia Cibele Capovilla (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Izilda Esmenia Muglia Araujo (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
Das diversas situações de emergência vividas num
ambiente hospitalar, a parada cardiorrespiratória (PCR)
pode ser entendida como a de maior gravidade. Esta
situação requer a intervenção imediata por parte dos
profissionais de saúde, a fim de se evitar as sérias
conseqüências que esse episódio pode acarretar à vida
do indivíduo. Neste momento uma das atuações do
enfermeiro é garantir o suporte básico de vida e a
organização da equipe de atendimento. O presente
trabalho tem como objetivos verificar as principais
dificuldades enfrentadas por esses profissionais no
atendimento da PCR e apontar soluções aos problemas
diagnosticados. Foram entrevistados 140 enfermeiros
de diversos setores de um hospital universitário.
Constatamos a falta de padronização das ações e
condutas assumidas pelos enfermeiros durante a PCR
e as manobras de ressuscitação cardiorrespiratória
(RCR). Analisando as respostas
verificamos um
“déficit” de conhecimento sobre as drogas utilizadas e
suas finalidades, e algumas técnicas mais específicas,
como a desfibrilação. Os dados obtidos permitem
considerar que a população estudada identifica a
importância do assunto e a necessidade de atualização
teórico-prática; apontam também a necessidade de
empreender outros estudos e investir na qualidade da
assistência prestada durante a PCR.
Parada cardiorrespiratória - Ressuscitação Cardiorrespiratória Assistência de Enfermagem

ESTUDO DA REPERCUSSÃO ENDOTELIAL DA
UTILIZAÇÃO
DE
DILATADORES
ARTERIAIS
METÁLICOS RÍGIDOS EM AORTA DE COELHOS
Paulo de Carvalho Mendes (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra Ana Terezinha Guillaumon (Orinetador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP
A manipulação cirúrgica de vasos arteriais pode levar a
lesões endoteliais frequentes, cuja repercussão
hemodinâmica é discutível. O uso de dilatadores
arteriais metálicos rígidos (DAMR) tem sido prática
frequente em cirurgias arteriais. O objetivo do trabalho
é o de estudar as alterações endoteliais que podem
ocorrer após o uso de DAMR em coelhos submetidos a
dieta hipercolesterolêmica (com gordura animal: sebo
de boi, ovo ou nata de leite de vaca). Como método,
utilizaremos
coelhos da linhagem N.
zeland,
submetidos à dieta hipercolesterolêmica, durante 4
semanas. Os animais serão então submetidos à
laparotomia mediana e dissecção da aorta abdominal
infra-renal. Será realizada uma aortotomia, por onde se
introduzirá DAMR no sentido distal. Após 4 semanas,
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os animais serão sacrificados, sendo o vaso, em
estudo, conduzido para estudo anátomo-patológico. A
pesquisa encontra-se em andamento, não havendo
ainda resultados disponíveis. A bibliografia já foi
levantada, o material cirúrgico definido e algumas
cirurgias piloto realizadas. Algumas intercorrências no
NMCE atrasaram nosso cronograma por inviabilizar o
biotério. Estamos encontrando dificuldades para definir
uma dieta hipercolesterolêmica ideal para esta
pesquisa. Nas cirurgias piloto, estamos adequando a
técnica, pois tem havido morte no primeiro dia de pósoperatório.
Endotelial - Dilatadores - Coelhos

SINALIZAÇÃO MIOCÁRDICA DURANTE AUMENTO
DE TENSÃO: IMPORTÂNCIA DA POLIMERIZAÇÃO
DO CITOESQUELETO.
Soares, Paulo H. A. (Bolsista PIBIC/CNPq); Saad,
Mário J. (Co-Orientador);
Franchini, Kleber G.
(Orientador).
Depto. de Clínica Médica, FCM,
UNICAMP, Campinas-SP
O trabalho objetiva avaliar a fosforilação em tirosina da
quinase de adesão focal (Fak) provocada por aumento
de tensão em coração de rato in vivo e sua relação com
a polimerização do citoesqueleto e com a ativação de
vias intracelulares de crescimento. Ratos Wistar
machos foram submetidos a cateterização das artérias
carótida e femoral direitas para registro contínuo de
pressão. Um clamp ajustável foi posicionado na aorta
torácica para produzir sobrecarga controlada de
pressão (10 min, 75 ± 7,9 mmHg) no coração. Para
avaliar a influência da polimerização do citoesqueleto
na ativação da Fak, foi administrada colchicina 24 h
antes
do
experimento.
Os
corações
foram
homogeneizados, submetidos à imunoprecipitação e
immunoblotting com anticorpos anti-Fak, antifosfotirosina e anti-Grb2. O aumento de tensão
aumentou a fosforilação em tirosina da Fak cerca de 5
vezes e produziu aumento de cerca de 1,5 vezes na
associação Fak/Grb2, sem alterar a quantidade da Fak
e Grb2. Tratamento prévio com colchicina aboliu a
fosforilação em tirosina da Fak, bem como a
associação Fak/Grb2. Aumento de tensão no miocárdio
induz a fosforilação em tirosina da Fak e sua
associação com a Grb2, via potencialmente envolvida
em sinalização ao crescimento celular. A ativação desta
via depende fundamentalmente da integridade do
citoesqueleto de tublina.
Hipertrofia - Coração - Sinalização celular

ABORDAGEM
CIRÚRGICA
PORTAL
TRANSPANCREÁTICA
Raquel Franco Leal (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Mario Mantovani (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

O acesso portal transpancreático utilizado em casos de
trauma da porção retropancreática da veia porta, deve
ser considerado uma razão prática para o estudo
anatômico da veia porta e de suas tributárias, já que o
trauma da veia porta é incomum, mas frequentemente
fatal, e está associado a uma alta taxa de mortalidade.
O objetivo deste estudo foi o de realizar medidas em 30
cadáveres, que possibilitasse uma análise quantitativa,
a fim
de caracterizar a relação anatômica das
tributárias da veia porta e principalmente desta última,
com o plano de transecção do pâncreas, visando aceso
cirúrgico mais seguro. As sete distâncias padronizadas,
juntamente com os dados: idade, sexo e altura do
cadáver, possibilitaram uma análise estatística,
utilizando-se teste T(p>0.05), desvio padrão e matriz de
correlação. Concluiu-se que a secção do colo do
pâncreas deve ser feita para o acesso à origem da veia
porta, pois a confluência das veias retropancreáticas
ocorrem em média a 1,07cm da borda superior da
glândula e a 1,61cm de seu limite inferior. Além disso,
pode-se considerar a distância entre a borda duodenal
do pâncreas e a veia mesentérica superior, que é, em
média de 3,24cm. O cirurgião, ainda, deve se atentar
ao fato de que a veia porta se mantém retropancreática
por pelo menos 1cm a direita de sua formação em 73%
dos casos estudados, podendo então necessitar de
uma dissecção da cabeça do pâncreas, para melhor
acesso a este vaso.
Veia porta-hepática - Estudo Anatômico - Manobra de Wipple

COMPARAÇÃO DA EFICÁCIA ENTRE SOLUÇÕES
EXTRATORAS DE ALERGENOS
Roberto Jorge Freire Esteves (Bolsista PET/CAPES);
Gisele Santos Rissi (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Ricardo L. Zollner (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas – FCM, UNICAMP
Para a obtenção de antígenos solúveis de ácaros de
importância médica, diversas soluções têm sido
empregadas, dentre elas: carbonato ácido de amônio,
TRIS-HCl, solução tampão fosfato (PBS) e solução
fisiológica e bicarbonatada de sódio (solução de
COCA). Assim, método empregado poderá interferir na
eficácia de extração, solubilização e na sua propiedade
antigênica. O objetivo deste trabalho é comparar a
eficácia extratora destas soluções no que se refere ao
conteúdo protéico e capacidade de reagir com IgE
específicas de soros de pacientes atópicos.
Escolhemos o ácaro Tyrophagus putrescentiae (Tp) por
fazer parte de linha de pesquisa de nosso laboratório.
Os métodos empregados para análise foram dosagem
de proteínas, Dotblot e PAGE-Tricina. Os soros reativos
foram obtidos de pacientes com teste epi-cutâneo ao
Tp e estocados em banco de soro do laboratório de
Imunologia Clínica. Os resultados das extrações
mostraram distribuição peptídica de peso molecular
entre 14 a 60 kDa. Nos Dotblots, a reatividade de IgE
específica por mg de extrato solúvel antigênico foi
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melhor evidenciada para as soluções extratoras de PBS
(100%) e COCA (23%). Na avaliação do conteúdo
protéico a solução de COCA foi a que propiciou
rendimento protéico maior.
Alergenos –IgE– Tyrophagus putrescentiae

REGULAÇÃO DA FOSFORILAÇÃO DO IRS-1 EM
TECIDO MUSCULAR DE RATOS TRATADOS COM
N-ACETIL-CISTEÍNA.
Sandro Silva Vilela (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Mário José Abdalla Saad (Orientador), Faculdade de
Ciências Médicas – FCM, UNICAMP
O receptor de insulina é uma glicoproteína com
capacidade tirosina-quinase, que quando estimulada é
capaz de autofosforilar-se e fosforilar outros substratos
em aminoácidos tirosina. O substrato melhor
caracterizado é o IRS-1. A insulina estimula a
fosforilação do IRS-1, e este liga-se a outras moléculas
de sinalização intracelular, propagando o sinal
insulínico. Recentemente foi descrito que o Captopril
(que possui grupamento sulfidrila) induz o aumento do
grau de fosforilação dos IR e do IRS-1 em fígado e
músculo de ratos senis. O objetivo deste trabalho é
investigar o efeito de outra droga com grupamento
sulfidrila, a N-acetil-cisteína (N-ac), nas etapas iniciais
da ação insulínica. Em ratos Wistar injetou-se
intraperitonialmente
N-ac
ou
solução
salina.
Fragmentos de tecido muscular foram extraídos após 1’
da injeção de insulina na veia porta. Fez-se
imunoprecipitação com anticorpo anti-IRS-1 e
immunoblotting com antifosfotirosina. Foi observado um
aumento de duas vezes no grau de fosforilação do IRS1 nos ratos tratados, comparado ao grupo controle. Os
resultados demonstraram que a N-ac induz o aumento
do grau de fosforilação em tirosina do IRS-1 em tecido
muscular, após estímulo insulínico, sugerindo que
drogas com grupamento sulfidrila podem modular as
etapas iniciais da ação insulínica.
Insulina - Grupamento sulfidrila - IRS-1

REGULAÇÃO DA FOSFORILAÇÃO DO IRS-1 EM
TECIDO HEPÁTICO DE RATOS TRATADOS COM NACETIL-CISTEÍNA.
Sílvia Helena Rodrigues Leite (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Mário José Abdalla Saad (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas – FCM, UNICAMP
O receptor de insulina é uma glicoproteína com
capacidade tirosina-quinase, que quando estimulada é
capaz de autofosforilar-se e fosforilar outros substratos
em aminoácidos tirosina. O substrato melhor
caracterizado é o IRS-1. A insulina estimula a
fosforilação do IRS-1, e este liga-se a outras moléculas
de sinalização intracelular, propagando o sinal
insulínico. Recentemente foi descrito que o Captopril
(que possui grupamento sulfidrila) induz o aumento do
grau de fosforilação dos IR e do IRS-1 em fígado e

músculo de ratos senis. O objetivo deste trabalho é
investigar o efeito de outra droga com grupamento
sulfidrila, a N-acetil-cisteína (N-ac), nas etapas iniciais
da ação insulínica. Em ratos Wistar injetou-se
intraperitonialmente
N-ac
ou
solução
salina.
Fragmentos de tecido hepático foram extraídos após
30’’ da injeção de insulina na veia porta. Fez-se
imunoprecipitação com anticorpo anti-IRS-1 e
immunoblotting com antifosfotirosina. Foi observado um
aumento de duas vezes no grau de fosforilação do IRS1 nos ratos tratados, comparado ao grupo controle. Os
resultados demonstraram que a N-ac induz o aumento
do grau de fosforilação em tirosina do IRS-1 em tecido
hepático, após estímulo insulínico, sugerindo que
drogas com grupamento sulfidrila podem modular as
etapas iniciais da ação insulínica.
Insulina - Grupamento sulfidrila - IRS-1

ENFERMAGEM EM CIRURGIA AMBULATORIAL:
APLICAÇÃO
DE
INSTRUMENTO
E
CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA
Tatiane Vegette Pinto (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Izilda Esmenia Muglia Araújo (Orientadora),
Faculdade de Ciências Médicas- FCM, UNICAMP
Atualmente observa-se uma clara tendência ao
aumento do número de cirurgias ambulatoriais, dado a
série de vantagens que conferem ao paciente/família e
à instituição hospitalar, pela possibilidade de redução
de custos econômicos e psicossociais. O paciente
submetido a esse tipo de cirurgia tem necessidades
específicas, cabe ao enfermeiro saná-las, já que é esse
o profissional que coordena o cuidado ao paciente
desde a admissão até a alta hospitalar. Portanto, este
trabalho objetivou implementar um instrumento que
permitisse a caracterização da clientela e assim,
nortear seu cuidado e orientações. Foi aplicado um
instrumento constituído por questões abertas e
fechadas a uma amostra de 167 pacientes submetidos
a cirurgia ambulatorial em um hospital universitário,
que concordaram em participar da pesquisa. Os
pacientes tinham em média 50 anos, sendo a maioria
do sexo masculino, casada, com primeiro grau
incompleto, aposentada, fazendo uso de medicação
para doenças crônicas, com procura pelo serviço
devido ao diagnóstico de catarata. Encontravam-se
esclarecidos quanto ao diagnóstico e os cuidados após
alta hospitalar, o que talvez tenha levado-os a
perceberem-se mais seguros a se submeterem a esse
tipo de procedimento cirúrgico. Conclui-se assim, que o
instrumento utilizado é viável, permite a caracterização
da clientela, bem como fornece subsídios para nortear
o cuidado de enfermagem a estes pacientes.
Cirurgia Ambulatorial - Assistência de Enfermagem - Proposta de
Instrumento
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VALVOPATIA AÓRTICA: LEVANTAMENTO DE
SUBSÍDIOS
PARA
UMA
PROPOSTA
DE
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AMBULATORIAL
Viviane C. R. de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq), Karin M.
Kubo (Bolsista PIBIC/CNPq), Rachel Noronha
(Orientadora) e M. Cecília B. J. Gallani (CoOrientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM,
UNICAMP
Este trabalho caracterizou o perfil do paciente
ambulatorial com disfunção valvar aórtica (estenose e
insuficiência), identificando suas principais limitações
no cotidiano, como se dá o processo de enfrentamento
nessas situações, bem como o grau de conhecimento
que possui sobre a doença, com a finalidade de
oferecer subsídios para a elaboração de um plano
educacional. Os dados foram obtidos através de
entrevista semi-estruturada aplicada a 12 pacientes
num Ambulatório de Cardiologia, de novembro/98 a
fevereiro/99 e analisados de acordo com metodologia
de análise de conteúdo (Bardin, 1977). Os dados
obtidos demonstraram que a maioria dos pacientes
possuía representação da doença, embora às vezes
imprecisa; percebia modificação na potência de ação e
na afetividade em decorrência da doença; referia não
realizar atividade física, por não achar necessário ou
por achar-se limitado. Embora 50% dos pacientes
referissem não aderir totalmente ao tratamento médico,
a maioria deles reportava melhora na qualidade de vida
após sua instituição. Quase todos os pacientes
expressaram desejo de receber mais informação.
Dessa forma, a análise dos dados obtidos permitiu-nos
conhecer melhor o problema sob a perspectiva do
indivíduo e de sua família, o que constitui o elemento
subsidiador crítico para a elaboração de uma proposta
de assistência de enfermagem com enfoque
educacional.
Valvopatia Aórtica - Cuidados de Enfermagem - Educação

Faculdade de Educação Física
UM PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA
SEDENTÁRIOS
Daniela Miguel Crivelli (Bolsista IC/CNPq) e Profª Drª
Antonia Dalla Pria Bankoff (Orientadora), Faculdade de
Educação Física – FEF, Unicamp
O objetivo desse estudo é administrar um programa de
atividades físicas para a melhoraria da qualidade de
vida dos funcionários (n=29) do departamento gráfico
da Unicamp, faixa etária 35 à 45 anos, sedentários,
com média de profissão de aproximadamente 14 anos.
A atividade desenvolvida através de relaxamento,
exercícios
respiratórios,
manipulação
corporal,
alongamento, jogos recreativos e atividade aeróbia,
como também discussões sobre alimentação saudável,
conseqüências do fumo e estresse no dia a dia. Essa

proposta realiza-se com um encontro semanal com 60
minutos de duração e participação voluntária. Antes de
iniciar o programa prático, os sujeitos responderam um
protocolo desenvolvido para esse estudo. Os dados
coletados nesses protocolo mostraram que 86,2%
sentiam algum desconforto físico, 48,2% ingeriam
bebidas alcóolicas diariamente, 41,3% eram fumantes e
outros 41.3% portadoras de alguma doença crônico
degenerativa. O mesmo protocolo foi aplicado após oito
meses de programa. Constatou-se uma melhora
satisfatória: o desconforto físico reduziu para 71,4%; o
consumo de álcool diminuiu para 39.2% e as doenças
crônico degenerativas decresceram para 28.5%.
Somente o consumo de cigarro aumentou para 42.8%.
Com esses resultados, evidencia-se a necessidade da
continuidade da aplicação do referido programa, a fim
de obter uma melhoria da qualidade de vida dos
funcionários.
Atividade Física - Empresa - Sedentarismo

DANÇA
E
SUAS
INFLUÊNCIAS
NO
DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DE CRIANÇAS
EM IDADE PRÉ-ESCOLAR
Jaqueline de Meira Bisse (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Ademir De Marco (Orientador), Faculdade de
Educação Física – FEF, UNICAMP
A dança é uma das formas mais completas de
expressão do movimento humano e do gesto, que
enriquece a linguagem corporal graças a um processo
de aprendizagem que abrange o âmbito da sensação,
da percepção e das práticas motoras. Percebendo-a
desta forma buscamos caminhos para que seja cada
vez mais contemplada no âmbito da educação física
escolar,
observando
fatores
relevantes
do
desenvolvimento psicomotor de crianças de 5 e 6 anos
de idade, os quais possam ser, de alguma forma, por
ela estimulados. Para tanto, foram acompanhados por
um período de dez meses, dois grupos de crianças do
Programa de Desenvolvimento da Criança e do
Adolescente (PRODECAD/ UNICAMP). Um desses
grupos, durante esse período, teve uma aula semanal
de dança. Em ambos os grupos foram aplicados dois
testes: Exame Neurológico Evolutivo de Lefèvre - ENE
(1972), e o Teste do Desenho da Figura Humana de
Koppitz (1974). Estes dois testes possibilitaram a
observação de algumas variáveis, tais como:
coordenação, lateralidade, noção espacial e temporal,
bem como o conhecimento das partes do corpo. A
análise preliminar sugere que, essas variáveis foram
influenciadas de forma positiva pelas aulas de dança.
Dança – Desenvolvimento Psicomotor – Criança Pré-escolar

O LAZER DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA
Josilene Ferro Antunes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Nelson Carvalho Marcellino (Orientador), Faculdade
de Educação Física – FEF, UNICAMP.
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Sendo uma construção cultural, o lazer é, ou deveria
ser direito de todos os cidadãos. Infelizmente, uma
série de fatores restringe a apropriação do lazer, aos
mais “habilitados”, aos que se enquadram nos padrões
estabelecidos pela sociedade. Neste trabalho
analisamos e discutimos os fatores que dificultam, ou
até inibem a participação de pessoas portadoras de
deficiência física em equipamentos específicos de
lazer. Para isso, fizemos uma pesquisa bibliográfica
sobre os temas: lazer, pessoa portadora de deficiência
física e barreiras para o lazer; e uma pesquisa de
campo entrevistando as próprias pessoas portadoras
de deficiência física sobre suas dificuldades na
apropriação do lazer. Analisamos uma série de fatores
que restringem o lazer, somente para fins didáticos os
dividimos em dois grandes grupos. No primeiro
discutimos as barreiras referentes à inadequações
físicas dos equipamentos urbanos de um modo geral e,
mais especificamente dos equipamentos de lazer e de
transporte. No segundo analisamos os fatores sócioculturais que influenciam a apropriação do lazer sendo
os principais: o conceito de pessoa portadora de
deficiência física existente em nossa sociedade, a
obtenção do trabalho, o acesso à educação, e uma
série de preconceitos e conceitos equivocados sobre as
possibilidades das pessoas portadoras de deficiência
física no lazer e em outros campos da vida cotidiana.
Lazer – Deficiência Física – Barreiras.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
EM ALUNOS COM DISTÚRBIOS DE OBESIDADE E
EXCESSO DE PESO DE 5ª À 8ª SÉRIES
Lara Novais Cremonesi (Bolsista IC/CNPq) e Antonia
Dalla Pria Bankoff (Orientadora), Faculdade de
Educação Física – FEF, UNICAMP
Definir obesidade é uma tarefa difícil, pois existem
situações em que olha-se um indivíduo e diz-se que ele
é obeso. Entretanto, existem casos em que tal
afirmativa é extremamente duvidosa. De acordo com o
padrão de beleza aceito pela sociedade, "corpo belo"
são aquelas pessoas altas e magras. O maior problema
é que a obesidade aumenta o risco para uma série de
doenças, por exemplo, articulares, distúrbios lipídicos,
hipertensão arterial, diabetes, etc que, por sua vez,
aumentam os riscos de mortalidade por doenças
cardiovasculares. Mas o que faz com que algumas
pessoas se tornem obesas? Certamente, existe uma
interação
de
fatores:
genéticos,
metabólicos,
psicológicos e culturais. As crianças e os jovens estão
passando cada vez mais tempo em frente à TV, ao
computador, ao video-game, do que brincando. Será
que a Educação física não pode contribuir para uma
vida mais saudável, ativa, pensando no bem-estar do
presente e do futuro dos nossos alunos? Este trabalho
tem como objetivo estudar a importância da Educação

Física Escolar em alunos com distúrbios de obesidade
e excesso de peso de 5ª à 8ª séries, após a aplicação
de um protocolo para alunos que fazem Educação
Física na escola e professores de Educação Física
Escolar, contendo perguntas abertas e fechadas para
podermos detectar como as aulas de Educação Física
e os educadores têm tratado deste tema na escola. O
trabalho foi desenvolvido em duas escolas da cidade de
Campinas, sendo uma da rede estadual e outra
particular. Os resultados nos mostra que este tema é
muito pouco tratado nas escolas, sendo que deveria
haver uma conscientização por parte dos professores e
alunos sobre tal tema.
Obesidade - Educação Física em Escola - Adolescência

O DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL PARA
MENINAS EM ESCOLAS DE PRIMEIRA A QUARTA
SÉRIE
Lígia Sampaio Malagodi (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. José Júlio Gavião de Almeida (Orientador),
Faculdade de Educação Física – FEF, UNICAMP
O estudo busca uma visão do ensino do futebol, dentro
das aulas de educação física, para meninas, em
escolas de ensino fundamental. Visamos buscar dados,
através de entrevistas (com questões abertas e
fechadas), junto a professores de Educação Física.
Para tanto foram selecionadas junto a Delegacia
Regional de Ensino da cidade de Jundiaí, São Paulo,
escolas particulares e públicas, para um estudo da
realidade da educação física escolar, sobre o ensino do
futebol, como este vem ocorrendo (se vem) e de que
forma. Levamos em consideração as diferenças
motoras, com relação a aprendizagem e influências
culturais, formadas ao longo da história da mulher na
sociedade. Pressupõe-se que a participação das
meninas nas aulas de educação física deva ser integral
e a aprendizagem do futebol nessa, deva ocorrer junto
com os meninos. Acreditamos que o futebol, devido a
importância motora e cultural no Brasil, é um conteúdo
relevante no ensino e, que deve ser explorado pelo
professor de educação física nas suas aulas, também
para as meninas.
Educação Física - Futebol - Meninas

PRIMEIROS ESTUDOS PARA A TRADUÇÃO E
VALIDAÇÃO DO "TASK AND EGO ORIENTATION IN
SPORT QUESTIONNAIRE" (TEOSQ)
Marina Souza Lobo Guzzo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Pedro José Winterstein (Orientador),
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP
A motivação é uma das dimensões da personalidade
mais estudada na Psicologia, juntamente com suas
áreas de aplicação, sendo uma delas a área esportiva.
Na área da Psicologia do Esporte, instrumentos que
avaliam a orientação motivacional de atletas, ou
indivíduos que praticam esporte ou até mesmo de
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pessoas que vivenciam o esporte através da Educação
Física Escolar vêem sido desenvolvidos. O presente
trabalho trata de instrumento que avalia dois tipos de
orientação motivacional: orientação para o Ego ou para
a Tarefa (Task and Ego Orientation in Sport
Questionnaire-TEOSQ). Em Indivíduos orientados para
o Ego a percepção da habilidades são normativamente
referenciadas, caracterizam-se pelo uso de habilidade
máxima e o esforço mínimo, já indivíduos orientados
para a tarefa apresentam comportamentos que
conduzem a uma habilidade adquirida a longo prazo e
muito investimento, trabalho sério e muito persistente.
Este trabalho teve como objetivo adaptação deste
instrumento para o Brasil. Após a aplicação em 68
atletas foi feita uma análise fatorial dos dados obtidos e
se confirmou a presença dos dois fatores Ego e Tarefa
através de uma validação por constructo.
Psicologia do esporte- Motivação- Avaliação

SEGMENTAÇÃO
DE
IMAGENS
PARA
RASTREAMENTO AUTOMÁTICO DE JOGADORES
DE FUTEBOL
Milton Shoiti Misuta (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Ricardo Machado Leite de Barros (Orientador),
Faculdade de Educação Física - FEF, UNICAMP
O objetivo desta pesquisa é o desenvolvimento de
ferramentas (algoritmos) para segmentação de imagens
que visam o rastreamento automático de jogadores de
futebol, a partir do processamento de sequências de
imagens digitais relativas ao jogo. Os algoritmos de
segmentação de imagens facilitam a extração dos
jogadores em cada quadro da sequência de imagens,
bem como reduzirem os custos computacionais. Estas
ferramentas foram implementadas no sistema
desenvolvido no LIB-FEF, denominado Digital Video for
Biomechanics (Dvideow) utilizando a linguagem de
programação orientada a objeto Visual C++. A
sequência de imagens a serem processadas foram
obtidas por meio de digitalização da filmagem em vídeo
(S-VHS) de um jogo de futebol. A filmagem foi realizada
do ponto mais alto do estádio com uma câmera
focalizando uma metade do campo. Para executar a
segmentação de imagens foi implementado um filtro
denominado Diferença. A Diferença utiliza uma imagem
de fundo cujo quadro é o campo de futebol sem os
jogadores. O processo baseia-se na comparação do
quadro corrente (QC) com o quadro de fundo (QF) pixel
a pixel, efetuando a subtração em módulo de cada pixel
de QC com o pixel de QF. Integrando a ferramenta
desenvolvida aos demais recursos disponíveis no
ambiente para inicialização, predição e matching foi
possível realizar o rastreamento automático de um
sujeito
durante
alguns
segundos.
Problemas
relacionados ao rastreamento com situações de
oclusões entre jogadores e da duração de um jogo
serão tratados futuramente.
Segmentação de imagens - Futebol - Biomecânica

O HANDEBOL NO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR
Vanessa Quintana Gomes (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Paulo Ferreira de Araújo (Orientador),
Faculdade de Educação Física – FEF, UNICAMP.
O handebol é um dos esportes que faz parte do
conteúdo a ser ensinado nas aulas de Educação Física
Escolar. A partir da observação da predominância de
alguns esportes na Educação Física ou da inexistência
do trabalho de handebol em algumas escolas,
propusemos para esse trabalho, uma análise da
programação do ensino da Educação Física Escolar,
com o objetivo de conhecer o handebol como conteúdo
curricular oferecido aos alunos das escolas
pesquisadas. Para se obter tais informações,
professores e alunos de algumas escolas da cidade de
Campinas passaram por um processo de identificação
que caracterizou o desenvolvimento da modalidade
esportiva em questão. Levando em consideração a
variedade dos resultados apresentados, encontramos
grande parte de escolas que possuem uma modalidade
esportiva predominante nas aulas de Educação Física e
algumas que não utilizam o handebol como conteúdo
escolar. Para cada uma dessas escolas, foram
identificadas as prováveis causas para tal situação.
Dentre as possíveis conclusões, pontuamos a
importância do papel que o professor exerce na escola,
como desencadeador do conhecimento a ser adquirido
pelos alunos. Salientamos também a falta de
conhecimento do aluno caracterizado pela pouca
difusão desse esporte tanto em âmbito competitivo,
quanto escolar.
Educação Física Escolar - Esporte - Handebol

VERIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS BÁSICOS
DE SALVAMENTO AQUÁTICO DOS INSTRUTORES
DE NATAÇÃO DE CLUBES DE CAMPINAS
Venicia Elaine Santana (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria da Consolação G. C. F. Tavares
(Orientadora), Faculdade de Educação Física – FEF,
UNICAMP
Os conhecimentos básicos de salvamento aquático são
importantes para o profissional que lida com a água,
pois no caso de uma emergência, a rapidez e a
coerência nos primeiros socorros são fundamentais
para o sucesso do atendimento, evitando assim um
afogamento. Inicialmente, realizamos estudo teórico e
vivência prática e elaboramos um texto sobre o
conteúdo básico de salvamento aquático que julgamos
necessário ao profissional que trabalha com esporte em
piscina. Aplicamos um questionário composto de
questões sobre este conteúdo nos professores de
natação dos clubes de Campinas filiados à APESEC
(Associação dos Presidentes de Entidades Sociais e
Esportivas de Campinas), no total de 29 profissionais. A
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partir da análise das respostas obtidas nestes
questionários realizamos uma reflexão sobre o domínio
deste conteúdo por estes profissionais, visando
aprimorar as formas de prevenção e atendimento de
primeiro socorrismo em esportes aquáticos.
Afogamento - Salvamento aquático - Primeiros socorros

Faculdade de Odontologia
ESTUDO CINÉTICO DE F E P NA PLACA DENTAL
FORMADA IN SITU NA PRESENÇA DE SACAROSE
APÓS A INTERRRUPÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO
AÇÚCAR.
Aline Soler Marques (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Jaime Aparecido Cury (Orientador), Faculdade de
Odontologia de Piracicaba - FOP , UNICAMP
Para testar a hipótese de que placa dental formada na
presença de sacarose apresenta menor concentração
inorgânica devido à acidez do meio, foi realizado um
estudo para determinar as concentrações (conc.) de
flúor (F) e fósforo (P) na placa formada na presença de
sacarose e após a interrupção do açúcar. Voluntários,
utilizando dispositivo palatino contendo blocos de
esmalte dental, participaram deste estudo cruzado
realizado em 2 etapas de 28 dias. Solução de sacarose
20% (GS) ou água destilada (GA) foi gotejada sobre os
blocos 8x/dia. Foram feitas 4 coletas de placa. Ao final
dos 28 dias e de 12 h após a última exposição, placa
a
dental foi coletada (1 col.). Imediatamente após
sacarose foi adicionada aos blocos de ambos os grupos
a
e 15 min. após foi feita a 2 col.. A seguir durante 48 h o
grupo GA passou a gotejar sacarose sobre as placas
dentais 8x/dia e o grupo GS, água. Após esta inversão,
placa dental formada sobre o restante dos blocos foi
a
a
coletada após 24h (3 col.) e 48 h (4 col.). As conc. de
F (µg/g) nas coletas 1, 2, 3 e 4 foram respectivamente:
GS-1,6a;2,3ab;3,4ab;3,5b
e
GA204,6a;189,8a;268,0a;177,2a. As conc. médias de P
(mg/g) nas coletas 1, 2, 3 e 4 foram: GS0,34a;0,23a;0,22a;0,35a; e GA-4,9a;11,9a;5,6a;4,8a.
Os resultados sugerem que a menor concentração de F
e P na placa dental formada na presença de sacarose é
devido a estrutura da sua matriz e não decorrente da
dissolução destes íons pela acidez do meio.
Placa dental – Sacarose - Flúor
DIFERENTES
MÉTODOS
DE
EXAME
NO
DIAGNÓSTICO DA CÁRIE DENTÁRIA
Carla Lurika Sano (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Antonio Carlo Pereira, Marcelo de Castro Meneghim
(Orientadores), Faculdade de Odontologia
de
Piracicaba – FOP, UNICAMP
O diagnóstico da cárie dentária, está se tornando difícil
devido ao declínio da prevalência da lesão. Os

levantamentos epidemiológicos da cárie dentária,
realizados através de métodos de diagnóstico, devem
ser adequados a essa nova realidade da progressão e
morfologia da lesão cariosa. Deste modo os autores
tiveram como objetivo verificar os seguintes métodos de
exame: a)exame utilizando-se espátula de madeira;
b)exame utilizando-se espelho bucal plano; c)exame
utilizando-se sonda exploradora e espelho bucal plano,
sendo que as condições referentes à escovação prévia,
secagem e iluminação artificial foram combinadas de
diversas formas em relação a cada um dos métodos e
desta maneira avaliada a sua influência, sob as
diferentes condições de exame, sob o índice CPOS.
Foram selecionadas 60 crianças, ambos os sexos, de
12 anos de idade, matriculadas em escolas estaduais,
por meio de sorteio aleatório simples. Os exames foram
realizados no pátio das escolas. Foi realizada a
calibração prévia. Os resultados mostram que os
maiores aumentos no diagnóstico das lesões cariosas
ocorreram quando se utilizou a escovação prévia e a
secagem, aumentando-se 12,2%. A superfície oclusal
foi a que apresentou as maiores variações, por suas
próprias características, em relação aos métodos de
diagnóstico. Para o índice CPOS, apenas o
componente C recebeu influência com as variações dos
métodos de diagnóstico.
Diagnóstico - Epidemiologia -Cárie dentária

AVALIAÇÃO DE BOCHECHOS FLUORETADOS
PREPARADOS
POR
FARMÁCIAS
DE
MANIPULAÇÃO.
Carla N. Pierobon (Bolsista FAPESP), Profa. Dra.
Cínthia M. Tabchoury (Orientadora), Prof. Dr. Jaime A.
Cury, Faculdade de Odontologia de Piracicaba - FOP,
UNICAMP
Produtos odontológicos para prevenção preparados por
farmácias de manipulação têm adquirido grande
representatividade. No presente trabalho foram
avaliados bochechos fluoretados (BF) contendo NaF a
0,05%, adquiridos em 06 farmácias de Piracicaba, SP.
Os BF foram codificados como A, B, C, D, E, F e
comparados a uma solução preparada no laboratório
(lab). A concentração de flúor (F) foi determinada
utilizando-se eletrodo específico acoplado a um
analisador de íons . A reatividade dos BF foi
determinada utilizando-se 12 blocos de esmalte dental
bovino com lesão artificial de cárie. Como controle foi
utilizada água destilada deionizada (ADD). F formado
foi determinado removendo-se camadas de esmalte
com HCl. A espessura da camada de esmalte removida
foi determinada pela dosagem de fósforo. Os resultados
(µg F/ml) nos BF A, B, C, D, E, F e lab foram
respectivamente: 40,76; 233,33; 223,65; 228,87;
231,53; 209,47; 223,65. Os resultados (média±dp) de F
a
formado no esmalte (µg/g) na 1 camada dos blocos
tratados com ADD e os BF A, B, C, D, E, F, lab foram
respectivamente:663,92±276,35a;2707,23±546,88b;478
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1,70±923,82c;948,16±420,72b;551,73±693,04bd;2912,
10±454,04b;4142,90±758,26cd;3493,71±681,21bd.
Existem diferenças nos BF adquiridos com relação à
concentração e reatividade do F. (FAPESP-98/11657-9)
Flúor - Bochechos - Reatividade

AVALIAÇÃO DE UM MODELO IN SITU PARA
ESTUDO DE CÁRIE EM DENTINA RADICULAR.
Carolina P. Aires (Bolsista FAPESP), Cínthia M.
Tabchoury (Orientadora), Prof. Dr. Altair. Del Bel Cury,
Prof. Dr. Jaime A. Cury, Faculdade de Odontologia de
Piracicaba - FOP, UNICAMP.
Não há na literatura uma padronização para estudos in
situ que avaliem cárie em dentina radicular. O objetivo
do presente trabalho foi avaliar o tempo necessário
para que a dentina sofra desmineralização em modelo
in situ e que a perda mineral possa ser analisada
através de microdureza superficial. Voluntários adultos,
utilizando dispositivo palatino contendo 6 blocos de
dentina, participaram deste estudo. Blocos de dureza
superficial conhecida foram posicionados nos
dispositivos de forma que 3 foram colocados do lado
direito e 3, do lado esquerdo. Cada grupo de 3 blocos
do mesmo lado foi submetido a um dos seguintes
tratamentos: I- Solução de sacarose a 1,5% ou II- Água
destilada deionizada, que foram gotejadas sobre os
blocos 4x/dia. Um bloco de cada grupo foi retirado dos
dispositivos 7, 10 e 14 dias após o início do
experimento. Análise de microdureza superficial
(Knoop) foi realizada em todos os blocos, utilizando um
microdurômetro com carga de 10 g por 5 s. A % de
perda de dureza superficial da dentina foi calculada
para cada bloco, sendo obtidas as médias ± d.p. em
relação ao tratamento e dia 7, 10 e 14 respectivamente:
Grupo I: 20,23±7,41; 36,1±13,26; 42,63±19,78; Grupo
II: 4,57±3,65; 4,75±6,72; 3,23±2,82. É possível avaliar
cárie de dentina através da perda de dureza superficial
mesmo quando do acúmulo de placa e exposição à
sacarose por 14 dias. (Fapesp 98/11571-7).
Lactose - Edulcorante - Cárie dental

INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE MUFLAS NA
POLIMERIZAÇÃO DE RESINA NO MICROONDAS
Daniela Maffei Botega (Bolsista FAPESP) e Profª Drª
AltairA. Del Bel Cury (Orientadora), Faculdade de
Odontologia de Piracicaba – FOP ,UNICAMP
As resinas acrílicas termopolimerizáveis por energia de
microondas têm sido muito utilizadas, uma vez que
torna o processo de confecção de próteses mais rápido
e prático, sem perder em qualidade. Os fabricantes de
resina orientam a polimerização de uma mufla por vez
dentro do forno. Foi objetivo deste trabalho avaliar
quantitativamente o efeito que o número variado de
muflas dentro do forno causa na liberação de
monômero residual da resina. Foram confeccionados
48 corpos de prova com as dimensões 10 x 2,5 x 32,5

mm, utilizando-se resina ACRONMC para a avaliação
da liberação de monômero na água. As amostras
foram deixadas em 6 ml de água deionizada, em estufa
e a verifiação da liberação de monômero foi realizada a
cada 24 horas. Os grupos foram polimerizados da
seguinte maneira: G1) apenas 1 mufla no forno; G2) 2
muflas no forno de uma só vez; G3) 4 muflas de uma
vez; G4) 6 muflas de uma vez. As amostras foram
submetidas ao acabamento e polimento em politriz
AROTEC APL-4. A liberação de monômero em água foi
analisada em espetrofotômetro BECKMAN DU 70, e as
médias e desvios padrões encontrados no 1º dia, em
2
µg/cm foram: G1= 4,14 ± 3,37; G2= 82, 13 ± 39,46;
G3= 532,77 ± 126,85; G4= 1356,17 ± 525,34. A
utilização do teste de Kruskal-Wallis mostrou que existe
diferença significante entre os grupos. Podemos
concluir que: a polimerização da resina em duas ou
mais muflas de uma vez no interior do forno de
microondas utilizando-se o mesmo ciclo de cura resulta
em resina com alta concentração de monômero
residual, o que prejudica as propriedades da resina.
FAPESP- Processo nº 98/05560-2
Resina - Microondas - Monômero residual

TEMPO DE IMOBILIDADE DE RATOS MACHOS E DE
RATAS EM DIESTRO SUBMETIDOS A ESTRESSE
POR 50 MIN DE NATAÇÃO.
Fábio José Bianchi (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Fernanda Klein Marcondes (Orientadora), Faculdade de
Odontologia de Piracicaba – FOP, UNICAMP.
O sexo e o ciclo reprodutivo influenciam várias funções
fisiológicas não diretamente relacionadas à reprodução.
Neste trabalho analisamos a influência do sexo sobre o
tempo de imobilidade (TI) de ratos Wistar adultos
submetidos a estresse por natação (NAT). Durante a
NAT, a imobilidade está diretamente relacionada com
as chances de sobrevivência do animal e é
inversamente proporcional ao nível de estresse do
mesmo. Fêmeas com ciclo regular de 4 dias em diestro
e machos foram submetidos a 50 min de NAT em
amplo tanque de vidro com uma coluna de 38 cm de
água a 30ºC. Foram registrados: o tempo de tentativa
de fuga (TTF - tempo de nado ativo próximo as bordas
do tanque, até o primeiro momento de imobilidade) e o
TI (ato de boiar). Os dados foram comparados por teste
t de Student. Ratas em diestro apresentaram maior TTF
do que ratos machos. Entre 0-5 e 5-10 min de NAT,
ratas em diestro apresentaram menor TI do que
machos, sem diferença nos demais intervalos (10-20,
20-30, 30-40 e 40-50 min). Nossos dados mostram que,
no início da NAT, os ratos apresentaram-se menos
estressados do que as fêmeas em diestro, sugerindo
portanto que o sexo influencia o comportamento de
ratos submetidos à NAT.
Estresse - Natação - Imobilidade
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AVALIAÇÃO DE FATORES PARA O RISCO DE
CÁRIE EM CRIANÇAS DE 6 A 8 ANOS DE IDADE,
DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA / SP
Fernanda Miori Pascon (Bolsista PIBIC/CNPq); Prof. Dr.
Antonio Carlos Pereira e Marcelo de Castro Meneghim
(Orientadores), Faculdade de Odontologia
de
Piracicaba- FOP, UNICAMP
Este trabalho tem por objetivo verificar a relação entre
variáveis sócio-econômicas, clínicas e microbiológicas
como fatores de predição à cárie dentária, após 36
meses de acompanhamento. A amostra inicial foi
contituída de 460 crianças de 6 a 8 anos de idade,
matriculadas em Instituições de Ensino do SESIPiracicaba. Até o momento foram realizados três
Levantamentos (Inicial “Baseline” em Junho de 1997
em relação aos dados clínicos e dados sócioeconômicos, e duas reavaliações efetuadas em Marçomaio de 98 e 99 . Posteriormente será realizado a
terceiro reavaliação em março-maio de 2000,
perfazendo um período de 3 anos. Os dados relativos
às caracteríticas sócio-econômicas e microbiológicas
foram coletados somente no Baseline e as variáveis
clínicas em todos os Levantamentos. A análise
estatística será baseada no incremento de cárie do
índice CPOS, relacionado ao período de três anos do
estudo. Este incremento será calculado pela subtração
do índice CPOS individual verificado no Levantamento
Inicial (Baseline) com o último Levantamento. Será
efetuado uma análise múltipla de regressão logística,
como
o método estatístico primário usado para
determinar a extensão de quais variáveis poderiam
diferenciar em termos probabilístico as crianças com
maior risco de desenvolver novas lesões de cárie. Os
dados referentes ao período 97-99 serão apresentados.
Risco de Cárie - Epidemiologia da Cárie - Levantamentos
Odontológicos

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE PREPARAÇÕES
COMERCIAIS ANTIMICROBIANAS SOBRE CEPAS
DE Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans
sp. E Streptococcus oralis sp. ESTUDO IN VITRO
Flávia Meira Castro (Bolsista SAE/UNICAMP),
Francisco Carlos Groppo (Orientador), Aline B. N. D.
Pacheco, Thales R. Mattos Filho, Faculdade de
Odontologia de Piracicaba – FOP, UNICAMP
A endocardite bacteriana é uma infecção grave das
válvulas cardíacas provocada principalmente pelos
Streptococcus viridans. Os objetivos deste trabalho
foram determinar a CIM e CBM da amoxicilina sobre
Staphylococcus aureus sp. (colhidas da derme do
antebraço) e Streptococcus oralis sp. e S. mutans sp.
(colhidas da saliva) de pacientes de alto risco para
endocardite bacteriana, através da CIM de 12
diferentes preparações comerciais e da sensibilidade
das mesmas cepas, utilizando antibiograma, para
ampicilina 10µg, amoxicilina 10µg, azitromicina 15µg,

claritromicina 15µg, eritromicina 15µg, cefadroxil 10µg,
clindamicina 2µg, penicilina G 10U e ácido clavulânico
10µg + amoxicilina 20µg. Os resultados mostraram que
45% dos estreptococos foram sensíveis a todos os
antibióticos, 10% resistentes às penicilinas, 10%
sensíveis somente à clindamicina e amoxicilina + ác.
clavulânico. Das cepas de S. aureus, 20% mostraramse sensíveis a todos os antibióticos, 60% resistentes às
penicilinas e 30% resistentes a todos os macrolídeos.
Concluimos que, para a profilaxia da endocardite
bacteriana em odontologia, as formas comerciais de
amoxicilina testadas podem ser utilizadas, porém a
mesma afirmação não é válida para cepas de
estafilococos.
Antibacterianos - Estreptococos - Estafilococos

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE PREPARAÇÕES
COMERCIAIS ANTIMICROBIANAS SOBRE CEPAS
DE ESTREPTOCOCOS ORAIS. ESTUDO IN VITRO
Juliana Ribeiro Plácido (Bolsista SAE/UNICAMP), Prof.
Dr. Francisco Carlos Groppo (Orientador) e Prof. Dr.
Thales Rocha de Mattos Filho, Faculdade de
Odontologia de Piracicaba – FOP, UNICAMP
Os estreptococos viridans são “sub-grupos” com cerca
de 7 espécies diferentes. A prevalência destes como
causa de infecções hospitalares vêm aumentando. A
amoxicilina é muito empregada no combate e controle
destes microrganismos. O objetivo desse estudo foi
avaliar, in vitro, o poder bactericida de 12 preparações
comerciais a base de amoxicilina, através da
determinação da concentração inibitória mínima e
concentração bactericida mínima para cepas de
estreptococos, provenientes da cavidade oral de
voluntários (obtidas em estudo prévio) e sobre S.
mutans, S. sanguis, S. mitis, S. salivarius, S. sobrinus,
S. pneumoniae, S. anginosus e S. intermedius, além de
avaliar a susceptibilidade das mesmas cepas, utilizando
antibiograma, para ampicilina 10µg, amoxicilina 10 µg,
azitromicina 15µg, claritromicina 15µg, eritromicina
15µg, cefadroxil 10µg, clindamicina 2µg, penicilina G
10U e ácido clavulânico 10µg + amoxicilina 20µg. Os
resultados mostraram que a eficácia dos fármacos varia
dependendo da espécie de estreptococo considerada,
sendo a amoxicilina e penicilina G mais eficazes de um
modo geral. Não houve diferenças significativas entre
as concentrações inibitórias mínimas das diversas
marcas comercias de amoxicilina testadas. Concluimos
que, contra os estreptococos do grupo viridans, in vitro,
a amoxicilina é uma escolha válida dentro dos
antimicrobianos estudados.
Amoxicilina – Antibacterianos - Estreptococos

ENSAIOS DE TENSÃO EM LIGAS DE COBALTOCROMO SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE
FUNDIÇÃO
Laís Regiane Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra.Célia Marisa Rizzatti Barbosa (Orientadora),
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Faculdade de Odontologia de Piracicaba – FOP,
UNICAMP.
A liga de cobalto-cromo é muito empregada na
confecção de Próteses Parciais Removíveis e o
sucesso da estrutura metálica está intimamente ligado
às propriedades físico-químicas desta liga, as quais
podem sofrer alterações de acordo com a técnica de
fundição empregada. Neste trabalho foi estudada a
propriedade física de tração de amostras fundidas com
ligas de cobalto-cromo através de duas técnicas
diferentes de fundição: arco voltáico (AV) e chama de
oxigênio e gás liquefeito de petróleo (O). As amostras
foram confeccionadas a partir de uma matriz em metal
seguindo as recomendações da especificação n° 14 da
Associação Dentária Americana, e fundidas com ligas
de cobalto-cromo (Degussa ®). Para cada técnica de
fundição AV e O, fundiram-se 10 amostras. Os ensaios
foram realizados na FEM-UNICAMP utilizando o
equipamento para ensaios mecânicos TestStarII –
MTS, as médias observadas foram: AV=221,47 kgf e
O=359,48 kgf, verificando a significância dos resultados
pelo Teste t(<0.05) conclui-se que o método de
fundição altera a propriedade de tração das ligas e os
melhores resultados foram conseguidos utilizando o
gás liquefeito de petróleo / oxigênio (maçarico).
Fundição - Cobalto-Cromo - Tensão

LEVANTAMENTO
EPIDEMIOLÓGICO
DAS
ALTERAÇÕES
FUNCIONAIS
DO
SISTEMA
ESTOMATOGNÁTICO
EM
PACIENTES
DA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA –
UNICAMP.
Lieni de Almeida Okino (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Wilkens Aurélio Buarque e Silva (Orientador),
Faculdade de Odontologia de Piracicaba – FOP,
UNICAMP
Esta pesquisa consiste em um estudo epidemiológico
da prevalência de sinais e sintomas e necessidade de
tratamento das alterações funcionais do sistema
estomatognático, realizado em
200 pacientes
selecionados aleatoriamente e submetidos a avaliações
anamnésicas, clínicas e físicas previstas em ficha
desenvolvida pelo Centro de Estudo e Tratamento das
Alterações do Sistema Estomatognático (CETASE)
desta Faculdade. Os resultados demonstraram que o
sintoma com maior frequência foi o ruído articular,
relatado por 33% da amostra. 53% dos pacientes
relataram dor nos músculos temporais, porém apenas
32% tiveram resposta dolorosa à palpação destes
músculos. Considerando a condição dental dos
pacientes e a presença de dor muscular ao exame
físico, responderam positivamente: 29% dos dentados
totais; 66,6% dos desdentados totais ou parciais com
reabilitação protética; e 42,2% dos desdentados sem
reabilitação protética. Concluiu-se que o grupo de
portadores de prótese apresentou maior prevalência de

dor, sendo o temporal o músculo mais afetado. Ao final
deste estudo foi observado que enquanto apenas 11%
dos pacientes procuraram tratamento que incluísse as
desordens do sistema estomatognático, 70,2% da
amostra necessita de tratamento para estas desordens.
Disfunção crânio-mandibular – Levantamento epidemiológico –
Oclusão dental

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DA ÁGUA SOBRE
O COMPORTAMENTO DE RATOS SUBMETIDOS A
ESTRESSE POR NATAÇÃO
Miriam Iwamoto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profª Drª
Fernanda Klein Marcondes (Orientadora), Faculdade de
Odontologia - FOP, UNICAMP
A natação (NAT) é um modelo experimental para o
estudo da reação de estresse. Com o objetivo de
avaliar a influência da temperatura da água sobre o
nível de estresse em animais submetidos à NAT, ratos
Wistar machos adultos foram submetidos a 50 min de
NAT em amplo tanque de vidro com água a 25ºC (n=8),
30ºC (n=6) ou 35ºC (n=7). Foram registrados: tentativa
de fuga (tempo em nado ativo próximo às bordas do
tanque), tempo de imobilidade (ato de boiar), n.º de
mergulhos, n.º de bolos fecais e o peso corporal. Os
dados foram comparados por análise de variância e
teste de Tukey. O peso corporal não diferiu entre os
grupos. A temperatura da água não influenciou o tempo
de fuga ou o tempo de imobilidade entre 0-5 e 5-10 min
de natação. Porém, o tempo de imobilidade entre 1020, 20-30 e 30-40 min foi menor a 35ºC do que a 25ºC
ou 30ºC. O tempo total de imobilidade foi menor a 35ºC
(84% de 50 min) do que a 25ºC (92%) ou a 30ºC (93%).
O n.º de bolos fecais e a freqüência de mergulhos foi
maior a 35ºC. Considerando que a imobilidade e a
realização de mergulhos estão, respectivamente, direta
e indiretamente relacionadas às chances de
sobrevivência do animal, e que a defecação reflete sua
emocionalidade, nossos dados sugerem que a NAT é
um estimulo estressor mais intenso a 35ºC do que a
25ºC ou 30ºC.
Estresse - Natação - Temperatura

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE REPARO EM
FERIDAS DE EXTRAÇÃO DENTAL SOB AÇÃO DA
COLA DE COLÁGENO (COLAGEL) ASSOCIADO A
MATRIZ ÓSSEA BOVINA DESMINERALIZADA.
ESTUDO HISTOLÓGICO EM RATOS.
Nilesh Joriel Moniz (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
José Ricardo de Albergaria-Barbosa (Orientador),
Faculdade de Odontologia de Piracicaba- FOP,
UNICAMP
O processo de reparo alveolar tem sido estudado sob
vários aspectos, inclusive na presença de substâncias
intra-alveolares, colocadas imediatamente após as
exodontias. Ainda hoje persistem dúvidas a respeito do
efeito do colágeno no processo de reparo alveolar e de
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sua importância em estimular a osteogênese. É objetivo
deste trabalho estudar histologicamente a influência da
cola de colágeno associada a matriz óssea bovina
desmineralizada sobre o processo de reparo alveolar.
Utilizamos 48 ratos (Rattus norvegicus albinus, Wistar),
machos jovens. Os animais foram divididos em dois
grupos (controle e tratado). Sob anestesia geral
(inalação de éter sulfúrico) extraímos os incisivos
superiores direitos. No grupo tratado os alvéolos foram
preenchidos com a associação da cola de colágeno e
matriz óssea desmineralizada. O grupo controle teve
seus alvéolos preenchidos somente com o coágulo. Os
animais foram sacrificados aos 3, 9, 15, 21 e 30 dias
pós-operatórios (3 animais de cada grupo por período
de sacrifício). Após preparação das peças e lâminas
para estudo histológico obtivemos com resultados, que
os animais do grupo tratado apresentaram restos de
material implantado até o nono dia pós-operatório, com
um infiltrado inflamatório moderado. Aos 15, 21 e 30
dias pós-operatórios os grupos controle e tratado se
equipararam em termos de reparação. Concluímos que
a associação de cola de colágeno e matriz óssea
desmineralizada, não interferiu significativamente no
processo de reparo.
Reparo alveolar – Colágeno – Matriz óssea desmineralizada

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE SOLUÇÕES À
BASE DE ALHO (Allium sativum) SOBRE
ESTREPTOCOCOS DO GRUPO MUTANS. ESTUDO
IN VITRO.
Priscila Miucci Ferraresi (Bolsista FAPESP), Francisco
Carlos Groppo (Orientador), Thales Rocha de Mattos
Filho, Faculdade de Odontologia de Piracicaba – FOP,
UNICAMP
O alho (Allium sativum) é uma planta medicinal
tradicional e antiga, sendo mencionada pelos egipcios
em 1500 a.C. É conhecido por suas propriedades
medicinais, sendo utilizado popularmente para uma
grande variedade de patologias. O objetivo desse
estudo foi obter, in vitro, a concentração inibitória
mínima e bactericida mínima para duas espécies de
alho, uma roxa e outra branca, sobre as cepas de
estreptococos orais Streptococcus sobrinus ATCC
27607, Streptococcus mutans OMZ 175, Streptococcus
mutans Ingbritt 1600, Streptococcus salivarius AE112,
Streptococcus sanguis ATCC 10556, Streptococcus
cricetus HS-6 e duas colônias de estreptococos orais
obtidas clinicamente em estudo prévio. Os resultados
mostraram valores de CIM e CBM respectivamente,
para S. sobrinus = 2mg/mL e 4mg/mL, S. mutans OMZ
175 = 32 mg/mL e 32mg/mL, S. mutans Ingbritt 1600 =
acima de 512 mg/mL e 512 mg/mL, S. salivarius AE112
= 32mg/mL e 512 mg/mL, S. sanguis ATCC 10556 = 8
mg/mL e 32mg/mL e S. cricetus HS-6 = 32 mg/mL e
32mg/mL. Para as colônias isoladas clinicamente foram
obtidos valores entre 8 mg/mL e 128mg/mL.
Concluimos que uma solução a base de alho roxo ou

branco, com 512mg/mL, seria efetiva contra a maioria
dos microrganismos da microbiota oral, possibilitando
seu uso clínico.
Alho – Antibacterianos - Estreptococos

CONTAMINAÇÃO EM ARTIGOS E EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS
Rogério Heládio Lopes Motta (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. Thales Rocha de Mattos Filho (Orientador) ,
Faculdade de Odontologia de Piracicaba – FOP,
UNICAMP
A esterilização e as barreiras de proteção são
essenciais para se evitar a contaminação cruzada em
Clínica Odontológica. Com o objetivo de quatificar e
identificar os microrganismos mais prevalentes no
ambiente da Clínica de Graduação da FOP, bem como
avaliar o grau de resistência dos mesmos frente a
antibióticos mais usados em odontologia, utilizando
“SWAB ESTËRIL”, foram realizadas coletas em
diiferentes locais da Clínica, obtendo-se amostras dos
componentes das cadeiras, canhões dos Raio-X, luvas
de procedimentos, entre outros. A identificação dos
microrganismos foi feita pelo método de coloração de
Gram, e a resistência foi avaliada através de
antibiograma. As coletas foram realizadas antes,
durante e após o término dos atendimentos e, ainda,
em períodos em que não havia atendimento na clínica
(Domingos e Feriados). Os microrganismos mais
prevalentes foram os cocos Gram+, e o local com maior
cotaminação foi o botão de acionamento das cadeiras.
Os antibiogramas revelaram a existência de algumas
cepas
resistentes
aos
antibióticos
testados,
notadamente a penicilina. Concluiu-se que a tecnica de
“SWAB ESTËRIL” pode ser confiável em trabalhos do
gênero e que a possibilidade de contaminação cruzada
em clínica requer perfeita manutenção de cadeia
asséptica.
Contaminação Cruzada - Desinfecção - Resistência Bacteriana

INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE MUFLAS NA
POLIMERIZAÇÃO DE RESINA NO MICROONDAS
Tatiana de S. Machado (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profª
Drª Altair A. Del Bel Cury (Orientadora), Faculdade de
Odontologia de Piracicaba- FOP, UNICAMP
As resinas acrílicas polimerizadas por energia de
microondas tem sido muito utilizadas, uma vez que
torna o processo de confecção de próteses mais limpo
e rápido. Os fabricantes de resina orientam na
polimerização de uma mufla por vez. Este trabalho
avaliou o efeito que o número de muflas dentro do forno
proporciona nas propriedades mecânicas da prótese.
Foram confeccionadas 48 amostras com resina
ACRONMC para o teste de dureza superficial ,
polimerizadas das seguintes formas: G1) polimerizadas
com 1 mufla, por vez no forno; G2) 2 muflas no forno de
uma só vez; G3) 4 muflas de uma vez; G4) 6 muflas de
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uma vez. As amostras foram submetidas ao
acabamento e polimento em politriz. .A dureza
superficial foi avaliada com o auxílio do microdurômetro
SHIMADZU HMV 2000. As médias e desvios padrões
para dureza superficial foram: G1= 20,92 e G2= 12,08.
Não foi possível a obtenção das medidas de dureza de
G3 e G4, pois não houve polimerização suficiente da
resina, para que se pudesse medí-la. A utilização do
teste Tukey para dureza mostrou que existe diferença
significante entre os grupos. Podemos concluir que: a
polimerização da resina em duas ou mais muflas de
uma vez resulta em resina com baixa dureza
superficial. A polimerização de quatro ou seis muflas de
uma vez impossibilita a leitura de dureza superficial.
Resina - Microondas - Dureza

CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO POSITIVA DO
INSTRUMENTAL PARA ANESTESIA DENTAL
Vanessa Rocha Lima (Bolsista SAE/UNICAMP), Profa.
Dra. Maria Cristina Volpato (Orientadora), Prof. Dr.
Francisco Carlos Groppo, Prof. Dr. José Ranali,
Faculdade de Odontologia de Piracicaba - FOP,
UNICAMP
Foram avaliadas 3 seringas com capacidade de
aspiração, bem como agulhas curtas e longas e tubetes
anestésicos de várias marcas. Usou-se um dispositivo
de pressão variável, acoplado a uma borracha de látex
a
contendo sangue bovino acrescido de EDTA. Na 1
etapa as agulhas, sem seringa, foram introduzidas no
látex, medindo-se o tempo para a saída do sangue
a
(pressões de 4 e 80 mmHg). Na 2
etapa foram
avaliados os tubetes, fixando-se a seringa e agulha
a
(longa e curta). Na 3 etapa foi utilizada uma única
marca de anestésico local e de agulha, sendo avaliadas
várias seringas de cada marca. As duas últimas etapas
foram realizadas sob pressão de 4 mmHg, sendo
avaliada a ocorrência ou não de aspiração positiva nos
a
3 terços do tubete. Resultados: 1 etapa: 80mmHg agulhas longas e curtas 100% de passagem de sangue
em até 1 e 4 segundos, respectivamente; 4 mmHg agulhas longas 90 a 100% de passagem de sangue em
até 45 segundos; agulhas curtas: 20 a 100% em até
a
140 segundos; 2 etapa: Com as seringas Sagima e
Safety plus os resultados foram mais homogêneos, com
alto percentual de aspiração positiva em todos os
tubetes (70 a 100%), à exceção de Scandicaine e
Novocol (10 a 50%). A seringa Duflex mostrou
resultados mais variados, sendo os menores
percentuais também obtidos com Scandicaine e
Novocol. Não houve diferença estatisticamente
a
significante entre os 3 terços testados (p<0,05). 3
etapa- não foram observadas diferenças entre seringas
de mesma marca. Os resultados sugerem diferença na
capacidade de aspiração associada ao calibre da
agulha e ao tipo de dispositivo de aspiração, podendo
ainda haver interferência do lubrificante do tubete.
Aspiração positiva - Seringas anestésicas - Agulhas Odontológicas

Instituto de Biologia
HISTOQUÍMICA
DOS
LÍPIDES
DECIDUAIS
SUBMETIDOS
À
DEXAMETASONA
E
INDOMETACINA
Vidsiunas, A K (Bolsista PIBIC/CNPq) ; Alberto-Rincon,
M. C. (Orientadora), Instituto de Biologia IB,
UNICAMP
A decidualização caracteriza-se por transformações
celulares intensas, havendo acúmulo de lípides.
Objetivou-se estudar os efeitos da dexametasona (D) e
da indometacina (I) (inibidores de fosfolipase A e
prostaglandina sintetase, respectivamente) sobre estes
lípides. Camundongos fêmeas no 5º, 6° e 7° dia de
gestação (ddg) receberam 0,20, 0,24 e 0,36mg de (D),
doses fisiológica, antiinflamatória e imunosupressora,
ou 0,25mg de (I). Os animais controles receberam
somente o veículo nos dias correspondentes. Todos os
animais foram sacrificados no 7°ddg. Os sítios de
implantação foram dissecados, fixados em formalina
contendo 3% de CaCl2 para reação de Sudan Black
(SB); ou em formalina contendo 3% de HgCl2 para
reação de fosfolípides contendo colina (PCC). Em
ambos os casos, os cortes foram obtidos por
congelação Cortes de sítios
tratados com (D) e
submetidos à SB e à PCC, mostraram menores
intensidades de reações quando comparados aos
tratados com (I) e dose-dependente, isto é, maior
intensidade para maior dose. Entretanto, a reatividade
das reações são mais intensas com o tratamento de (I).
Portanto, esses resultados indicam que a inibição pela
(I) foi maior do que para qualquer dose utiluizada no
tratamento com (D). Provavelmente, a inibição pela (I)
deve ser mais eficaz e, também,
estar mais
estreitamente relacionado com os lípides contidos nas
células deciduais.
Decidualização - Dexametasona - Indometacina

UTILIZAÇÃO
DO
DNA MITOCONDRIAL
DE
ESPÉCIMES DE MUSEUS PARA A RECUPERAÇÃO
DA INFORMAÇÃO GENÉTICA DE MOSCAS
CAUSADORAS DE MIÍASES.
Ana Carolina Martins Junqueira (Bolsista FAPESP),
Ana Cláudia Lessinger e Ana Maria Lima de AzeredoEspin (Orientadora). Centro de Biologia Molecular e
Engenharia Genética - IB, UNICAMP.
A amplificação por PCR de regiões do DNA
mitocondrial (DNAmt) de espécimes de museu é uma
estratégia adequada para acessar a informação
genética deste tipo de material, que normalmente
encontra-se muito degradado. Neste trabalho foi obtida
a amplificação de regiões específicas do DNAmt de
sete espécies de moscas causadoras de miíases:
Cochliomyia hominivorax, Cochliomyia macellaria,
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Phaenicia
eximia,
Chrysomya
megacephala,
Chrysomya albiceps, Chrysomya putoria e Dermatobia
hominis. As amostras utilizadas foram provenientes de
coleções entomológicas e variaram em tempo de
preservação entre 10 e 53 anos. O DNA genômico
extraído pelo procedimento de Tiocianato de Guanidina
foi utilizado para amplificar fragmentos específicos do
DNAmt com primers universais para insetos. Estes
primers amplificaram sequências que variaram entre
137 a 345 pb das regiões CO I, CO II, 16S/ND1 e
Citocromo b. Obteve-se amplificação em 40% dos 120
espécimes analisados até o momento. Foi demonstrado
que algumas regiões são mais suscetíveis à
recuperação da informação genética do que outras. O
sequenciamento
está
sendo
conduzido
para
caracterizar as regiões amplificadas em termos de
composição nucleotídica e níveis de degradação do
DNA.
PCR do DNAmt - Moscas causadoras de miíases - Espécimes de
museu

PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DA
LECTINA DE SEMENTES DE Crotalaria spectabilis
Anali Cristina Furquim (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. José Camillo Novello (Orientador), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP
As lectinas são proteínas que se ligam específica e
reversivelmente a carboidratos, aglutinam células,
estimulam a mitose de linfócitos e estão relacionadas à
adesão, proliferação e diferenciação celulares,
oncogênese e apoptose. A lectina de sementes de
Crotalaria spectabilis foi parcialmente isolada e
caracterizada. As sementes trituradas (50g) foram
submetidas a extração salina com NaCl 0,15M (1:10
p/v), seguida da precipitação com acetona 80% (v/v), a
4°C. Eritrócitos tripsinizados bovinos e humanos dos
tipos A, B, O e AB foram hemaglutinados pelo extrato
cetônico nas concentrações mínimas de 156,3 µg/mL,
4,9 µg/mL, 78,1 µg/mL, 78,1 µg/mL e 4,9 µg/mL,
respectivamente. O extrato cetônico foi cromatografado
em coluna de exclusão molecular – Sephadex G75 – e
eluído com Tris-HCl 0,05M (pH 8,0). O material obtido
da
etapa
cromatográfica
que
apresentou
hemaglutinação positiva foi reunido, dialisado e
liofilizado. A atividade hemaglutinante do produto
liofilizado (250 µg/mL) sobre eritrócitos humanos
tripsinizados tipo A foi inibida por arabinose, galactose,
galactosamina e rafinose (100mM) dentre os
carboidratos testados.
Proteínas - Lectinas - Crotalaria

PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DA
LECTINA DA SEMENTE DE Crotalaria mucronata
Audrey Jordão Basso (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. José Camillo Novello (Orientador), Instituto de
Biologia– IB, UNICAMP

As lectinas constituem um grande número de proteínas
ou glicoproteínas não enzimáticas, que possuem a
capacidade
de
aglutinar
células,
precipitar
polissacarídeos e glicoproteínas, pelo fato de se
ligarem específica e reversivelmente a determinados
carboidratos. O objetivo deste trabalho foi isolar e
caracterizar parcialmente uma lectina das sementes de
Crotalaria mucronata. As sementes (50g) foram
trituradas e submetidas a extração salina (NaCl 0,15M),
o
seguida da precipitação com acetona 80%, a 4 C,
foram centrifugadas e liofilizadas. A atividade
hemaglutinante do extrato cetônico foi observada em
+
eritrócitos tripsinizados humanos (tipo A ) em uma
concentração mínima de 5µg/ml, O material foi aplicado
em uma coluna de exclusão molecular Sephadex G-75,
equilibrada com tampão Tris-HCl 0,05M (pH 8,0) As
frações
eluídas
que
apresentaram
atividade
hemaglutinante com eritrócitos tripsinizados humanos
+
do tipo A (4µg/ml) foram reunidas dialisadas e
liofilizadas. A lectina de Crotalaria Mucronata, tem sua
atividade hemaglutinante inibida, especificamente, por
galactose na concentração de 100mM. A massa
molecular aparente da lectina foi de 30kDa em
condições não reduzidas, determinada por eletroforese
(SDS PAGE).
Lectina - Proteína - Crotalaria

REGENERAÇÃO AXONAL ATRAVÉS DE ENXERTOS
DE
NERVOS
MANTIDOS
EM
SOLUÇÕES
CONSERVADORAS
1
Bruno Raposo Barros (Bolsista PIBIC/CNPq), Prof. Antonio
3
1
Luiz Carone , Prof. Dr. José Francisco Figueiredo , Prof. Dr.
2
1
2
Francesco Langone (Orientadores). FCM e IB , UNICAMP;
3
Faculdade de Medicina de Pouso Alegre
Lesões traumáticas de nervos periféricos com perda de
substância são
freqüentes e seu prognóstico é
reservado. O estabelecimento de banco de nervos
poderia facilitar grandemente o reparo cirúrgico desse
tipo de lesões. Neste estudo foram analisados os
aspectos morfológicos e
quantitativos de fibras
mielínicas regeneradas através de enxertos autólogos
previamente mantidos em dois tipos de soluções
conservadoras. Ratos Wistar machos tiveram um
segmento de 15mm do nervo tibial esquerdo removido
o
e conservado, durante 24 ou 72 horas a 4 C, em
solução de Wisconsin (SW) ou em solução de Collins
(SC). Subseqüentemente, o segmento foi transplantado
para o lado direito do mesmo animal. Após 50 dias do
transplante, o enxerto foi removido e processado para
inclusão em Araldite. Cortes transversais da região
média do enxerto foram corados com azul de toluidina e
observados ao microscópio de luz convencional. Para a
realização da análise quantitativa, foi computada a
densidade
de
fibras
mielínicas
regeneradas
(DR=número de fibras/104µm2). A análise morfológica
dos enxertos mostrou que sua estrutura estava melhor
preservada naqueles previamente conservados em SW.
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Além disso, a DR nos enxertos conservados em SW,
durante 24 ou 72 horas, foi significativamente maior
[433±12 e 430±20 (média±e.p.m.)] do que a observada
nos enxertos conservados em SC (344±20 e 327±29), e
semelhante à observada nos enxertos de nervos
frescos (407±13), (p<0,05). Estes resultados revelam
que a SW é mais adequada que a SC para a
conservação de nervos periféricos, sugerindo que seus
componentes devam contribuir de maneira eficaz para
a viabilidade das células do nervo implicadas na
regeneração axonal. (Auxílio CNPq, Capes, FaepUnicamp)
Regeneração Nervosa
conservadoras

-

Transplante

de Nervos

- Soluções

EXPRESSÃO DA ENZIMA ÓXIDO NÍTRICO SINTASE
DURANTE A MICROSPOROGÊNESE DE CAFÉ
(Coffea arabica L.)
Cintia Hotta (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Ione S.
Martins (Orientadora), Instituto de Biologia IB,
UNICAMP
Recentemente demonstramos que a enzima óxido
nítrico sintase (NOS) está presente em raizes de milho
e que sua localização subcelular depende da fase de
diferenciação celular. No presente trabalho procuramos
verificar a participação desta enzima no processo de
microsporogênese de café (Coffea arabica). A
localização e a atividade da NOS foram analisadas nas
células mães do grão de pólen (CMP), desde os
estágios iniciais da meiose até a formação da tétrade.
Utilizando anticorpos produzidos contra a NOS de
macrófagos
conjugados
com
isotiocianato
de
fluoresceína, pudemos localizar imunoreatividade para
NOS no citosol das CMP. Nenhuma diferença na
imunoreatividade foi detectada entre os diferentes
estágios de divisão meiótica. Determinação da
14
atividade NOS, pela produção de L-[U- C]-citrulina a
14
partir de L-[U- C]-arginina, mostrou que as CMP
apresentam os mesmos graus de atividade NOS, do
+2
tipo
Ca
-independente,
mais
sensível
à
aminoguanidina do que a L-NAME (inibidores da NOS),
em todos os estágios da meiose estudados. Embora
não
tenham
sido
detectadas
diferenças
na
imunolocalização e na atividade da NOS durante a
meiose das CMP, os resultados indicam que uma
+2
isoforma NOS Ca -independente é expressa durante a
microsporogênese de café, levantando a possibilidade
de que o óxido nítrico possa ter um papel neste
processo de diferenciação celular.
Óxido nítrico sintase – Café - Microsporogênese

DEGRADAÇÃO in vivo DE MEMBRANA DE PLLA
CONTENDO PLASTIFICANTE.
Débora R. Machado Silva (Bolsista FAPESP) e Profa.
Dra. Maria do Carmo Alberto-Rincon (Orientadora),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP

Muitos
polímeros
bioabsorvíveis
vêm
sendo
desenvolvidos para auxiliar na recuperação de tecidos
lesados. Um destes polímeros é o poli(ácido lático)
(PLLA) que pode ser utilizado sob a forma de
membranas com diversas aplicações, como suporte
para cultura celular; separação entre tecidos ósseos e
musculares; e preenchimento de tecidos lesados. O
objetivo deste trabalho é a análise in vivo das
propriedades biológicas de uma membrana de PLLA
porosa adicionada de 7% de plastificante, bem como
seu processo de degradação e interação com o tecido
adjacente. As amostras coletadas de ratos Wistar
fêmeas 7 e 14 dias após implantação foram
processadas para análise por Microscopia de Luz,
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). A
análise histológica revelou a presença de uma leve
resposta inflamatória, notada através de uma cápsula
de tecido conjuntivo envolvendo os implantes, com
presença de células gigantes de corpo estranho entre
as formas esféricas que compõem a membrana. Na
MEV nota-se degradação da membrana bem como
invasão celular e deposição de matriz extracelular entre
os poros da membrana. Na MET observa-se o íntimo
contato as células e o polímero. Esses resultados
indicam que adição de plastificante ao PLLA influência
na porosidade e na degradação da membrana e por
conseguinte facilita a invasão celular contribuindo no
aumento da velocidade da recomposição do tecido
lesado.
PLLA - Degradação - Invasão Celular

EFEITO DA APOMORFINA EM Tripanossoma cruzi
EPIMASTIGOTAS
Deivisson Vianna Dantas dos Santos (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Fernanda Ramos Gadelha
(Orientadora), Instituto de Biologia – IB, UNICAMP
A apomorfina (APO) é um alcalóide sintético utilizado
atualmente no tratamento da doença de Parkinson, por
ser um agonista da dopamina. Em 1994, devido à
toxicidade em T. cruzi, sugeriu-se a sua utilização no
tratamento da doença de Chagas. Assim sendo, este
trabalho tem por objetivo determinar a ação da
apomorfina na proliferação, no potencial de membrana
mitocondrial e na respiração celular de T. cruzi
epimastigotas. O efeito na proliferação foi determinado
pela construção de uma curva: contagem de células
(Câmara de Newbauer) x tempo. No segundo caso,
comparamos mudanças do espectro de absorbância da
safranina usando um espectrofotômetro SLM Aminco
DW2000 nos comprimentos de onda 511-533 nm. E
para o terceiro, medimos o consumo de oxigênio com
um eletrodo do tipo Clark acoplado à um oxígrafo.
Nossos resultados indicam que as células préincubadas com 40µM de APO apresentaram uma
redução de cerca de 90% da proliferação celular sendo
este efeito dose-dependente. Nesta concentração inibiu
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cerca de 8% do potencial de membrana mitocondrial e
na presença de cálcio (100µM) esta inibição elevou-se
para
68%.
Observou-se
uma
inibição
de
aproximadamente 38% da respiração celular,
utilizando-se APO (40µM) demonstrando que a APO
tem efeito tóxico sobre as mitocôndrias dessas células.
Apomorfina - Tripanossoma cruzi - Mitocôndria

EFEITOS DO TREINAMENTO E DO TRATAMENTO
COM METFORMINA SOBRE AS RESERVAS
METABÓLICAS E A GLICEMIA EM RATOS
DIABÉTICOS.
Eunice Cristina da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Antonio Ari Gonçalves (Orientador), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP
A mobilização e o armazenamento de reservas
metabólicas em ratos diabéticos pode ser melhorada
pelo treinamento e pela ação de medicamentos. Nosso
objetivo foi estudar se a associação: tratamento com
metformina (MET) e o treinamento físico (T) interagem
beneficiando o controle glicêmico e lipídico e aumentam
as reservas de glicogênio (GLY) em ratos diabéticos (D)
por aloxana. Ratos foram treinados durante 20 sessões
de natação de 30 min (TD, TDMET) com acréscimo de
3% do peso corporal. Os controles foram apenas
manipulados (S, SMET, D, DMET). MET foi
administrada na água (5,6 µg/ml). Amostras de sangue,
fígado e músculos foram colhidas em repouso mínimo
de 40 h, sob anestesia, para medir a glicemia (mg/dl) e
o GLY (mg/100 mg). A análise dos dados foi feita
através da ANOVA, dois fatores. Per se, o treinamento
diminuiu a glicemia e aumentou as reservas de GLY no
fígado e no gastrocnêmio em ratos do grupo TDMET
diminuiu a glicemia no grupo DMET e aumentou as
reservas de glicogênio hepático e dos músculos sóleo e
gastrocnêmio. No grupo TDMET, as reservas de GLY
aumentaram em todos tecidos estudados. Quanto aos
lipídios, MET foi eficiente em diminuir a lipólise em ratos
diabéticos. Concluindo, em diabéticos, houve interação
entre MET e o treinamento, melhorando a glicemia e o
armazenamento de reservas metabólicas no fígado e
nos músculos.
Diabetes - Treinamento - Metformina

DISTRIBUIÇÃO
E
CARACTERIZAÇÃO
DAS
CÉLULAS
GRANULOSAS
METRIAIS
EM
CAMUNDONGOS PSEUDOGRÁVIDAS ATRAVÉS DA
CITOQUÍMICA DE LECTINA E ANÁLISE ULTRAESTRUTURAL
Fabiana Yumi Nakano (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Áureo Tatsumi Yamada (Orientador), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP
O mecanismo de ação das células granulosas metriais
(CGM) também conhecidas como NK-u presentes no
útero durante a gravidez não é conhecido. A
identificação e caracterização destas células em

comundongo pseudográvido são de grande interesse,
uma vez que este poderia ser estabelecido como
modelo experimental para o estudo destas células sem
a interferência do embrião. Neste trabalho estudou-se a
distribuição e morfologia das CGM em camondongos
pseudográvidos. As amostras de cornos uterinos do 6º
ao 13º dia de pseudodogestação (dpg) foram
processadas em parafina e submetidas às reações
histoquímicas de PAS e lectina DBA (Dolichos biflorus
aglutinin) ou, em resina epoxi para análise
ultraestrutural. A histoquímica identificou 4 subtipos de
CGM de acordo com o estágio de maturação, sendo
que as formas imaturas predominavam no 6ºdpg e as
formas maduras e as em degeneração predominavam a
partir do 10ºdpg. As últimas eram eliminadas
juntamente com o deciduoma em regressão no 12ºdpg.
A
ultraestrutura
das
CGM
encontradas
na
pseudogestação é semelhante às descritas na
gestação normal comprovando que a presença das
CGM independe da existência do embrião. Desta
forma, o comportamento das CGM pode ser estudado
neste modelo experimental.
Pseudogravidez-Natural Killer uterina-GMG

IMUNOLOCALIZAÇÃO DA PROTEÍNA NUCLEAR
PCNA (PROLIFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN)
EM POPULAÇÕES CELULARES DO LIGAMENTO
DA SÍNFISE PUBIANA DE CAMUNDONGO (SWISS),
DURANTE OS ÚLTIMOS CINCO DIAS DA PRENHEZ
Fernanda Y. Nishimori (Bolsista PIBIC/CNPq) e Paulo
P. Joazeiro (Orientador), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
Considerando a importância da expansão/diferenciação
celular na formação do canal de parto, realizamos um
estudo imunohistoquímico com emprego de um
marcador nuclear (PCNA) de células com capacidade
proliferativa, visando conhecer sua expressão na sínfise
de animais virgens e no ligamento que se forma na
prenhez (12°, 15°, 17° e 18° dias). Os processamentos
histológico e imunohistoquímico [anticorpo anti-PCNArevelação LSAB2Kit/DAB (DAKO)] dos tecidos
mostraram, nas células da sínfise e do ligamento,
padrões de especificidade/sensibilidade típicos. A
2
morfometria (área teste de 0,022mm ) mostrou nos
animais virgens que em média 2,3% das células na
área expressavam PCNA. A partir do 12º dia da
prenhez verificou-se o aumento no número de células
positivas na cartilagem/ ligamento, alcançando 35% no
17º dia da prenhez. Houve correlação estatisticamente
significativa (r=0.,93) entre o número de perfís
nucleares positivos/área teste e os dias da prenhez.
Evidenciaram-se, assim, aspectos da expressão do
PCNA na remodelação tecidual em um modelo animal
utilizado em ensaios hormonais.
Sínfise Pubiana – PCNA - Imunohistoquímica
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UM MÉTODO SIMPLIFICADO DE ISOLAMENTO DE
ISOFORMAS
DE
CROTAPOTINA
E
DE
FOSFOLIPASE A2 ATRAVÉS DE RP HPLC.
Flavia Garcia (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Sérgio Marangoni (Orientador), Instituto de Biologia –
IB, UNICAMP
Crotoxina é uma potente β−neurotoxina consistindo de
uma subunidade básica (PLA2) associada à uma
subunidade ácida (crotapotina). Nesse trabalho nós
apresentamos um novo método de purificação de
isoformas de crotapotina (F5 e F7) e de isoformas de
PLA2 (F15,F16 e F17) do veneno de Crotalus durissus
terrificus através de uma única etapa de purificação,
utilizando-se RP-HPLC. O veneno de Cdt foi purificado
em coluna de fase reversa µ-Bondapack C-18. Foram
realizados testes enzimáticos com as frações de nosso
interesse. As frações F5 e F7 foram caracterizadas
como isoformas de crotapotina, pelo fato de terem
mostrado efeito antiinflamatório e por terem inibido a
atividade catalitica de isoformas de PLA2. As frações
F15, F16 e F17, após realização de eletroforese em
PAGE-SDS, revelaram mesma massa molecular
relativa e, portanto, alta homogeneidade molecular.
Além disso, estas frações mostraram atividade
enzimática maior do que as atividade fosfolipásicas do
veneno total e do complexo crotoxina; sugerindo que o
método de purificação adotado por nós foi bem
sucedido.
Crotalus durissus terrificus - Crotapotina - Fosfolipase A2

CARACTERIZAÇÃO
E
LOCALIZAÇÃO
DAS
CÉLULAS NK-UTERINAS DE CAMUNDONGOS NO
PERÍODO PERI E PÓS-PARTO ATRAVÉS DE
TÉCNICAS CITOQUÍMICAS, IMUNOCITOQUÍMICAS
E MICROSCOPIA ELETRÔNICA.
Gianca B. Jacobucci (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Áureo T. Yamada (Orientador), LCI/DHE, Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP
As células natural killer uterinas (NK-u) presentes
durante a gravidez localizam-se na glândula metrial do
útero de roedores em geral. Possuem citoplasma
repleto de grânulos contendo perforina e enzimas
hidrolíticas, porém a sua função na gestação ou o
destino final permanecem ainda obscuros. Almejando
analisar os aspectos morfológicos, distribuição e
destino das NK-u no endométrio de camundongos,
coletaram-se úteros e/ou botões placentários no
período peri e pós parto. Estes foram fixados e
processados convencionalmente para microscopia
fotônica e para fins histoquímicos (PAS e lectinas) e
imunohistoquímico (catepsina D), assim como para
microscopia eletrônica em análise ultraestrutural. No
peri parto as NK-u, com grânulos PAS, lectinas e
catepsina positivos, foram identificadas na porção
materna da placenta. Em 6-12hs pós parto, as NK-u
apresentando aspecto degenerativo, ocuparam a região

mesometrial do útero, em meio a áreas hemorrágicas
com celulas em degeneração. Após 12hs, tal massa
despregava-se da região mesometrial em direção à luz
uterina, sendo identificadas NK-u em seu interior. O
desaparecimento completo das mesmas se dá após
24hs, com a reconstituição do endométrio mesometrial.
Pelos resultados, conclui-se que as NK-u são
removidas no pós parto junto com a massa celular
amorfa do mesométrio através da luz uterina.
NK uterina - Citoquímica - Gestação

REGULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM
POSSÍVEL GENE ANTIOXIDANTE HOMÓLOGO À
TPX1 (TIOREDOXINA PEROXIDASE).
Gisele Monteiro (Bolsista PIBIC/CNPq), Gonçalo A.G.
Pereira (Co-Orientador) e Prof. Dr. Luis E.S. Netto
(Orientador), Instituto de Biologia - IB,UNICAMP
Tioredoxina peroxidase (Tpx1) é uma enzima
amplamente distribuída que possui atividade tiól
RSSR+ 2H2O. O gene
peroxidásica : 2RSH+H2O2
TSA que codifica Tpx1 em Saccharomyces cerevisiae,
é 30% idêntico ao gene YBL064C. Através de um
método computacional (Eur.J.Biochem., 241,779786,1996), nós predizemos que YBL064p tem uma
probabilidade de 99% de ser transportada para a
mitocôndria. Através de análise por gene repórter e
Northern blotting estudamos a expressão e regulação
de YBL064C. Nossos resultados sugerem que esse
gene é mais expresso em meios respiratórios
(glicerol/etanol) , é induzido por peróxido de hidrogênio
e participa de um mecanismo compensatório na defesa
antioxidante quando Tpx1 está ausente em meio
fermentativo.
Para completar esse estudo,
pretendemos superexpressar essa proteína YBL064C
para testar sua atividade e realizar estudos de
localização celular por Western blotting com o antiYBL064Cp.
Antioxidante - Regulação - Levedura

ATIVIDADE DE FOSFATASE ÁCIDA DURANTE
GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE SOJA
Janaina Nicanuzia dos Prazeres (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dr. Hiroshi Aoyama (Orientador), Departamento
de Bioquímica - IB, UNICAMP
Em plantas, as fosfatases ácidas (EC 3.1.3.2), enzimas
amplamente distribuídas nos vários tecidos, estão
envolvidas nos processos de germinação e maturação.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar atividades de
fosfatase ácida (Fác) durante a germinação de
o
sementes de soja. A germinação foi realizada a 28 C,
no escuro, durante 10 dias. Neste período foram
observados o crescimento, o peso das plântulas, e
determinados o teor de fosfato inorgânico, de proteína e
atividade enzimática no extrato bruto. A atividade da
Fác foi determinada utilizando-se como substratos pnitrofenolfosfato (pNPP) e pirofosfato inorgânico (PPi).
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Foi observado maior atividade enzimática no quinto dia
de germinação para o pNPP, e no sétimo dia, para o
PPi. Ambas atividades foram coincidentes com o
decréscimo do conteúdo de fosfato inorgânico,
enquanto a taxa de proteína foi constante. PAGE (15%)
mostrou algumas bandas de proteínas das quais
apenas duas continham atividade fosfatásica. A
atividade da Fác foi maior em cotilédones quando
comparados com a raiz e parte aérea. Nossos
resultados sugerem que dependendo do substrato
utilizado, atividades enzimáticas aparecem aumentadas
em diferentes dias de germinação. Quando comparado
com sementes quiescentes, a atividade enzimática nas
sementes germinadas foi maior.
Fosfatase ácida - Germinação - Soja

ANÁLISE TEMPORAL DO CONDICIONAMENTO
CLÁSSICO AVERSIVO EM POMBOS DURANTE
DUAS FASES DE UM FOTOPERÍODO ESQUELETO.
Azevedo,A.P.
(Bolsista
CNPq-IC),
Cipolli,J.A.A.
(Bolsista CNPq-IC), Valentinuzzi,V.S., Ferrari, E.A.M.
Laboratório de Sistemas Neurais e Comportamento,
Depto de Fisiologia e Biofísica, IB, UNICAMP. Apoio
Financeiro: CNPq e CAPES.
Diversos estudos tem sugerido interações entre ritmos
circadianos e processos de aprendizagem e memória.
Analisou-se, neste experimento, o efeito da hora do dia
sobre o processo de condicionamento aversivo a um
contexto e a um som. Usamos 36 pombos adultos,
submetidos a um fotoperíodo esqueleto: dois pulsos (15
min) de luz branca separados por luz vermelha. Os
grupos experimental (n=24) e controle (n=12) foram
subdivididos em Dia e Noite. No treino houve 3
pareamentos de som (500-Hz, 83-dB, 20s) e choque
(1mA, 1s), nos minutos 4, 5 e 8 de uma sessão de
10min. Os controles receberam apenas som. Após 24h
houve o teste de contexto (TC) na mesma câmara de
associação som-choque por 10 min, seguido do teste
ao som, realizado em um contexto diferente. As
sessões foram filmadas e analisou-se
o
comportamento de freezing
ao contexto e
comportamentos exploratórios e não-exploratórios em
outro contexto. Os resultados mostram um efeito do
horário no comportamento de freezing durante o
processo de aquisição (p<0,05),assim como nos
comportamentos exploratórios apresentados no teste
de associação. É sugerida uma modulação do sistema
circadiano no processo de aquisição da memória na
associação clássica som-choque.
Ritmo Circadiano - Pombos - Contexto

CITOGENÉTICA
DE
Pleurodema
diplolistris(AMPHIBIA, ANURA)
Josiane Aparecida de Andrade (Bolsista PIBIC/CNPq),
Profa. Dra. Shirlei M. Recco-Pimentel (Orientadora) e
Luciana B. Lourenço (Co-Orientadora) Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP

Com o objetivo de contribuir com dados citogenéticos
para a análise do gênero Pleurodema e sua possível
relação com Physalaemus, especialmente com P.
nattereri, neste trabalho a espécie Pleurodema
diplolistris foi analisada. Preparações cromossômicas
de epitélio intestinal e testículo foram submetidas à
coloração com Giemsa, Banda C e AgNOR.
Pleurodema
diplolistris
apresenta
2n
=
22
cromossomos, sendo os pares 1, 2 ,5, 6 ,9, 10 e 11
metacêntricos, 4, 8 e 7 submetacêntricos e o par 3
subtelocêntrico. Pequenos blocos de heterocromatina
constitutiva foram localizados nos centrômeros de todos
os cromossomos e nos telômeros de alguns pares
cromossômicos. O método AgNOR marcou a região
telomérica do braço longo do par 8 coincidente com a
posição da constrição secundária. O cariótipo de P.
diplolistris é muito semelhante aos de outros
Pleurodema já estudados. O padrão de distribuição de
heterocromatina está mais próximo ao padrão
encontrado para P. thaul A localização da NOR no par
8 também foi observada em P. thaul, porém no braço
curto. Em P. brachyops, a NOR está localizada no
braço longo do par 7. Esses dados preliminares
evidenciaram algumas semelhanças citogenéticas entre
os cariótipos de P. diplolistris e P. nattereri, embora
diferenças significativas quanto à morfologia do par 11,
à localização da NOR e à presença de alguns blocos
heterocromáticos tenham sido observadas.
Citogenética - Anura - Pleurodema

ESTUDO
ULTRA-ESTRUTURAL
DO
ESPERMATOZÓIDE
DE
goniosoma
longipes
(OPILIONES, LANIATOR)
Meneghetti, L. (Bolsista SAE/UNICAMP) e Dolder, H.
(Orientadora), Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
A espermatogênese é específica a cada espécie e
portanto tem sido utilizada como característica
taxonômica. Nenhum estudo até o momento foi
realizado com espécies brasileiras de opiliões. Para
este estudo foram utilizadas técnicas de microscopia
eletrônica de transmissão. Espermátides, ainda com
forma arredondada, mostram a cromatina se
compactando em cordões espessos na periferia do
núcleo, com exceção de uma região ventral onde
ocorrerá
uma
invaginação
citoplasmática.
O
espermatozóide é fusiforme e possui 37,5 µm de
comprimento e 7,5 µm de maior diâmetro sendo o
núcleo periférico e o citoplasma interno. O acrossoma
origina-se do complexo de Golgi na espermátide, e na
célula madura constitui uma vesícula densa sob o
núcleo. Envolvendo todo o espermatozóide existem
projeções atípicas, semelhantes a microvilosidades que
podem ser longas ou reduzidas, dispostas em fileiras
bem organizadas. Essas microvilosidades possuem
duas camadas, uma interna mais clara e uma externa
mais eletron-densa.
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Opilião, Espermatozóide, Goniosoma longipes

EFEITOS
DA
LAMOTRIGINA
SOBRE
A
APRENDIZAGEM E A MEMÓRIA EM RATOS
SUBMETIDOS
AO
TESTE
DE
RESPOSTA
EMOCIONAL CONDICIONADA.
Sampaio,M.H. (FAPESP); Marussi,V.H.R. (FAPESP);.
Ferrari, E.A.M.; Melo, L.L., Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
Nesse estudo pretendemos investigar os possíveis
efeitos da administração crônica e aguda de
Lamotrigina (LTG) sobre a aprendizagem e a memória
em ratos. Utilizou-se o teste da Resposta Emocional
Condicionada (REC) que consiste de alterações na
atividade vegetativa e no comportamento emocional
eliciados por um som previamente pareado com um
choque nas patas do animal. Utilizou-se uma caixa de
Skinner acoplada a um computador, cujo software
controlou 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 foi
submetido a (i) Treino inicial (5 dias): sessões diárias
de 20 min; (ii) Condicionamento (1dia): duas
associações som-choque com intervalos de 300s; (iii)
Teste (1 dia): três apresentações do som (CS) 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. O
tratamento crônico com a LTG (12 mg/kg) durou 21 dias
e o tratamento agudo ocorreu 30 min antes do
condicionamento. As taxas de supressão registradas
para os animais submetidos ao tratamento crônico
(0,2638) ou agudo () foram maiores que nos animais
controles(),sugerindo que a LTG pode induzir prejuízos
de memória em ratos.
Lamotrigina - Aprendizagem - Epilepsia.

IDENTIFICAÇÃO DE
LINHAGENS CELULARES
SUSCETÍVEIS
À
INFECÇÃO
COM
UM
CORONAVÍRUS MURINO (MHV-CAM).
Mariangela Carnivalli Grippo (Bolsista FAPESP), Liana
Verinaud (Orientadora), Instituto de Biologia - IB,
UNICAMP
Identificar linhagens de células permissíveis à infecção
com um coronavírus murino, isolado em nosso
laboratório e provisóriamente denominado de MHVCAM, a fim de se obter quantidade suficiente de
partículas para melhor caracterização do vírus através
de M.E. Animais BALB/c de 4 semanas de idade foram
utilizados para obtenção de estoques de vírus, estes
foram obtidos à partir de homogeinato de fígado e baço
de animais que apresentavam sintomas clínicos de

infecção viral. Os diferentes estoques foram testados in
vivo quanto à presença do vírus pelo desenvolvimento
de doença e a LD50% determinada. Estes estoques
também estão sendo testados in vitro em linhagens
celulares. A presença de partículas virais nas culturas
será
detectada
através
de
técnicas
de
imunofluorescência e aparecimento de efeitos
citopáticos. Através da passagem seriada em animais
de 4 semanas de idade foram obtidos diferentes
estoques de MHV-CAM. Células das linhagens L929 e
NCTC infectadas com o vírus apresentaram indícios de
infecção (visualizados por degeneração celular) e as
células infectadas estão sendo analisadas por
microscopia eletrônica
Coronavírus - MHV-CAM - Identificação

CLONAGEM DO GENE DA ENZIMA TSA (“THIOL
SPECIFIC ANTIOXIDANT”)
EM
Hansenula
polymorpha
Patrícia Cristina Rodrigues (Bolsista SAE/UNICAMP),
Marcos Antonio de Oliveira (UNICAMP), Gonçalo A.G.
Pereira e Luís Eduardo Soares Netto (Orientador),
Instituto de Biologia - IB, UNICAMP
Os seres vivos desenvolveram sistemas de defesas
antioxidantes contra espécies reativas do oxigênio que
inclui síntese de enzimas como a catalase. Essas
enzimas são as responsáveis pela defesa do organismo
contra danos oxidativos de produto comuns a seu
metabolismo. TSA é uma enzima antioxidante, isolada
em 1988 de Saccharomyces cerevisiae, cuja sequência
de amino ácidos apresenta homologia com proteínas de
diversos grupos taxonômicos (protistas, plantas,
bactérias e animais ). Em 1993, Chae e col. isolaram e
sequenciaram o gene de S. cerevisae que codifica TSA.
A cadeia polipeptídica de 195 resíduos de TSA, possui
duas cisteínas altamente conservadas evolutivamente.
A TSA catalisa uma reação que remove H2O2 (Netto e
col.,1996). Afim de clonar o gene da TSA em
Hansenula
polymorpha,
construímos
primers
degenerados baseando-se em regiões altamente
conservadas que contem essas cisteínas. H.
polymorpha é capaz de crescer em presença de
metanol, quando altos níveis de H2O2 são gerados. Por
isso, esta levedura é altamente dependente de enzimas
antioxidantes como a catalase. Através do método de
PCR tentaremos clonar o gene da TSA que por
remover H2O2 também deve ser encontrado em seu
genôma (Van der Klei e col., 1998).
Clonagem - TSA - Hansenula
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INTERAÇÕES TRITRÓFICAS EM ARBUSTOS DE
Croton spp. (Euphorbiaceae): O PAPEL DOS
NECTÁRIOS EXTRAFLORAIS E DOS HOMÓPTEROS
NA PROTEÇÃO DE PLANTAS POR FORMIGAS.
Rafael Xavier de Camargo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Paulo Sérgio Oliveira (Orientador),
Departamento de Zoologia - IB, UNICAMP.
Dentre os recursos oferecidos pelas plantas que
possuem papel importante na dieta alimentar de
determinadas formigas estão o néctar dos nectários
extraflorais (NEFs) e o "honeydew", exsudato
açucarado produzido por homópteros. Neste trabalho,
foram observadas formigas visitando NEFs de Croton
priscus e homópteros (Aleurothrixus aepim) de Croton
floribundus. Para avaliar a vulnerabilidade do herbívoro
(comum às espécies de Croton) Anaea spp.
(Lepidoptera: Nymphalidae) foi avaliada a predação por
formigas colocando larvas sobre as plantas. Cerca de
66% das larvas foram atacadas em C. priscus; em C.
floribundus
a
porcentagem
de
ataques
foi
significativamente menor (10%). Censos de 24 hs foram
realizados com o objetivo de verificar o padrão diário de
visitação das formigas às plantas. A cada 2 horas
observou-se a distribuição das formigas nas plantas, o
número destas, e ainda a temperatura e umidade. Um
número médio maior de formigas foi encontrado sobre
C. floribundus, aumentando com a temperatura.
Verificou-se ainda que em 96% dos casos as formigas
estavam sobre as ninfas de homópteros. Entretanto, a
distribuição das formigas em C. priscus foi mais ampla
(~20% em NEFs e 60% em folhas). Isso pode ser a
explicação do número superior de ataques ao herbívoro
em C. priscus.
Interações tri-tróficas - Formigas/planta/homóptero - Croton

ALTERAÇÕES
NO
SISTEMA
IMUNE
DE
CAMUNDONGOS EM RESPOSTA AO VENENO DE
Phoneutria nigriventer
Regina Maura do Nascimento e Silva (Bolsista
PIBIC/CNPq), Profa. Dra. Maria Alice da Cruz Höfling
(Orientadora), Instituto de Biologia – IB, UNICAMP
Os acidentes causados por aranhas constituem no
Brasil problema de Saúde Pública. Neste trabalho
foram investigados os efeitos do veneno da aranha
Phoneutria nigriventer (PNV) no sistema imune de
camundongos através da análise histológica de timo,
baço, linfonodos corados com H.E. e determinação da
apoptose dos órgãos citados, utilizando o kit Oncor
Apoptag.
A quantidade de veneno inoculada
intraperitonealmente foi a dose efetiva (DE) de 20µg/
animal em camundongos com sobrevidas de 6, 24, 48 e
72 hs. Em todos os órgãos estudados foi detectada
uma aparente desorganização tecidual. No baço, após
24 hs houve aumento da polpa branca e congestão da
vermelha e após 72 hs, diminuição de polpa branca.
Foi observado aumento gradativo de linfócitos maiores

(ativados) diretamente relacionado ao maior tempo de
veneno circulante. No timo, foi observada diminuição
progressiva da cortical interpretada como depleção de
linfócitos T. indicando depressão imunitária primária,
fato este detectado em animais infectados com
diferentes tipos de vírus (dados de literatura). Os
linfonodos apresentaram-se hipertróficos às 6 hs p.i.
com desenvolvimento de nódulos secundários após a
sensibilização. A análise de apoptose dos órgãos
poderá esclarecer mecanismos envolvidos na resposta
imunitária após a inoculação do PNV.
Phoneutria nigriventer – Sistema Imune – Camundongos

O PAPEL DO VENENO DA ARANHA Phoneutria
nigriventer NA RESPOSTA INFLAMATÓRIA EM
CAMUNDONGOS
Ricardo Miyaoka (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Maria Alice da Cruz-Höfling (Orientadora), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP
O envenenamento humano causado por acidentes de
araneísmo no Brasil é causado principalmente pela
espécie Phoneutria nigriventer,
que
também se
destaca pela alta toxicidade de seu veneno, o que torna
extremamente importante a investigação dos seus
mecanismos de ação e atividades biológicas.
Investigamos o papel do veneno na histofisiologia das
células envolvidas na resposta inflamatória em
camundongos
determinando
alterações
da
permeabilidade vascular por inoculação via subcutânea
de 25µL em abdome e coxins plantares, e 0,1mL via
intraperitoneal (i.p.) da Dose Letal 50% do veneno.
Formou-se edema imediatamente após a inoculação.
As patas foram pesadas em balança para quantificá-lo,
e analisadas histologicamente revelando mudanças
estruturais. O edema no abdome foi determinado pela
medição do extravasamento de corante (Evans Blue)
inoculado antes do veneno. Em ambos experimentos, o
edema foi máximo após 1h pós-inoculação, causado
pelo aumento da permeabilidade capilar, exsudação de
proteínas, queda da pressão oncótica sanguínea na
região inflamada e extravasamento de plasma para o
interstício. O influxo leucocitário em resposta ao veneno
foi medido após inoculação i.p. e contagem das células
em câmara de Neubauer. O intestino delgado dos
animais inoculados foi analisado histologicamente para
averiguação de mudanças estruturais.
Veneno - Reação inflamatória - Camundongos

TAMANHO ÓTIMO DE LARVAS DE Spodoptera
frugiperda (Lepidoptera:Noctuidae) PREDADAS
POR Zelus longipes (Heteroptera:Reduviidae)
Rodrigo Cogni (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Benedicto F. do Amaral Filho (Orientador), Instituto de
Biologia – IB, UNICAMP
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A escolha ótima de presas por um predador depende
do valor energético, do tempo de alimentação e do
tempo de busca. Presas de diferentes tamanhos
apresentam valores energéticos desiguais e o tamanho
da presa influencia o tempo gasto pelo predador para
encontrá-la, subjugá-la e manipulá-la. Estudamos o
reduvídeo Z. longipes predando larvas de S. frugiperda,
uma mariposa comum em áreas agrícolas. Nossos
objetivos foram determinar quais são os tamanhos de
larva mais predados, e quais tamanhos apresentam o
maior retorno energético por unidade de tempo. Em
laboratório, realizamos 60 testes nos quais oferecíamos
três larvas para o predador e anotávamos o tamanho
da larva predada e 180 testes nos quais oferecíamos
uma larva e anotávamos o tempo de alimentação e a
biomassa adquirida. O predador mostrou preferência
2
por larvas pequenas (x =9,63; gl=2; p<0.01) quando os
três tamanhos eram oferecidos simultaneamente. O
tempo de alimentação e a biomassa adquirida pelo
predador apresentaram correlação positiva com o
tamanho da presa (rs = 0.706 e rs = 0.712). A eficiência
(biomassa por tempo) não apresentou correlação com o
tamanho da presa (rs = 0.101). O tamanho das larvas
atacadas com sucesso (x=90+69mg, n=30) foi
significativa menor que o tamanho das larvas atacadas
sem sucesso (x=292+109mg, n=20) (t=7,4; gl=29;
p<0,01). Embora a utilização de presas grandes
proporcione um ganho de energia por unidade de
tempo ligeiramente maior, estas apresentam um custo
adicional referente ao risco de injurias ao revidar a
tentativa de predação, o que pode estar favorecendo a
utilização de presas pequenas.
Insetos - Predação - Forrageamento ótimo

PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO CINÉTICA DE
UMA ISOFORMA DE FOSFOLIPASE A2 (PLA2 ) DO
VENENO TOTAL DE Crotallus durissus terrificus.
Rosicler Lázaro Barbosa (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Sérgio Marangoni (Orientador), Instituto de
Biologia – IB, UNICAMP
As PLA2
são importantes fatores do processo
inflamatório, as de veneno ofídicas provocam edema de
pata em ratos e degranulação de mastócitos in vivo
(Agents Actions, 36:258, 1992; Am. J. Pathol. 134(4):
807, 1989). Existem poucos estudos sobre a
caracterização cinética de PLA2 crotálicas e botrópicas,
bem como de modelos in vitro para o estudo de drogas
anti-inflamatórias sobre as PLA2. Este trabalho mostra a
purificação de três isoformas de PLA2 de Crotallus
durissus terrificus e a caracterização cinética da
isoforma F15 utilizando substratos cromogênicos.As
três isoformas de PLA2 foram obtidas em etapa única
por cromatografia de fase reversa em µ-Bondapack C18 (0,78x300mm). Nos ensaios cinéticos da isoforma
F15, utilizou-se o ácido 4-nitro-3-octanoil-oxibenzóico
como substrato e os valores de Vmáx e Km obtidos
-1
o
foram de 16,8nmol.min e 250µmol a 37 C e pH 7,8 de

acordo com o encontrado na literatura (Toxicon 35:
1149, 1996). A atividade enzimática é dependente de
++
íons Ca
e sofre ativação em concentrações de
-1
10mmol.L destes íons e não apresenta alterações
++
++
++
significantes na presença de Mg , Mn e Cd . Estes
resultados mostram que o substrato sintético como o
ácido 4-nitro-3-octanoil-benzóico pode ser utilizado para
protocolos de cinética enzimática, tornando possível um
modelo experimental para o estudo de drogas antiinflamatórias in vitro.
Crotalus durissus terrificus -PLA2 -Caracterização

ALCALÓIDES PIRROLIZIDÍNICOS (APS) COMO
RESPOSTA INDUZIDA FRENTE A DANO FOLIAR EM
Crotalaria mucronata Desv. (Fabaceae).
Tatiana Pagotto Yoshida (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. José Roberto Trigo (Orientador), Instituto de
Biologia - IB, UNICAMP.
Compostos químicos secundários e inimigos naturais
de herbívoros constituem respectivamente defesas
intrínsecas e extrínsecas em Angiospermas. Alta taxa
de defesa química, p.e. APs, é muito custosa,
ocorrendo provavelmente alocação de recursos entre
os dois tipos de defesa, e de compostos químicos para
orgãos mais valiosos da planta. Indução de substâncias
do metabolismo secundário é um tipo de defesa
mobilizada frente ao ataque por herbívoros. Em
Crotalaria mucronata, a produção de APs foi
significativamente induzida por dano foliar mecânico
(Controle = 0,024 ± 0,012µg/mg peso seco, Induzido =
0,096 ± 0,145µg/mg, Wilcoxon; N=20; p=0,04). Além
disso, APs concentram-se diferencialmente em partes
da planta (raizes = 0,059 ± 0,029µg/mg peso fresco;
caules = 0,006 ± µg/mg; folhas = 0,031 ± µg/mg; flores
= 0,023 ± 0,012µg/mg; vagens verdes = 0,011 ±
0,003µg/mg; sementes verdes = 0,053 ± 0,017µg/mg;
vagens maduras = 0,013 ± 0,006µg/mg; sementes
maduras = 0,202 ± 0,124µg/mg; ANOVA; N=68;
p<0,001), sendo que a concentração destes alcalóides
nas sementes maduras foi significativamente maior que
nas outras partes da planta (Tukey, p< 0,01). Sugere-se
que a indução de APs em C. mucronata e distribuição
diferencial desses compostos sustentem as hipóteses
acima mencionadas.
Crotalaria mucronata - Alcalóides Pirrolizidínicos - Indução

EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO CRÔNICA DE
LAMOTRIGINA SOBRE A APRENDIZAGEM E A
MEMÓRIA EM RATOS SUBMETIDOS AO TESTE DO
LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO.
Marussi,V.H.R.*; Sampaio,M.H.*; Ferrari, E.A.M.; Melo,
L.L. Instituto de Biologia- IB, UNICAMP (Apoio
Financeiro: FAPESP)
A literatura sugere que o tratamento agudo com a
lamotrigina (LTG), uma nova droga antiepiléptica, não
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parece produzir efeitos sobre a memória e a
aprendizagem. A proposta desse trabalho foi avaliar
possíveis efeitos da administração crônica de LTG
sobre a aprendizagem e a memória de uma resposta de
fuga em ratos. O labirinto em cruz elevado (LCE)
consistiu de um aparato de madeira com dois braços
abertos (50 x 10 cm) e dois braços fechados (50 x 10 x
40 cm), suspenso 50 cm do solo. Os animais foram
tratados com LTG durante 21 dias (12 mg/kg, i.p.)
sendo que nos últimos dois dias de tratamento, foram
realizados os testes comportamentais. Ratos Wistar
machos
foram
colocados
individualmente
na
extremidade de um dos braços abertos do labirinto e
registrou-se a latência de entrada em um dos braços
fechados (aquisição). Vinte e quatro horas após (teste),
realizou-se o mesmo procedimento. As latências
médias foram comparadas. Não houve diferença
significativa entre grupos na aquisição (p<0,05).
Comparações entre as latências da aquisição e do teste
indicaram diferenças significativas entre o grupo
controle (p<0,05), mas não para o grupo LTG. Esses
resultados sugerem que o tratamento crônico com LTG
parece interferir na aprendizagem da resposta de fuga
do braço aberto do LCE.

que seguem o metabolismo secretório, e que o
[PtdIns(3,4,5)P3] não é relevante nessas vias
secretórias.
Secreção de insulina - PI3-quinase - Wortmanina

Lamotrigina - Aprendizagem - Epilepsia

FOSFATIDILINOSITOL
3,4,5-TRIFOSFATO
[PtdIns(3,4,5)P3] E A SECREÇÃO DE INSULINA
Vinicius T. Macêdo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. A.
C. Boschero (Orientador), Instituto de Biologia - IB UNICAMP
O metabolismo da glicose pelas células β pancreáticas
+
induz bloqueio de um canal específico para o K . O
+
acúmulo de K na célula provoca despolarização da
2+
membrana e conseqüente permeabilidade ao Ca que
penetra a célula ativando o mecanismo secretor que é
2+
potencializado pelo próprio Ca . Este íon ativa também
a adenililciclase e a PLC, ambas enzimas de membrana
que, através de seus respectivos segundosmensageiros (AMPC , IP3 e DAG), sensibilizam o
2+
aparelho secretror ao próprio Ca e potencializam a
secreção de insulina. Estudamos a possível
participação do [PtdIns(3,4,5)P3] (sub-produto da
fosforilação de fosfoinositídeos de membrana) no
mecanismo de secreção de insulina estimulado por
+
glicose e concentrações despolarizantes de K , bem
como sua participação na potencialização da secreção
de insulina induzida por aumento de AMPC, de IP3 e de
DAG nas células secretoras de insulina. Para isso
utilizamos a Wortmanina para inibir a PI 3-quinase e
radioimunoensaio para dosagem da insulina. A
+
secreção de insulina induzida por despolarização de K
ou glicose não foi modificada pela Wortmanina,
indicando que a referida droga não é tóxica, não afeta a
permeabilidade da membrana e os fluxos iônicos
responsáveis pelo processo secretório, que não
interfere com o metabolismo de glicose ou em etapas
39
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Faculdade de Engenharia Civil
O PROGRAMA CYPECAD METÁLICAS 3D NA
INFORMATIZAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL
José
Wellington
Memória
Oliveira
(Bolsista
SAE/UNICAMP), Prof. Dr. João Alberto Venegas
Requena (Orientador) e Prof. Dr. Francisco Antonio
Menezes (Co-Orientador), Faculdade de Engenharia
Civil – FEC, UNICAMP
Uma das áreas da Engenharia Civil que requerem
profissionais de maior competência técnica é aquela
que trata do “Cálculo Estrutural”. O chamado “Projeto
Estrutural” deve ser elaborado antes do início de
qualquer edificação e via de regra as soluções não são
únicas. Com o auxílio de programas computacionais
especializados, o projetista pode utilizar seu tempo de
forma mais nobre e racional, dedicando-se ao estudo
de várias alternativas de solução. É necessário que o
profissional de Engenharia Civil utilize de forma
adequada os programas disponíveis, que por sua vez
devem garantir que os cálculos estejam corretos e
respeitem as normas técnicas vigentes no país. O
Cypecad Metálicas 3D é uma ferramenta importante
neste processo, sendo utilizado para o cálculo de
esforços e dimensionamento de perfis em estruturas
metálicas. Para viabilizar o estudo deste programa, fezse uso de três diferentes estruturas de galpões
amplamente utilizados em estruturas metálicas: Duas
Águas, Shed e Arco. Foi levado em consideração todas
as ações permanentes e variáveis (sobrecarga e
vento), além das combinações possíveis destas ações.
A análise dos resultados permite verificar a viabilidade
do programa em questão quanto ao seu uso. Os
resultados encontrados nas análises podem ser
considerados satisfatórios, tendo em vista a ordem de
grandeza dos esforços nas barras, que servem para o
dimensionamento das mesmas. Exemplos de análise
estrutural e dimensionamento das treliças metálicas
serão apresentados.
Cypecad Metálicas 3D – Informatização – Projeto Estrutural

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ACÚSTICA DE
TEATROS E AUDITÓRIOS
Karina Toma (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra.
Stelamaris Rolla Bertoli (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil – FEC, UNICAMP
Neste projeto estudamos a evolução histórica da
acústica de teatros e auditórios e a relacionamos com a
evolução dos conceitos de Acústica Arquitetônica.
Historicamente a Arquitetura vem estudando problemas
de acústica de teatros desde a antigüidade de forma
empírica. A pouco mais de cinqüenta anos é que os
conceitos científicos têm conseguido explicar alguns
desempenhos acústicos de ambientes fechados.

Embora os princípios que envolvem a acústica destes
ambientes estão associados à reflexão, absorção e
espalhamento das ondas sonoras no ambiente, outras
características mais subjetivas têm sido levantadas
para um bom desempenho acústico de teatros e
auditórios. A metodologia do trabalho baseou-se no
levantamento de informações históricas e acústicas dos
projetos de teatros e auditórios bem conhecidos e na
comparação das características construtivas e de
projeto com os conceitos acústicos. O resultado
esperado é estabelecer parâmetros e informações que
auxiliem a elaboração de bons projetos acústicos de
salas como teatros e auditórios.
Acústica de Teatros – Acústica de Auditórios – Acústica Arquitetônica

AULAS
INFORMATIZADAS
DE
ACÚSTICA
APLICADA À ENGENHARIA CIVIL
Nadiel Todescatt (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Stelamaris Rolla Bertoli (Orientadora), Faculdade
de Engenharia Civil – FEC, UNICAMP
A escassez de livros didáticos de Acústica, em
português, modernos e atualizados e a facilidade do
uso de ferramentas computacionais motivaram o
desenvolvimento dessa pesquisa. Neste trabalho, a
partir de consultas bibliográficas nacionais e
estrangeiras, foi criado um texto iterativo na forma de
um curso informatizado de Acústica aplicada à
Engenharia Civil . Para a transmissão das informações
utilizou-se o formato HTML (iterativo). O conteúdo foi
dividido em quatro grandes tópicos : Física Básica,
Ruído e o Homem, Acústica de Salas e Controle de
Ruído . Foram ilustrados os conceitos básicos de
propagação sonora, sua interferência no desempenho
acústico do ambiente construído e na qualidade de vida
do usuário, as formas de controle de ruídos
indesejáveis e outros pontos relevantes.
Acústica - Aulas Informatizadas - Engenharia Civil

AMBIENTE URBANO: AVALIAÇÃO DO CONFORTO
TÉRMICO EM FUNÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR
TRANSMITIDA PELA ARBORIZAÇÃO
Priscilla Zuconi Viana (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dra. Lucila Chebel Labaki (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil - FEC, UNICAMP
A busca pela economia de energia e pelo conforto
ambiental, tanto em edificações como nos espaços
externos, tem se tornado premente nas últimas
décadas. Através deste projeto pretende-se dar uma
pequena contribuição para a melhora do conforto
térmico em ambientes externos. Este trabalho tem
como objetivo o estudo da atenuação da radiação solar
por diferentes espécies arbóreas, a partir de dados
referentes à radiação solar, temperaturas de globo e
ambiente, umidade relativa, visto que a quantidade de
informações disponíveis sobre este assunto é ainda
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reduzida. A coleta dos dados acima referidos tem sido
feita
através
de
equipamentos
dispostos
simultaneamente ao sol e à sombra dos indivíduos
analisados, de modo que se possa comparar as suas
variações relativas. Com os dados obtidos, estão sendo
calculadas as porcentagens de atenuação da radiação
solar para cada árvore. Ainda, através dos dados de
temperatura, umidade e velocidade do vento, está
sendo avaliado, através de índices de conforto térmico,
se o local analisado, tanto à sombra como ao sol, se
encontra na zona de conforto. Os resultados permitem
avaliar as espécies mais adequadas para o conforto
térmico urbano. A partir dos dados coletados serão
propostas recomendações para a arborização urbana
em Campinas.
Conforto térmico - Radiação Solar - Arborização

ESTUDO E AUTOMAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO
DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS CONSTITUÍDOS DE
PERFIS FORMADOS A FRIO.
Rodrigo Ribeiro Antunes Pinto (Bolsista FAPESP) e
Prof. Dr. João Alberto Venegas Requena (Orientador) e
Prof. Dr. José Luiz Antunes de O. e Sousa (CoOrientador), Faculdade de Engenharia Civil – FEC,
UNICAMP
O seguimento de elementos estruturais formados a frio
(e.e.a.f.f.), nas estruturas metálicas, é o que envolve o
maior requinte de cálculo e maior versatilidade de
projeto, proporcionando estruturas mais esbeltas e
consequentemente mais econômicas. Tal segmento
possui bibliografia escassa no país e uma baixa
porcentagem
de
engenheiros
aptos
ao
dimensionamento de tais estruturas. Por estes motivos,
o estudo consiste na elaboração de um livro de e.e.a.f.f.
e um software de dimensionamento de barras
constituídas destes elementos. No dimensionamento
são utilizadas as três normas mais importantes no
âmbito nacional e internacional sobre o assunto
(Eurocode3 - Europa, Cold-Formed Steel Manual EUA, Norma Brasileira de Chapas Dobradas - Brasil).
Tanto a execução do livro quanto do software visam o
aprimoramento dos estudos e divulgação técnica deste
tipo de construção, a qual é a mais utilizada dentro da
área de estruturas metálicas no país, muitas vezes de
maneira ainda inapropriada. O livro assume importância
fundamental quando analisada a escassa e
desatualizada bibliografia brasileira sobre o assunto e o
software constitui uma poderosa ferramenta na análise
profunda das diferenças existentes em cada norma e
posterior aperfeiçoamento da recém lançada norma
brasileira sobre o assunto.
Aço – Dimensionamento – Formados a Frio

GERAÇÃO E ANÁLISE ESTRUTURAL DE CASCAS
DE FORMAS LIVRES TRIANGULARES
Vivian Lima Vieira (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Isaías Vizotto (Orientador), Faculdade de Engenharia
Civil - FEC, UNICAMP
As estruturas em cascas de formas livres são aquelas
em que os estados ideais de tensões são de
compressão pura para as principais solicitações
atuantes. Têm diversas aplicações na Engenharia Civil,
dentre as quais coberturas de grandes vãos, como de
aeroportos, auditórios, ginásios esportivos, teatros, etc .
Podem ser feitas de vários materiais como concreto,
madeira, aço, materiais plásticos e outros. O objetivo
deste estudo é a elaboração completa de um projeto de
estrutura em casca de planta triangular de concreto
armado, almejando também, incentivar pesquisas nesta
área tão pouco explorada no país. Como etapa inicial
do projeto, utilizamos o programa MTOOL para geração
em planta da forma triangular equilátera de 20 metros
de lado e com discretização da malha de elementos
finitos de dois tamanhos ( 20 cm e 50 cm). A partir da
malha obtida, procede-se a geração da forma
tridimensional,
através
do
programa
Vizotto.
Considerando-se as restrições de apoio e por
simulação matemática chegamos a uma conformação
adequada, para a forma da casca de acordo com a
teoria de membrana. Por fim, faz-se a análise estrutural
através do programa ANSYS, onde são analisados os
comportamentos estáticos sob ações como peso
próprio, carregamentos distribuídos, vento, temperatura
e quaisquer outros esforços.
Estruturas em Casca - Concreto Armado - Otimização de Formas

Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computação
TRANSLAÇÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA EM
SISTEMAS
TIPO
WDM
UTILIZANDO
AMPLIFICADORES ÓPTICOS A SEMICONDUTOR
Rodrigo de Magalhães Sartim (Bolsista PIBIC/CNPq),
Prof. Aldário C. Bordonalli e Prof. Evandro Conforti
(Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e
Computação – FEEC, UNICAMP
A translação de comprimento de onda em sistemas
ópticos de divisão por comprimento de onda (WDM)
consiste no deslocamento da informação de um sinal
modulado em uma portadora óptica para um novo
comprimento de onda. Esta técnica pode utilizar o
amplificador óptico a semicondutor (SOA), baseando-se
no fenômeno do ganho cruzado de modulação. A
implementação de um experimento deste tipo foi
realizada neste trabalho. Gerou-se, inicialmente, um
sinal óptico forte modulado (1473 nm) e um sinal fraco
sem modulação em um comprimento de onda diferente
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(1550 nm) os quais foram acoplados através de um
acoplador direcional, amplificados, utilizando um SOA
próximo ao estado de saturação. Na saída do SOA
somente o sinal em 1550 nm foi obtido, devido filtro.
Por último, foi feita uma análise comparativa entre o
sinal filtrado e o sinal original que continha a
informação. Quanto aos resultados, obteve-se um bom
desempenho desta técnica para sinais modulados com
frequências inferiores a 200 MHz. Para frequências
superiores, o sinal mostrou-se distorcido, pois o
transitório de ganho do SOA utilizado não é
suficientemente rápido para acompanhar as variações
do sinal. O utilização de SOAs com Poços Quânticos
Múltiplos em camadas tensionadas teria evitado as
limitações observadas. A técnica aqui estudada é uma
solução alternativa para aumentar a flexibilidade e a
capacidade de uma rede óptica WDM que sempre
possui a limitação de um número máximo de
comprimentos de onda utilizáveis.
WDM - Amplificadores Opticos a Semicondutor - Ganho cruzado de
modulação

Faculdade de Engenharia Mecânica
ENFOQUE ITERATIVO PARA AGRUPAMENTO DE
MÁQUINAS E LAYOUT
Joni de Almeida Amorim (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Marcius Fabius Henriques de Carvalho (Orientador),
Professor Visitante da Faculdade de Engenharia
Mecânica da UNICAMP e Pesquisador do Instituto de
Automação do CTI
O conceito de manufatura celular consiste em
decompor um sistema de manufatura em subsistemas
mais fáceis de gerenciar que o sistema global. As
máquinas são agrupadas em células e as peças em
famílias. Cada par ‘família-célula’ constitui uma célula
de manufatura. Neste trabalho, buscamos estudar e
implementar computacionalmente através da linguagem
C++ algoritmos que otimizam o layout de células de
manufatura, o que virá a permitir análises empíricas e
teóricas dos mesmos. As células de manufatura podem
ser formadas com base em critérios de otimização,
podendo aumentar a flexibilidade, a produtividade e o
respeito aos prazos de fabricação no setor de produção
altamente variada e descontínua, simplificando as
tarefas de gestão. Considerando-se que cada método
de resolução do problema tem suas limitações,
percebe-se que não existe um método ideal para todas
as situações mas, isto sim, uma necessidade de
utilização de diferentes métodos quando diante de
situações reais. Ou seja: deve-se utilizar diferentes
métodos diante de um mesmo problema de forma a se
gerar diferentes soluções as quais servirão de suporte
às decisões tomadas no chão de fábrica.
Otimização - Layout - Célula de Manufatura

ANÁLISE DE PROBLEMAS DE FLUIDOS PELO
MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS USANDO O
PROGRAMA FLOTRAN
Wagner R. da Silva Trindade (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Marco L. Bittencourt (Orientador), Faculdade
de Engenharia Mecânica – FEM, UNICAMP
O objetivo deste trabalho é estudar problemas de
fluidos através do método de elementos finitos
empregando o programa Flotran. Uma revisão sobre os
princípios da mecânica do contínuo (conservação de
massa, conservação de momentos, equações de
energia) e diversos conceitos de fluidos e seu
comportamento foi realizada. Desta maneira, adquiriuse uma base sólida para o entendimento dos
fenômenos que envolvem diversos tipos de
escoamento. A partir daí, aplicou-se o método de
elementos finitos à equação de Navier-Stokes, obtendo
uma forma que permita resolver numericamente vários
problemas de fluido. Estudou-se as capacidades do
programa Flotran para análise por elementos finitos de
problemas de fluidos. Com o conhecimento e perfeito
entendimento das equações e aproximações, pode-se
analisar os mais vários tipos de problemas de
fluidomecânica com o Flotran.
Elementos finitos – Fluidos – Programação

Faculdade de Engenharia Química
MODELAGEM SIMULAÇÃO E CONTROLE DE UM
PROCESSO CONTÍNUO DE PURIFICAÇÃO DE
ENZIMAS
Ricardo
José
Chimentão
(Bolsista
PIBIC/SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Rubens Maciel Filho
(Orientador), Faculdade de Engenharia Química - FEQ,
UNICAMP
O processo CARE (“ Continuous Adsortion Recycle
Extration ”) é de grande importância devido ao seu
grande potencial de aplicação industrial em larga escala
para purificação de enzimas. O processo é baseado na
adsorção cromatográfica por bioafinidade e apresenta
três estágios: adsorção, lavagem e dessorção, cada um
dos quais aproximados por um reator CSTR. O modelo
matemático representativo do processo CARE foi obtido
através de leis da cinética e de balanços de massa nos
estágios do sistema. O método numérico utilizado para
resolução das equações diferenciais representativas do
processo foi o de Runge- Kutta de quarta ordem. Os
parâmetros cinéticos de adsorção e dessorção foram
obtidos através da literatura e se adequam bem a este
processo. O modelo apresentado é genérico podendo
ser aplicado para qualquer sistema que disponha de
parâmetros cinéticos necessários. No presente trabalho
realiza-se a implementação de controles do tipo
clássico e avançado.
Adsorção - Modelagem - Controle
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Instituto de Computação
FERRAMENTA DE AUXÍLIO À GERAÇÃO DE
SCRIPTS DE TESTE
Alex Jeukens (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.a. Drª.
Eliane Martins (Orientadora), Instituto de Computação –
IC, UNICAMP
É muito importante assegurar a correção do software
de sistemas como o de operação de usinas nucleares
ou de comunicação de satélites. Neste trabalho foi
desenvolvida uma ferramenta, que integra o sistema de
teste ATIFS, para auxiliar a criação de um script em
TCL (Tool Command Language), contendo casos de
teste e definições de falhas (que simulam ocorrências
de falhas de hardware), utilizado para validar protocolos
de comunicação. Após a leitura e análise de trabalhos
correlatos e a avaliação de ferramentas similares,
concebeu-se o sistema de geração de scripts. Este
facilita e acelera a preparação de testes, automatizando
etapas, como a definição de falhas. A elaboração de
scripts é rápida e descomplicada, através de menus e
caixas de diálogo; não é necessário o domínio de uma
linguagem
criada
especificamente
para
sua
especificação. Os testes são melhor documentados e
organizados, devido a integração da ferramenta com
um banco de dados, onde são armazenados os scritps.
A aplicação do sistema desenvolvido aumenta a
cobertura dos testes, viabilizando esta atividade em um
curto período de tempo, contribuindo assim para a
melhoria da qualidade do software testado.
Script - Teste de Protocolo - Injeção de Falhas

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SIST. DE COMÉRCIO
ELETRÔNICO: PAYPERCLICK
Carlos Gustavo de Medeiros Ballock (Bolsista
PIBIC/CNPQ) e Prof. Ricardo Dahab (Orientador),
Instituto de Computação - IC, UNICAMP
A criptografia exerce atualmente um papel importante
nos sistemas de informação, não apenas para
solucionar problemas típicos de segurança, mas
também nos usos emergentes dos seus serviços em
aplicações de comércio eletrônico como, por exemplo,
a geração de dinheiro eletrônico. Neste trabalho, a
partir de algoritmos criptográficos de domínio público,
foi desenvolvido um provedor de serviços criptográficos
para um sistema de comércio eletrônico chamado
PayPerClick. A linguagem Java foi utilizada na
implementação. Além disso, o desenvolvimento se
utilizou de técnicas de modelagem orientadas a objetos
(O.O.) O provedor permite que transações comerciais
sejam realizadas em ambientes computacionais não
seguros como por exemplo a Internet. O provedor
criptográfico implementa as funções básicas de
criptografia:
confidencialidade,
integridade,

autenticação e não-repúdio. Estas funções básicas
podem ser combinadas de forma a se obter serviços
compostos, como por exemplo, confidencialidade e
integridade; autenticação e integridade; etc. Entre os
algoritmos implementados estão os cifradores, os
algoritmos de assinatura digital e os algoritmos de
espalhamento (hashing) criptográficos.
Criptografia - Comércio Eletrônico - Provedor Criptográfico

ESTUDO DE CLIQUES EM COGRAFOS
Daniel Barros Rodrigues Costa (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Dr. Célia Picinin de Mello (Orientadora), Instituto de
Computação – IC, UNICAMP.
Neste trabalho estamos interessados em estudar a
relação de interseção entre as cliques de um cografo.
(Cografos são grafos que possuem diâmetro no
máximo dois.) Para este fim estudamos noções básicas
de grafos, algumas classes de grafos tais como grafos
completos e bipartidos além da classe dos cografos e
suas propriedades. Grafos completos e bipartidos são
cografos. Os cografos podem ser representados de
forma única através de árvores (conhecidas como
cotree). Usando esta representação podemos observar
várias propriedades e contar o numero de cliques de
um cografo representado por uma cotree de nível
fixado. Direcionamos nossos esforços no sentido de
descobrir relações entre cografos e a propriedade Helly
(uma família de cliques possui a propriedade Helly,
quando qualquer coleção de cliques que se intersectam
2 a 2, tem uma interseção comum). Demostramos que
os cografos não satisfazem a propriedade Helly, mas
algumas de suas subclasses (grafos bipartidos) a
satisfazem. Nosso próximo objetivo é estudar a relação
das cliques em cografos que podem ser representados
por árvores de nível maior ou igual a 3.
Cografo - Heely - Cotree

CAMADA GO: CAMADA DE GERENCIAMENTO DE
OBJETO
Ricardo Luís Lachi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra.
Eliane Martins
(Orientadora), Instituto de
Computação – IC, UNICAMP
A camada GO permitirá aos programadores que a
utilizarem para manipular bancos de dados relacionais,
trabalhar com seus dados totalmente dentro da
orientação a objetos, já que ficará por conta da camada
GO fazer o mapeamento de estruturas e comandos
orientados a objeto para estruturas e comandos
relacionais. Ao término deste trabalho, a camada GO
será capaz de
manipular os bancos de dados
relacionais utilizando-se da comunicação via ODBC
(Open Database Connectivity) que tomará o lugar da
comunicação via DDE (Dynamic Data Exchange)
empregada inicialmente mas que tornou-se obsoleta. A
utilização do ODBC como sendo a interface de
comunicação com o banco de dados permitirá que a
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camada GO consiga acessar qualquer banco de dados
que suporte essa forma de acesso. Isso faz com que a
camada seja independente do banco de dados utilizado
para o armazenamento dos dados.
Orientação a Objeto - Bancos de Dados - ODBC

ANALISADOR
DA
LINGUAGEM
DE
ESPECIFICAÇÃO DE PROTOCOLOS
Selma Thaís Tanaka (Bolsista SAE/UNICAMP),
Professora Dra. Eliane Martins (Orientadora), Instituto
de Computação - UNICAMP
O analisador da linguagem de especificação de
protocolos (LEP) faz parte do projeto ATIFS (Ambiente
de Testes baseado em Injeção de Falhas por Software)
para testes de protocolos de comunicação. O projeto
ATIFS é realizado em conjunto com a Divisão de
Sistemas de Solo do INPE (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais), em São José dos Campos. Este
analisador tem como entrada a especificação de
protocolos de comunicação escrita, pelo usuário, em
uma linguagem específica (LEP); e tem como saída
tabelas de símbolos, matrizes de transição e códigos
intermediários que serão utilizados por outras
ferramentas integrantes do projeto ATIFS. A partir da
gramática da LEP foram construídos os analisadores
léxico e sintático desta gramática utilizando-se os
softwares Flex 2.47 e Bison 1.24. Estes analisadores
formam o compilador da LEP, que verifica se a
linguagem foi corretamente empregada pelo usuário.
Através deste compilador foi possível detectar
ambigüidades na definição da gramática da LEP, o que
forçou sua imediata redefinição. A manipulação das
informações contidas na especificação de protocolos,
escrita pelo usuário, visando a construção das
estruturas necessárias e a integração do Analisador da
LEP ao projeto ATIFS será programada utilizando-se o
software de desenvolvimento Borland C++.
Analisador – Protocolos de comunicação – Testes

Instituto de Física
TRANSISTOR DE EFEITO DE CAMPO EM CAMADAS
DE In0.51Ga0.49P CRESCIDAS EM GaAs
Adenir da Silva Filho (Bolsista IC/Fapesp) e Prof. Dr.
Newton Cesário Frateschi (Orientador), Instituto de
Física Gleb Watagin – IFGW/DFA/LPD, UNICAMP
Em moduladores ópticos digitais baseados em laseres
de três terminais, há a necessidade de controlar a
resistência elétrica entre suas cavidades (porta e de
inversão de população), o que pode ser feito através de
um Transistor de Efeito de Campo, FET, cuja
construção é o objeto deste estudo. O trabalho se
divide em três áreas: estudo de propriedades de
heterojunções entre semicondutores, metal e óxido;
modelamento unidimensional do FET e fabricação e

caracterização do mesmo. Apresentaremos resultados
do cálculo de diagramas de bandas para heterojunções
baseados na solução numérica auto-consistente da
equação
de
Poisson.
Apresentaremos
o
desenvolvimento de máscaras litográficas bem como de
processos de fabricação do dispositivo. Finalmente,
serão apresentados os resultados preliminares para os
transistores que desenvolvemos em nosso laboratório
onde uma comparação com o modelo de
funcionamento será realizada.
FET - Transistor - Junções

O TRATAMENTO DAS INTERAÇÕES ENTRE
QUARKS À LUZ DA MECÂNICA QUÂNTICA E DA
CROMODINÂMICA QUÂNTICA
Alex Eduardo de Bernardini (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof.ª Dr.ª Carola Dobrigkeit Chinellato (Orientadora),
Instituto de Física Gleb Wataghin – IFGW, UNICAMP
A teoria em Física de Partículas Elementares do
Modelo Padrão tem fornecido resultados importantes na
descrição das interações e dos estados ligados entre
quarks (hádrons) mediante acoplamento de força forte.
Neste trabalho utilizamos resultados teóricos da
Cromodinâmica Quântica (QCD) para a determinação
de energias (massas) efetivas de estados ligados quark
– antiquark (mésons).Tivemos como objetivo entender
os cálculos de amplitudes de probabilidades
relacionadas a processos de formação de estados
ligados de mésons via interação forte e, através destas
amplitudes, calcular a forma do potencial de interação e
da seção de choque do processo em questão.
Propusemos e estudamos modelos simplificados e
particularizados (quarks leves e quarks pesados) para o
estudo das interações quark – antiquark. Utilizamos
conceitos simples da Mecânica Quântica , como por
exemplo: a aproximação semiclássica WKB e a
aproximação não - local da equação de Schrödinger
com correções relativísticas. Empregamos, também,
alguns resultados da Eletrodinâmica Quântica (QED) e
da QCD envolvidos com cálculo de seção de choque
que, ao lado das massas efetivas, associa os
resultados teóricos aos dados experimentais. Com este
trabalho completamos o primeiro passo no
entendimento do mecanismo de interação entre
partículas elementares, particularmente no que se
refere à interação forte entre quarks.
QCD - Mésons.- Interação forte

CONTROLE
DE
PULSOS
DE
LASER
E
AMOSTRAGEM RÁPIDA DE SINAIS
Alexandre Novaes Olivieri (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Flávio Caldas Cruz (Orientador), Instituto de
Fisica “Gleb Wataghin” – IFGW – UNICAMP.
A utilização de programas de computador para realizar
aquisição de dados automaticamente durante os
experimentos é de importância fundamental para o
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pesquisador, permitindo que os dados do mundo real,
provenientes de sensores e de instrumentos de leitura,
sejam lidos de forma eficiente e confiável para posterior
análise física e matemática. Em alguns casos a
aquisição rápida dos dados tem papel fundamental na
amostragem. Neste trabalho, numa primeira etapa
desenvolvemos, com o auxílio da linguagem de
instrumentação virtual HPVEE, um software de
aquisição, também conhecido como instrumento virtual,
que explorava diversas capacidades de um mainframe
HP 75000, tais como aquisição de sinais em tempo
real, aquisição rápida de sinais, aquisição de sinais
através de um multiplexador de 16 canais, medição de
temperaturas, entre outras. Numa segunda etapa,
utilizou-se um outro ambiente de programação virtual,
LabVIEW, e foi desenvolvido um instrumento virtual
para a aquisição de dados de um analisador de
espectro HP8562. Numa etapa final, foi desenvolvido
um instrumento virtual que controla o estado de um relê
indutivo, que será usado para controlar a passagem de
um feixe de laser, permitindo o controle temporal de
pulsos.
Instrumentação Virtual - Aquisição de Dados – Controle de
Equipamentos

TELESCÓPIO DIDÁTICO DE MÚONS DA RADIAÇÃO
CÓSMICA
Célio Adrega de Moura Junior (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Anderson Campos Fauth (Orientador),
Departamento de Raios Cósmicos e Cronologia –
IFGW, UNICAMP
A partir de três câmaras do tipo streamer , construídas
no DRCC-IFGW-UNICAMP, foi montado um telescópio
didático de múons da radiação cósmica. Este aparato é
usado para se detectar partículas carregadas que
passam pelo seu interior, no caso, os múons que fazem
parte de aproximadamente 80% da radiação cósmica
que chega à superfície da Terra. Ele é montado de tal
forma que nos permite determinar a orientação da
trajetória de tal partícula e assim, a direção no espaço
de onde ela veio. O telescópio é pequeno e de fácil
transporte, ao contrário dos grandes detetores
existentes nas experiências de Raios cósmicos; é
principalmente usado para mostrar ao público leigo a
existência de partículas elementares como os múons e
instigar a curiosidade das pessoas. Espera-se com ele,
mostrar que o modelo atômico ensinado em nível
fundamental está muito ultrapassado e que mesmo sem
as ferramentas matemáticas da física moderna, é
possível se entender a constituição fundamental da
matéria como é vista hoje pelos físicos; que fora os
prótons, nêutrons e elétrons existe um verdadeiro
zoológico de partículas elementares. O princípio básico
de funcionamento do telescópio é a detecção das
partículas
carregadas
pelos
tubos
streamer,
determinação da direção de chegada das partículas
pela eletrônica de aquisição de dados e finalmente,

visualização gráfica do fenômeno na tela de um
computador.
Telescópio Didático – Radiação Cósmica – Tubos Streamer

CINEMA HOLOGRÁFICO: MONTAGEM DE SISTEMA
DE PROJEÇÃO CONTROLADO POR COMPUTADOR
David da Silva Leocadio Figueira e Prof. Dr. J. J.
Lunazzi
(Orientador), Instituto de Física - IFGW,
UNICAMP
A obtenção de hologramas ampliados sob luz branca,
exclusividade da UNICAMP, data de 1990, porém
somente obteve brilho e tamanho suficiente em 1993
como para
pensar em se fazer uma sequência
obturada que gerasse animação, abrindo caminho ao
cinema holográfico. Está sendo
realizada uma
montagem que permite projetar uma sequência
automatizada de dez quadros sobre uma tela difrativa
de 1,14 m x 0,85 m. As tomadas são feitas com laser,
sobre pequenos objetos
inanimados. Ref.:
http://digicron.com/lunazzi
Cinema Holográfico - Projeção - Automatização

SIMULAÇÃO
DOS
PERFIS
GRAVADOS
HOLOGRAFICAMENTE EM FOTORRESINAS
Elso Luiz Rigon (Bolsista PIBIC/CNPq) e Lucila H. D.
Cescato (Orientadora), Instituto de Física “Gleb
Wathagin” - IFGW - UNICAMP
O controle dos perfis gravados em fotorresiste é
essencial para a produção de componentes ópticos
difrativos porque a difração de estruturas em relevo é
fortemente dependente da forma e das dimensões
destas estruturas. Para controlar estes perfis foram
implementadas as condições experimentais do
processo de revelação num programa de simulação
desenvolvido anteriormente no nosso laboratório
(ISOATAQUE). Conhecendo as curvas de resposta
(curva da velocidade de revelação em função da
energia de exposição da fotorresina) para cada
fotorresina, revelador e concentração utilizados é
possível calcular o perfil resultante para cada conjunto
de parâmetros experimentais utilizados ou variá-los
para se encontrar as condições experimentais
necessária à gravação de determinados perfis. Esta
simulação se constitui numa ferramenta poderosa para
a otimização do processo de gravação, pois além
permitir a previsão da geometria das estruturas que
serão gravadas em fotorresina é possível estudar o
efeito de diversos parâmetros experimentais sobre as
estruturas gravadas em fotorresina, economizando-se
assim tempo e material no laboratório. Neste trabalho,
as simulações realizadas foram comparadas com as
estruturas gravadas no laboratório nas mesmas
condições. Também descreveremos um novo método
que está sendo implementado para aperfeiçoar o
levantamento experimental das curvas de resposta.
Simulação - Holografia - Fotorresina
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ADSORÇÃO DE MOLÉCULAS ORGÂNICAS SOBRE
GRAFITE
Fernanda Oliveira Simon (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria Cristina dos Santos (Orientadora),
Instituto de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP

análise é feita fora do regime Lamb-Dicke. É estudado
como a preparação do estado inicial do íon nas
situações de superposição de estado excitado com
fundamental ou estados emaranhados, interferem na
dinâmica do sistema – calculo de ocupação média à
longos tempos.
Íons Aprisionados – Inversão de População – Estados Emaranhados

Os sistemas conjugados têm se tornado importantes
pois estão disponíveis em vários materiais orgânicos.
Combinando propriedades opto-eletrônicas com
propriedades mecânicas dentro de um mesmo material,
podemos vislumbrar uma série de utilizações para os
materiais orgânicos conjugados. Certas moléculas
orgânicas possuem a propriedade de se depositar em
um substrato e formar padrões organizados. Neste
trabalho estudamos a adsorção da molécula 9-antriltiofeno (AT1) sobre grafite. Para tanto, utilizamos as
técnicas
da
Mecânica
Molecular,
com
as
parametrizações MM+ (Molecular Mechanics Plus) e
Universal 1.01 . Observamos que a barreira de torção
entre as porções antraceno e tiofeno para a molécula
de AT1 é da ordem de 10 Kcal/mol, o que significa que
a rotação pode ser ativada para temperaturas usuais de
laboratório. Verificamos também que esta barreira sofre
uma alteração quando a molécula é depositada sobre o
grafite. A estrutura de mínima energia, portanto,
também se altera, e o ângulo entre os fragmentos
conjugados diminui. Além disso, o grafite (plano quando
isolado) é encurvado. Obtivemos diversas energias de
pares de AT1 sobre grafite e observamos diversos
padrões de adsorção possíveis.
Sistemas conjugados - 9-antril-tiofeno - Adsorção

EFEITOS DE UM ESTADO INICIAL EMARANHADO
NA DINÂMICA DA POPULAÇÃO
DOS NÍVEIS
ENERGÉTICOS DE ÍONS APRISIONADOS A
TEMPOS LONGOS.
Fernando Luís Semião da Silva (Bolsista INICIAÇÃO/
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. José Antonio Roversi
(Orientador), Instituto de Física Gleb Wataglin – IFGW,
UNICAMP
Através do estudo de íons aprisionados, importantes
aspectos puramente quânticos tem sido analisados e
observados, abrindo margem à uma área de pesquisas
que abrange desde fundamentos da interação radiação
com a matéria até previsões das aplicações
tecnológicas em várias áreas de interface com a física,
como por exemplo, o estudo da possível utilização
destes íons aprisionados, na viabilização de um
computador quântico. Neste trabalho é estudada a
dinâmica de um sistema formado por um íon preso
num potencial tipo oscilador harmônico originado pela
colimação de seis lasers contrapropagantes dois a dois,
interagindo com um feixe de laser clássico O problema
é resolvido no quadro da aproximação de onda girante
(RWA) onde o Hamiltoniano do sistema adquire a forma
do já conhecido modelo de Jaynes-Cummings. A

FABRICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE VIDROS
DOPADOS COM QUANTUM DOTS DE PbTe E HgTe
Gilberto Júnior Jacob (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Luis Carlos Barbosa (Orientador), Instituto de Física IFGW, UNICAMP
Vidros dopados com quantum dots de compostos do
tipo II-IV ou dopados com compostos semi-condutores
a muito vem sendo estudados. A grande aplicabilidade
destes vidros dopados para as comunicações ópticas
vêm despertando grande interesse nos maiores centros
de pesquisa do mundo.Para isto , estes vidros devem
apresentar picos de exitação na faixa de 1330 a
1500nm.Matrizes do tipo borosilicato dopadas com
PbTe já foram estudadas na literarura , mostrando uma
baixa solubilidade para estes semicondutores.Neste
projeto , fabricou-se uma matriz a base de TeO2 que
além de apresentar uma maior solubilidade a quatum
dots de PbTe e HgTe e picos de exitação na faixa das
comunicações ópticas, possui um baixo ponto de fusão
para a fabricação desta matriz;em torno de 850ºC
fundida em forno de resistência, ao contrário de matriz
de silicato que se funde a 1350ºC em fornos de rádio
frequência.desta forma , este vidro de TeO2 trona-se
mais viável economicamente.Além disto , um siatema
foi desenvolvido para que se possibilitasse a produção
de filmes finos destes mesmos vidros dopados com
quantum dots de PbTe e HgTe através de um processo
de centrifugação.
Fabricação - Vidros dopados - PbTe e HgTe

ESTUDO DO FENÔMENO DO COLAPSO E
RESSURGIMENTO
NO
MODELO
JAYNESCUMMINGS RAMAN RESSONANTE
Giovana Trevisan Nogueira (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Antônio Roversi (Orientador), Instituto de
Física Gleb Wataghin – IFGW, UNICAMP
O objetivo deste trabalho é analisar o fenômeno do
colapso-ressurgimento no quadro de um JaynesCummings Raman Ressonante, onde dois modos da
radiação eletromagnética quantizada em uma cavidade
interage com um átomo de três níveis. O Hamiltoniano
deste átomo interagindo com o campo de radiação é
escrito no quadro da segunda quantização em termos
+

dos operadores criação a∃ e destruição a∃ para o
campo e dos operadores de transição atômica σ +
(excitação) e
Consideramos

σ−

(desexcitação) para o átomo.
inicialmente o átomo em uma
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superposição do estado excitado com o estado
fundamental. O campo foi colocado tanto em uma
superposição de estados coerentes (podendo ser um
“gato de Schrödinger” par ou ímpar) como em uma
mistura estatística termocoerente. A partir deste
sistema, estudamos a influência da preparação inicial
do campo na evolução temporal da inversão atômica e
do número médio de fótons na cavidade. Como
discussão final, descrevemos a influência dos fótons
térmicos e da fase entre os estados atômicos, e
também a fase no caso nos estados da radiação na
dinâmica do sistema e na estatística do campo. Foi
calculado também a variância do campo no colapso e
no ressurgimento para se ter informação na mudança
da estatística dos campos.
Óptica Quântica – Campo Quantizado – Átomo de Dois Níveis
MODULADORES LASER PARA INTERCONEXÃO
OPTOELETRÔNICA
Gustavo Calazans do Nascimento (Bolsista FAPESP) e
Prof. Newton Cesário Frateschi (Orientador), Instituto
de Física “Gleb Wataghin”, Universidade Estadual de
Campinas.
Na
medida
em
que
desenvolvem-se
microprocessadores
mais
velozes,
cresce
a
necessidade de se fazer interconexão óptica digital de
dispositivos em paralelo, em alta velocidade e livre de
interferências. Desenvolvemos lasers de semicondutor
com guias de ondas tipo ridge de 7µm de largura por
500µm de comprimento, paralelos, com emissão em
0,98µm. Esse conjunto de dispositivos é formado por 17
moduladores mais um laser simples para avaliar o
processamento. Os moduladores possuem duas
regiões de injeção elétrica, sendo uma delas o anodo e
a outra uma porta de controle, uma região de injeção
independente inserida no centro da cavidade. Ao
controlar a tensão elétrica nessa porta de controle,
pode-se alterar sua condição de absorção, levando-a
de opaca a transparente, modulando assim a potência
óptica da saída do dispositivo com uma baixa corrente
de controle. Processei vários dispositivos para
aperfeiçoar seu desempenho. Essa etapa incluiu
estudos de ataques químicos úmidos, de preparação
para metalização e tratamentos térmicos. Obtivemos
taxas de modulação (var.pot.óptica/var.pot.elétrica)
entre 300 e 1000 dependendo da corrente de anodo,
relacionada a uma modulação entre 0,5mW e 4,5mW.
Além disso estudos têm indicado dependência do pico
principal de emissão espectral com determinadas
tensões na porta, o que será de interesse em futuros
estudos.
Modulador - Laser - Semicondutor

MONITORIZAÇÃO DA ESPESSURA ÓPTICA DE
FILMES FINOS AMORFOS in-situ E EM TEMPO
REAL POR INTERFEROMETRIA ÓPTICA
Gustavo M. S. Valente (Bolsista Bolsa Pesquisa
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Fernando Alvarez
(Orientador), Departamento de Física Aplicada - IFGW,
UNICAMP
A obtenção e caracterização de filmes finos amorfos
são fundamentais para o estudo de novos materiais.
Um dos parâmetros que podem ser estudado in-situ e
em tempo real é a espessura óptica desses filmes. Ao
incidirmos um laser de He-Ne no filme e fazendo a
detecção de sua intensidade refletida, obteremos um
padrão periódico. A cada extremo (máximo ou mínimo)
teremos uma variação na espessura óptica de um
quarto do comprimento de onda do laser utilizado
devido a múltiplas reflexões dentro do filme em
crescimento. Ocorre também a absorção da intensidade
do laser pelo filme, fazendo com que os picos de
máxima intensidade decaiam exponencialmente. Esta
exponencial permite obter o coeficiente de absorção do
filme para o comprimento de onda utilizado. Fazendo a
aquisição de dados via uma interface analogico-digital
podemos obter a espessura óptica do filme (n*d). Com
a equação teórica representando o fenômeno obtemos
os parâmetros, n (índice de refração), α (coeficiente de
absorção). Com o valor de n e a espessura óptica (n*d)
obtemos a espessura física do filme. Comparamos os
nossos resultados com outras técnicas, avaliando
assim a eficácia do sistema in-situ. Em este trabalho
apresentaremos os parâmetros obtidos para vários
filmes de carbono nitrogenado amorfos.
Filmes finos - Espessura óptica determinada in situ - Interferência
óptica

TRANSISTORES DE EFEITO DE CAMPO EM
HETEROESTRUTURAS
EPITAXIAIS
SEMICONDUTORAS DE GaAs/InGaP/InGaAs COM
DOPAGEM MODULADA
Juliana Cristina Bueno (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Roberto R. Panepucci (Orientador), Instituto de
Física Gleb Wataghin – IFGW, UNICAMP
A tecnologia de transistores em semicondutores
compostos como GaAs e InP, tem permitido o
desenvolvimento de tecnologias de telecomunicações
portáteis com satélites via microondas, telefones
celulares e sistemas integrados optoeletrônicos. Com o
domínio da técnica de crescimento epitaxial por feixe
químico, temos condições de avançar a pesquisa e
investigar as propriedades microscópicas do material e
sua influência na performance de dispositivos
avançados baseados em heterojunções. Este trabalho
é uma continuação de um projeto no qual foi
desenvolvido um processo de fabricação de um
dispositivo tipo FET em camadas crescidas
epitaxialmente com o intuito de investigar em conjunto
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com o grupo de crescimento as propriedades de
transporte e as condições ideais para a fabricação de
heteroestruturas de dopagem modulada baseadas no
sistema InGaP/InGaAs/GaAs dopados com Si. O
estudo de transporte é feito através da análise do
comportamento da corrente entre fonte e dreno e a
modulação da mesma pela tensão na porta do
transistor. Estes resultados são comparados com os
resultados previstos pela teoria para que ajustes nos
parâmetros
do
crescimento
sejam
efetuados
possibilitando, assim, uma otimização no ganho do
transistor.
Heteroestruturas
Transporte

Semicondutoras

–

FET

–

Propriedades

de

SIMULAÇÃO NUMÉRICA EM BMP-CAD E SUA
APLICAÇÃ0 PRÁTICA EM DISPOSITIVOS ÓPTICOS
ATIVOS
Kleucio Claudio (Bolsista - PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Luiz
Carlos Barbosa (Orientador), Instituto de Física “Gleb
Wataghin”- UNICAMP
Os materiais vítreos são de grande interesse na
fabricação de dispositivos ópticos, pois possui um custo
relativamente baixo, matéria prima abundante e devido
às suas propriedades físicas. Os dispositivos ópticos
ativos recebem este nome devido à significativa nãolinearidade do índice de refração, os substratos com
caracteristicas não-lineares podem ser obtidos através
da adição de elementos semi-condutores no momento
da fabricação destes. Neste projeto estudou-se troca
iônica em vidros dopados, maneiras de melhorarmos o
processo de troca íônica em relação à qualidade dos
guias de ondas e quanto à rapidez de obtenção de
resultados, para isso estudamos troca iônica em estado
sólido através da aplicação de campo elétrico e
utilização de forno horizontal para banho de sais
fundidos. As trocas em banhos de sais fundidos: KIZnCl2 foram feitas em forno de resistência convencional
e em forno horizontal. No Software BPM-cad
introduzimos o indice de refração correspondente à
não-linearidade e realizou-se simulações para
dispositivos tais como acoplador direcional e
interferômetro de Mach-Zender.
Guia de Onda - Índice de Refração - BMP-CAD

MEDIDAS
MAGNÉTICAS
ATRAVÉS
DA
RESSONÂNCIA FERROMAGNÉTICA DE FILMES
FINOS
Manoel José Mendes Pires (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Edson Corrêa da Silva (Orientador), Instituto
de Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP
A obtenção de propriedades magnéticas de filmes finos
(espessuras da ordem de Å) é importante dada sua
qualidade de meios magnéticos de gravação
alternativos.
Neste
trabalho
a
Ressonância
Ferromagnética - FMR é aplicada a sistemas

multicamadas de paládio/cobalto. O objetivo é conhecer
a anisotropia magnética das amostras buscando
configurações onde o eixo fácil da magnetização fique
perpendicular ao plano do filme. Para obter o campo de
anisotropia efetivo da amostra realizam-se medidas
FMR para diversas orientações do campo magnético
externo, no plano da amostra e em direção à orientação
perpendicular a ele. Para isso foi projetado e construído
um
dispositivo
goniométrico,
acoplado
ao
espectrômetro FMR, que permite variações angulares
do campo externo nos dois planos indicados, com
precisão de centésimo de grau, com uma única
colagem da amostra. O sistema é totalmente controlado
por computador. Neste trabalho são apresentados
detalhes do sistema goniométrico construído e
resultados das posições das linhas de ressonância para
variações angulares do campo externo no plano e fora
do plano da amostra. Dessas variações angulares
extrai-se o valor do campo efetivo de anisotropia para
amostras multicamadas de Co (6 Å)/Pd(15 Å).
Ressonância Ferromagnética - Filmes finos - Anisotropia

MICROBALANÇA DE CRISTAL DE QUARTZO
APLICADA A INTERFACES BIOLÓGICAS
Márcio
José
Gonçalves
Antunes
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. David Mendez Soares
(Orientador), Instituto de Física – IFGW – UNICAMP
A microbalança de cristal de quartzo modificada,
EQCM, permite monitorar a variação das propriedades
viscoelasticas de filmes finos em sistemas imersos,
além da frequência de ressonância do cristal
geralmente correlacionada à massa do eletrodo, e a
resistência de ressonância do cristal (atrito). Neste
trabalho, estudamos a transferência eletrônica entre
uma proteína redox (cytochrome c) e uma bio-interface
constituída de um eletrodo modificado de polipirrol.
Após o crescimento do filme sobre uma face de ouro
dos eletrodos da EQCM, esta é mergulhada numa
solução tamponada (pH 7) onde será adicionada uma
solução aquosa diluída de cytochrome c. As prováveis
variações de massa e do voltamograma foram
registrados e correlacionados com a imobilização da
enzima na interface. Os dados obtidos mostram a
aderência da proteína ao eletrodo, no entanto não
visualizamos os picos de corrente que deveriam indicar
as transferências de elétrons na mesma. Isso se deve
ao fato dessa corrente de chaveamento ser muito
reduzida (da ordem de microamperes) e, como há
ruídos da mesma ordem de grandeza, não se pode
observa-la. Nossos esforços serão no sentido de limpar
o sinal para permitir a leitura adequada dos dados.
EQCM - Bio-interfaces - Reologia

TANQUES CERENKOV PARA O OBSERVATÓRIO
PIERRE AUGER
Paulo
Fabrício
Palhavam
Ferreira
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Carlos Ourívio Escobar
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(Orientador), Instituto de Física "Gleb Wataghin" IFGW, UNICAMP
O projeto desta bolsa insere - se no projeto
internacional Pierre Auger que consiste em construir e
operar dois observatórios para a investigação da
19
radiação cósmica com energias superiores a 10 eV.
Um dos métodos de investigação será a detecção de
partículas na frente dos chuveiros extensos através da
emissão de radiação Cerenkov em tanques Cerenkov.
Os tanques Cerenkov são tanques de água com
capacidade para 12 mil litros e serão instalados em
2
uma área de 30000 Km . Duas tecnologias para a
construção do tanque competem: Aço Inoxidável e
Polietileno Rotomoldado. Em ambos os casos um saco
interno de TYVEK utilizado para reflexão da luz ira
conter a água. Dois tanques de Polietileno
Rotomoldado devem ser construídos para a realização
de testes térmicos devido a preocupação com o
congelamento da água no local de construção do
observatório na Argentina durante o inverno.
Raios Cósmicos - Cerenkov - Observatório Pierre Auger

CARACTERIZAÇÃO
COMPUTADORIZADA
DE
DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES
Ricardo Karvelis (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof
Dr. Newton Cesário Frateschi (Orientador), Instituto
de Física "Gleb Wataghin" - IFGW,UNICAMP
A caracterização de dispositivos semicondutores é
essencial para que possamos avaliar os parâmetros de
funcionamento em função do processo de fabricação
dos mesmos. A grande quantidade de dispositivos a
serem testados em uma lâmina e a necessidade de se
obter os resultados de uma certa amostragem requer
um processo otimizado. A otimização da caracterização
do laser foi realizada através do estabelecimento de
uma interface de comunicação entre o computador e os
equipamentos bem como o estabelecimento de
parâmetros importantes para tal caracterização. Esta
interface utilizou-se do software LabView
e do
hardware a ele associado (placas MIO e GPIB da
National Instruments). Os processos básicos e
essenciais
para a caracterização de lasers
semicondutores foram estudados e otimizados através
desta interface: Plataforma de medidas elétricas e
ópticas sobre excitação constante com suas
respectivas análises (medida de corrente por tensão - I
x V e medida potência de luminosa por corrente - L x I)
e a plataforma de medidas sob modo pulsado em lasers
de faixa larga. Os programas possibilitam facilidade e
grande velocidade em obter dados sobre os lasers aqui
fabricados e com estes dados pode-se melhorar o
processo de fabricação destes dispositivos aumentando
qualidade do processamento e as características finais
dos lasers semicondutores.
Automação - Caracterização de Lasers - LabView

INVESTIGAÇÃO DE EFEITOS DE ANISOTROPIA
SUPERFICIAL NO CRESCIMENTO EPITAXIAL
ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO POR MÉTODO MONTE
CARLO
Vitor Rafael Coluci (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Mônica Alonso Cotta (Orientadora), Instituto de Física
Gleb Wataghin - IFGW, UNICAMP
Um crescimento epitaxial consiste, através da
deposição de átomos sobre um cristal inicial
(substrato), no processo de produzir filmes finos
cristalinos que obedecem a estrutura do substrato.
Esse processo é aplicado na fabricação de
componentes ópticos e eletrônicos como transistores e
lasers. Algumas características desses componentes
dependem da morfologia final da superfície dos filmes.
Para o entendimento dessa morfologia é necessário
estudar o processo de evolução da superfície durante o
crescimento epitaxial. Neste trabalho estudamos essa
evolução usando simulação por método Monte Carlo. O
modelo usado trata o cristal como uma rede cúbica
simples onde a superfície se altera devido a presença
de dois processos cinéticos básicos: a deposição de
átomos e a difusão dos átomos adsorvidos na
superfície. A difusão, que depende da interação dos
átomos, se altera quando existe uma anisotropia
superficial. Essa anisotropia decorre do fato da
superfície possuir características diferentes para
direções cristalográficas perpendiculares. Verificamos
que a mudança na difusão causada pela anisotropia
gera alterações significativas na morfologia final
levando a formação de estruturas alongadas na direção
onde a energia de ligação dos átomos é maior.
Superfícies-Epitaxia-Simulação via Monte Carlo

ESTUDO ESTRUTURAL DE FILMES FINOS DE SnO2
EM DIFERENTES SUBSTRATOS USANDO A
DIFRAÇÃO DE RAIOS-X.
Wagner Hideo Yaegashi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Lisandro Pavie Cardoso (Orientador), Instituto de
Física “Gleb Wataghin” - IFGW, Unicamp.
Foram estudados filmes transparentes e condutores de
SnO2 depositados em vidro soda-lime e substratos
monocristalinos de Si(001) e Si(111) em reator simples
pela decomposição de SnCl4 em temperaturas entre
o
o
300 C e 400 C e diferentes fluxos de reagentes. O
efeito da temperatura e fluxos (SnCl4 e CH3OH) foi
analisado para amostras em vidro, e espessura para
todos os diferentes substratos. Difratogramas foram
obtidos com monocromador de grafite para feixe
secundário e radiação CuKα. Nas amostras em vidro, a
temperatura do substrato induz variação na orientação
preferencial dos filmes, passando de (211) para (101) e
(110); a espessura induz mudanças na cristalinidade e
a variação do fluxo dos reagentes acarreta redução no
tamanho dos cristalites. A ocorrência de outras fases do
composto indicou possível oxidação das amostras. Os
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difratogramas das amostras em Si, mostram filmes
policristalinos, que seguem o padrão do SnO2 em pó.
As intensidades relativas dos picos (110), (101), (200),
(211) mostram uma orientação preferencial na direção
(200) em todos os casos. Para espessuras maiores que
500 nm sobre Si(001), houve competição entre os picos
(200), (211) e (101), enquanto que sobre Si(111), a
competição ocorreu entre os picos (211) e (200).
Difração de Raios-X - Estudo estrutural - Filmes finos

Instituto de Geociências
SIMULAÇÃO ESPECTRAL NÃO CONDICIONAL
João
Marcelo
Brazão
Protázio
(Estagiário
Cepetro/Funcamp) e Prof. Dr. Armando Zaupa
Remacre (Orientador), Instituto de Geociências - IG,
UNICAMP
A simulação espectral adaptada para gerar realizações
aleatórios em 1D, 2D ou 3D, mostra-se uma eficiente
técnica para obtenção de simulações geoestatísticas
não-condicionadas. A principal contribuição do método
é o uso da transformada de Fourier para o cálculo da
densidade espectral e como o gerador de sequências
aleatórias multi-dimensionais dado um espectro de
covarância a priori. O presente método é muito rápido
comparado com os métodos clássicos existentes,
principalmente quando combinado com o uso do
algoritmo FFT ( Fast Fourier Transform ), usado para o
cálculo da transformada de Fourier do modelo de
covariograma C(h), onde obtemos a densidade
espectral S(w). A principal vantagem do método
proposto é a velocidade com que o mesmo gera tais
sequências multi-dimensionais (sinais, imagens, etc...)
e a facilidade de implementação do mesmo, comparado
com os métodos clássicos.Para implementação do
algoritmo foi usado o aplicativo Matlab 5.0, onde
ótimos resultados foram obtidos. Como uma etapa
posterior do trabalho, usaremos o método acima
proposto combinado com o uso de dados
condicionantes.
Simulação Geoestatística - Densidade Espectral - Transformada de
Fourier Discreta

IMPLICAÇÕES DA EVOLUÇÃO CRUSTAL DA
REGIÃO DE JUNDIAÍ-ATIBAIA NO MODELADO DA
PAISAGEM E NA OCUPAÇÃO URBANA
Luiz Paulo de Toledo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Celso Dal Ré Carneiro (Orientador), Faculdade de
Engenharia Civil - FEC, UNICAMP
O estudo da evolução crustal da região de JundiaíAtibaia tem abordagem segundo o critério de bacias
hidrográficas, visando a inclusão dos elementos
geológicos e geomorfológicos em computador e
indicação de prioridades para produção de novos dados
geológicos, geotécnicos ou cartográficos na região. A

base de dados vem sendo produzida contendo os
resultados do levantamento de campo, que envolve
descrições de mais de 900 afloramentos, além de
cadastros atualizados de ocupação, rede viária, zonas
industriais. A região concentra diversos tipos rochosos
em uma zona de transição entre diferentes unidades
litoestratigráficas proterozóicas do Sudeste Brasileiro,
destacando-se áreas de rochas foliadas, onde os
planos estruturais de fraqueza nas rochas amplificam
os efeitos de intervenções humanas mal-planejadas. O
estudo demonstra que, nos projetos geotécnicos de
áreas como esta, conhecimentos consolidados de
Geologia, Geologia Estrutural e Geomorfologia são
inestimáveis, exigindo mapeamento sistemático das
variações de orientação de estruturas, que devem ser
produzidos antes da abertura de estradas e
loteamentos. Essa conclusão choca-se com a
existência de bases cartográficas desatualizadas e falta
de investimentos em novas coberturas aéreas, para
atualização de dados sobre a rede urbana.
Evolução Crustal– Base de Dados – Mapeamento Sistemático

Instituto de Matemática,
Computação Científica

Estatística

e

ESTUDO DA GEOMETRIA DOS ESPAÇOS PSEUDOEUCLIDIANOS
Ana
Carolina
Bartijotto
Paschoalin
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Yuri Bozhkov (Orientador),
Instituto de Matemática, Estatística e Computação
Científica - IMECC, UNICAMP
O projeto tem objetivo de apresentar soluções
geométricas de alguns problemas na área de Teoria
Especial da Relatividade. Foram abordados os
seguintes tópicos: o Espaçotempo de Minkowski, a
Geometria Pseudo-Euclidiana, Grupos de Lorentz e de
Poincaré, curvas no Espaço Pseudo-Euclidiano. Foi
analisado o comportamento da curvatura e da torsão
para curvas time-like no Espaço de Minkowski, e
chegamos a fórmulas semelhantes às de Frenet. A
resolução do problema de procurar todas as
transformações lineares com coeficientes constantes
através das quais a Equação da Corda é invariante, nos
levou às Transformações de Lorentz. Em seguida,
comparamos estas Transformações com as Rotações
no Espaço Euclidiano através de uma representação
gráfica das Geometrias de Euclides, de Galileu, e de
Minkowski. É de se destacar que foram utilizados
apenas instrumentos da matemática elementar, como o
Teorema de Pitágoras, os Casos de Semelhança de
Triângulos, para o estabelecimento de analogias entre
as propriedades dessas geometrias.
Espaços Pseudo-Euclidianos
Transformação de Lorentz

–

Métrica

de

Minkowski

–
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SIMULAÇÃO DE FLUXO UNIDIMENSIONAL DE
FLUIDO MISCÍVEL EM MEIO POROSO
André Alexandre Gonçalves (Bolsista PIBIC/CNPq),
Profa. Dra. Margarida Pinheiro Mello (Orientadora),
Instituto de Matemática, Estatística e Computação
Científica – IMECC – UNICAMP
A equação diferencial parcial que descreve o modelo do
fluxo unidimensional de fluido miscível em meio poroso
é resolvida analiticamente e numericamente. Diversos
métodos numéricos (variantes dos métodos implícito,
explícito e Crank-Nicolson) utilizando diferenças finitas
foram programados no Matlab e seus resultados
comparados com a solução analítica, para diversas
configurações do meio. Analisou-se a implementação
de condições de contorno no infinito de acordo com as
características de cada método. Fatores levados em
consideração na comparação dos métodos incluem
estabilidade, precisão e eficiência. Os gráficos do perfil
de concentração versus distância, para vários instantes
de tempo, são apresentados, assim como tabelas
contendo dados relativos à performance dos métodos,
que fundamentam a comparação entre eles. Chega-se
à conclusão que as variantes dos método implícito e de
Crank-Nicolson são mais eficientes para este modelo
específico, enquanto o método explícito apresenta
graves problemas de instabilidade.
Diferenças finitas - Fluxo - Simulação Numérica

MÉTODOS
VARIACIONAIS
EM
ANÁLISE
E
GEOMETRIA
Bianca Carla Kuli (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Yuri
Bozhkov (Orientador) - Instituto de Matemática,
Estatística e Computação Científica - IMECC,
UNICAMP
O Cálculo Variacional é um método poderoso para
solucionar as questões fundamentais de existência e
não-existência de soluções para uma ampla classe de
equações diferenciais, que são equações de EulerLagrange de um funcional. Usando lemas clássicos, ao
procurarmos condições para extremos de um funcional,
obtemos à Equação de Euler-Lagrange, condição
necessária, mas não suficiente, para a existência de
extremo. Abordamos algumas condições suficientes
como a Condição de Jacobi, que garante a existência
de mínimo. Em seguida, aplicamos a teoria estudada à
resolução de alguns problemas clássicos em geometria
e mecânica, tais como: Curvas Geodésicas, o Problema
da Braquistócrona, o Problema de Dido, além de
resolver um grande número de exemplos relacionados,
destacando-se a obtenção de uma desigualdade
variacional do tipo de Poincaré em dimensão um.
Generalizando esta última encontramos uma nova,
onde a igualdade se atinge numa Curva Hiperelítica.
Passamos ao Cálculo Variacional Multidimensional e
abordamos a Identidade de Pucci-Serrin-Pohozhaev,
um instrumento importante para a demonstração de

teoremas de não-existência de soluções de EDP, sendo
muito utilizada em pesquisas de fronteira na área de
Análise Não-Linear.
Cálculo Variacional - Identidade de Pucci-Serrin-Pohozhaev - Curva
Hiperelítica

SÉRIES DE FOURIER MÚLTIPLAS E APLICAÇÕES
Bianca Morelli Rodolfo Calsavara (Bolsista FAPESP),
Prof. Dr. Benjamin Bordin (Orientador), Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
A Análise de Fourier, é um ramo da Análise Matemática
no qual podemos encontrar importantes temas de
pesquisa. Um exemplo vem a ser o estudo das séries
de Fourier que desempenham um papel muito
importante na área da matemática e é uma ferramenta
muito útil no estudo de outras áreas de pesquisa.
Alguns problemas, em particular, da física, são
modelados de tal modo que envolvem funções de mais
de uma variável, e neste caso, na resolução dos
mesmos uma técnica a ser considerada é o uso de
séries de Fourier múltiplas. Os objetivos deste estudo
são dar aplicações das séries múltiplas de Fourier a
problemas da física-matemática e obter uma extensão
do teorema de Bernstein, para os espaços de LipschitzNikol’skii. Os resultados obtidos foram: 1. Aplicações de
séries de Fourier duplas e triplas a problemas da físicamatemática, como, condução do calor em um sólido e
membrana circular vibrante. 2. O teorema de Bernstein
para os espaços de Lipschitz-Nikol’skii.
Série de Fourier - Espaços de Lipschitz-Nikol’skii - Teorema de
Bernstein

ESTIMAÇÃO BAYESIANA SEMIPARAMÉTRICA DE
DENSIDADES
Carolina Chiappetta Gomes (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Ronaldo Dias (Orientador), Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica –
IMECC, UNICAMP
Um procedimento padrão em regressão não
paramétrica é estimar a curva de regressão usando
uma combinação linear de B-splines. Neste projeto de
iniciação científica, os coeficientes da expansão, a
quantidade de pontos de corte (que determina a
dimensão em que se está trabalhando) e as respectivas
posições destes pontos de corte são considerados
como variáveis aleatórias do processo de estimação.
Pelo fato da dimensão ser uma variável aleatória não
se pode mais aplicar a técnica de Monte Carlo via
Cadeias de Markov simples para se obter simulações a
respeito da curva de regressão estimada. O uso de
uma técnica mais apurada de simulação se faz
necessária: Saltos Reversíveis Monte Carlo via Cadeias
de Markov. Os resultados obtidos foram muito bons.
Regressão Não Paramétrica - B-splines – Saltos Reversíveis MCMC
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EXEMPLO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CURVA
SPACE-FILLING
Edson Roberto Marciotto (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profª Drª Claudina Izepe Rodriges (Orientadora),
Instituto de Matemática, Estatística e Computação
Científica - IMECC, UNICAMP

UM MODELO MATEMÁTICO DE CRESCIMENTO
CRISTALINO
Gustavo Casarini Landgraf (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. José Luiz Boldrini (Orientador), Instituto de
Matemática e Computação Científica – IMECC,
UNICAMP

É possível conceber curvas paramétricas de caracter
patológico. Neste trabalho nos restringiremos a um tipo
de curva conhecida como space-filling (ou curvas de
Peano). Space-fillings são curvas cujos pontos são a
imagem de uma aplicação sobrejetiva contínua f : [0, 1]
n
→ X ⊂ R em que X é um subconjunto compacto em
n
R . Elas têm sido concebidas desde o fim do século
passado quando o matemático Giuseppe Peano exibiu
pela primeira vez um exemplo de tal curva em 1890. O
fato curioso é que f pode preencher todo o espaço X ⊂
n
R . Exibiremos a construção de uma tal curva para o
caso n = 2, onde provaremos sua sobrejetividade e sua
continuidade.
Apresentaremos
também
outros
exemplos de space-filling.

Uma emulsão fotográfica é uma suspensão de
partículas cristalinas (brometo de prata) em gelatina
aquosa, sendo a qualidade de tais emulsões
determinada pelo controle do tamanho dos grânulos
cristalinos. Os grânulos são inicialmente fabricados, em
tamanhos aleatórios pela reação entre nitrato de prata
(AgNO3) e brometo de sódio (NaBr), a qual precipita
pequenos cristais de brometo de prata (AgBr), os quais
são separados e submetidos a um processo de
equalização de seus tamanhos, o qual é conhecido
como Ostwald ripening. Visamos a análise deste
processo, através do estudo de um modelo matemático
que descreve a evolução do tamanho dos cristais em
solução, tendo como objetivos compreender de que
fatores depende o tamanho final dos grânulos e o
tempo de maturação mantendo fixa a temperatura.
Usamos o programa Matlab para podermos simular
nosso modelo matemático que consiste de um sistema
de equações diferenciais ordinárias não lineares de
primeira ordem com a característica não usual de que o
número de equações muda dependendo da própria
evolução da solução. Além disso, do ponto de vista
numérico, estas equações constituem um problema
Stiff. Através de simulações, observamos como o
tamanho final dos grânulos e do tempo de maturação
dependem da concentração inicial da solução e do
números de tamanhos iniciais dos cristais por unidade
de volume e de certos parâmetros físicos.

Space-filling - Aplicações Contínuas - Aplicações Sobrejetivas

MODELO DE CALIBRAÇÃO COMPARATIVA
Fernanda de Castro Silva (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Filidor Vilca Labra (Orientador), Instituto de Matemática,
Estatística e Computação Científica - IMECC,
UNICAMP.
A necessidade de comparar instrumentos ou métodos
de medição que diferem em custo, velocidade, ou
outros fatores, tem aparecido com frequência
em
diferentes áreas, como por exemplo, ciências médicas ,
agronomia , economia , psicologia, etc.. O estudo da
comparação de instrumentos ou métodos de medição
é
conhecido
na
literatura
como
Calibração
Comparativa, que se trata da comparação de
instrumentos ou métodos de medição, quando cada
um deles
é usado para medir uma mesma
quantidade desconhecida em um grupo de unidades
amostrais. O termo “método” ou “ instrumento” , referese às
diferentes formas de medição de uma
característica de interesse. Estas diferentes formas
podem ser diferentes aparelhos ou operadores de um
aparelho. Em algumas situações, podem acontecer que
os diferentes métodos sejam um mesmo instrumento
avaliado em diferentes tempos. Neste trabalho é
desenvolvido um estudo de inferência no modelo de
calibração comparativa para três instrumentos ou
métodos de medição, onde um deles é considerado
como sendo o instrumento de referência. São obtidos
os estimadores de máxima verossimilhança para os
parâmetros do modelo, é estudado o comportamento
assintótico dos estimadores e é apresentada uma
aplicação a dados reais.
Modelo de Calibração - Inferência - Simulação

Simulação – Cristais – Equações Stiff

MINIMIZAÇÃO POR MÉTODO ANALÍTICO
José Abel Hoyos Neto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. José Mario Matínez (Orientador), Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica –
IMECC, UNICAMP
A primeira parte deste trabalho consiste na resolução
analítica de problemas de minimização da coleção de
W. Hock and K. Schittkowski, onde comparamos as
respostas encontradas com aquelas fornecidas na
literatura. O método analítico usado neste se resume na
procura dos pontos críticos da função no interior e na
fronteira do conjunto factível, onde, eventualmente,
usamos os multiplicadores de Lagrange. Para a
segunda parte deste, analisamos o problema do
mapeamento do subsolo: Uma fonte emite ondas
sonoras no solo, e estas refletem na interface solosubsolo e são captadas por diversos geofones que
contabilizam o tempo que a onda sonora leva para sair
da fonte e chegar no respectivo geofone. Fizemos uma
modelagem para este problema em certos casos bi e
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tridimensionais, que recuperaram a superfície subsolo e
a velocidade da onda no solo a partir de simulações
realizadas em computador.
Minimização - Multiplicadores de Lagrange - Mapeamento do subsolo

LOCALIZAÇÕES ÓTIMAS
Juliana Martins do Nascimento (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Lúcio Tunes dos Santos (Orientador), Instituto
de Matemática, Estatística e Computação Científica –
IMECC, UNICAMP
A solução de problemas como: localizar uma estação
de rádio, para que esta cubra o maior número de casas;
minimizar o tamanho total de cabos telefônicos da
central até as casas; localizar um posto de gasolina
para que a soma das distâncias percorridas pelos
carros seja mínima, se resume a achar o minimizador
de uma função que é o somatório (ou o somatório dos
quadrados ou o máximo) das distâncias entre o que se
quer localizar e as casas. O objetivo deste trabalho é
resolver o seguinte problema de “Localização Ótima”:
n
dados m pontos pertencentes ao R , determinar o ponto
que minimiza as seguintes funções: somatório das
distâncias, somatório do quadrado das distâncias e a
máxima distância entre os m pontos e esse “ponto
ótimo”. Para cada função foram calculadas as
diferentes soluções ótimas, pois estas dependem da
métrica escolhida para o cálculo das distâncias. As
métricas utilizadas foram: Zero-Um, Taxi-Cab,
Euclidiana e Tchebychev. As soluções foram obtidas
utilizando-se técnicas do cálculo e da programação
linear e não-linear. Foram estudados os casos
particulares n = 1, 2 e 3, ou seja, quando os pontos
2
3
pertenciam ao R, R e R , respectivamente. Além
disso, foram enumerados problemas envolvendo
localizações ótimas que ainda estão em aberto como,
por exemplo, quantos pontos eqüidistantes podemos
n
encontrar em R , ou ainda, podemos encontrar seis
3
pontos eqüidistantes em R ?
Otimização - Métricas- Distâncias

LABORATÓRIO DE CÁLCULO NUMÉRICO
Juliana Silva Meirelles (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Petronio Pulino (Orientador), Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
A elaboração da Apostila de Cálculo Numérico visa
apresentar uma metodologia para a aprendizagem de
Cálculo Numérico com o auxílio do software MatLab,
bem como mostrar as interligações entre as disciplinas
básicas. Para o estudo utilizou-se a literatura já
existente e também a experiência adquirida na
disciplina de Cálculo Numérico. A apostila possui os
seguintes capítulos: zeros reais de funções reais,
interpolação polinomial, método dos quadrados
mínimos, diferenciação e integração numérica, métodos
numéricos para problemas de valores iniciais e

métodos numéricos para problemas de valores de
contorno. Cada capítulo é composto pelos seguintes
tópicos: motivação com um problema, apresentação
teórica dos métodos numéricos, algoritmos, resolução
de exemplos com o auxílio do software MatLab,
exercícios propostos para resolução com o software
MatLab, resolução de um projeto prático utilizando o
software MatLab, projetos propostos para resolução
com o auxílio do software MatLab e conclusão. Ao final
da apostila encontra-se um tutorial do MatLab com a
descrição de vários comandos e principalmente os que
foram utilizados nos programas desenvolvidos em cada
capítulo.
Cálculo Numérico - Análise Numérica - MatLab

MODELAGEM
MATEMÁTICA
ATRAVÉS
DE
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS
Juliana Simões e Silva (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Yuri Dimitrov Bozhkov (Orientador), Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
Na primeira parte do projeto aprofundamos nossos
conhecimentos em Equações Diferenciais Ordinárias
estudando com detalhe alguns modelos clássicos e
mais modernos, além de realizarmos a preparação para
a segunda parte do projeto que consistiu no Estudo
Qualitativo de Sistemas Autônomos de Equações
Diferenciais, com ênfase na análise da estabilidade
utilizando a Função de Lyapunov. Foram estudadas
equações diferenciais não lineares, sem procurar
solução exata dos problemas, mas sim através de uma
análise das equações, obter propriedades das
soluções, ou seja, obter informações globais sobre os
espaços de configuração de sistemas não lineares.
Esse estudo qualitativo é importante, pois muitas
equações diferenciais não são convenientemente
solúveis por métodos analíticos. Fizemos a análise de
alguns modelos, tais como o de competição entre duas
espécies
(Presa-Predador),
de
epidemias,
biodigestores, modelos estes que envolvem equações
diferenciais não lineares. Fica claro como as equações
diferenciais são de grande utilidade no estudo de
modelos biológicos. O objetivo desses estudos foi
explorar com profundidade os conceitos matemáticos,
conhecer o máximo possível de recursos matemáticos
para resolvermos problemas reais, como, por exemplo,
a
modelagem
do
crescimento
de
tumores
cancerígenos.
Sistemas Autônomos no Plano - Modelo Presa-Predador - Função de
Lyapunov

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE CORTE
UTILIZANDO FLUXO EM REDES
Luciano de Moura (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Antônio Carlos Moretti (Orientador),
Instituto de Matemática, Estatística e Computação
Científica – IMECC, UNICAMP
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Otimização de armazenagem, lay-out, carregamento de
containers, scheduling em máquinas e balanceamento
de linhas de produção são exemplos de aplicações que
podem ser facilmente modeladas como problemas de
corte. É nesse tipo de problema que se focaliza este
projeto, mais precisamente, em um método de
resolução que faz uso de grafos. O problema em
questão é aquele em que um conjunto de retângulos
R={R1,R2,...,Rm}, tal que Ri=lixwi, tem de ser cortado a
partir de uma placa de largura W, utilizando o menor
comprimento L possível. Não é permitida a rotação dos
retângulos, os cortes restringem-se ao tipo ortogonal e
podem ser não-guilhotina. Dado o conjunto R, define-se
um grafo N=(V,A) com V=(r0,r∞,r1,r2,...,rm) e A formado
por arcos e arestas capacitados. Sobre A, identifica-se
um fluxo f(ri,rj), i,j  {0,1,...,} tal que f representa a
sobreposição de rj sobre ri no plano de corte. Define-se
o grafo N’(V,A’), em que A’ é formado pelos arcos com
fluxo positivo e o arco (r0,r∞).
Realizou-se o estudo e
implementação computacional deste problema de
programação linear para a identificação do fluxo, assim
como de um algoritmo, que a partir de N’ gera o padrão
de corte associado.
Programação Linear - Grafos - Problemas de Corte

MODELO MATEMÁTICO PARA O NASCIMENTO DE
FÊMEAS
Marcos Rogério Sanches (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Rodney Carlos Bassanezzi (Orientador), Instituto de
Matemática e Computação Científica - IMECC,
UNICAMP
A modelagem matemática para o nascimento de
fêmeas tem importância no sentido de se prever
populações futuras, bem como estudar a evolução de
determinadas
populações.
Neste
trabalho,
especificamnete, o modelo foi desenvolvido com base
na população humana do Estado de São Paulo, mas o
modelo estudado é flexível podendo ser estendido a
qualquer tipo de população de interesse e não
necessariamente fêmeas. O trabalho utiliza como base
a "Renewall Equation" e estimativas de taxas de
fecundidade e mortalidade baseadas em dados
populacionais obtidos no Núcleo de Pesquisa
Populacional (NEPO-UNICAMP) para desenvolver um
modelo discreto que prevê o nascimento de mulheres
no Estado de São Paulo nos próximos anos. O modelo
consiste em uma equação de diferenças de ordem 10 (
Bn=α3β 3Bn-3+α4β 4Bn-4+α5β 5Bn-5+... ...α10β 10Bn-10 ) a qual
é resolvida
recursivamente e não analiticamente
devido ao alto grau do polinômio associado. Esta
equação nos permite fazer estimativas quantitativas a
respeito do nascimento de mulheres nos anos
seguintes.
Nascimento - Modelo Matemático- População

ÁLGEBRA GEOMÉTRICA E APLICAÇÕES A
MECÂNICA CLÁSSICA
Rafael de Freitas Leão (financiamento: PIBIC/CNPq e
FAPESP) e prof. Dr. Jyme Vaz Jr. (Orientador), Instituto
de Matemática Estatistica e Computação Científica,
IMECC, UNICAMP.
É bem conhecida a utilidade do formalismo vetorial
dentro da matemática bem como da física. Os vetores
tradicionalmente são manipulados dentro do contexto
da álgebra vetorial desenvolvida por Gibbs. Porém esta
álgebra apresenta alguns problemas estruturais, e está
limitada a espaços tridimensionais. Motivados a
solucionarmos
estes
problemas
e
buscando
generalizações dessa estrutura para espaços de
dimensão arbitrária estudamos a álgebra geométrica (
ou de Clifford ). Em seguida utilizamos o formalismo da
álgebra geométrica para introduzir o conceito de
espinores. A partir disto fizemos um tratamento da
mecânica classica baseado em espinores. Este
formalismo tem a grande vantagem sobre o formalismo
tradicional de que as equações de movimento de um
corpo submetido a uma força central que é
inversamente proporcional ao quadrado da distância,
como por exemplo a força gravitacional e elétrica, deixa
de ser singular na origem. Além disso a solução
numérica de tais equações é mais simples. Tais
conceitos já vem sendo utilizados para a previsão de
órbitas de satélites efetuadas pela NASA.
Álgebra Geométrica - Mecânica Clássica - Espinores

A CALCULADORA NO SUPORTE AO CÁLCULO
Renato
Henrique
Ferreira
Branco
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Profa. Dra.. Margarida P. Mello
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil – FEC;
Instituto de Matemática Estatística e Computação
Científica – IMECC; UNICAMP
A caculadora científica moderna oferece ferramentas
computacionais para cálculos numéricos e simbólicos,
comparáveis
aos
que
são
encontrados
em
microcomputadores
equipados
com
softwares
matemáticos. Torna-se imperioso descobrir como tirar
proveito desta versátil, poderosa e prática ferramenta
no estudo das diversas disciplinas da área de exatas.
Este trabalho procura sugerir maneiras de alcançar este
objetivo na disciplina de Cálculo I, com a utilização da
calculadora HP48G/GX, que possui também recursos
gráficos. A utilização da calculadora permite a
visualização de conceitos, a experimentação, o controle
de erro, e, ao liberar o aluno de tarefas puramente
mecânicas, tediosas e trabalhosas, possibilita que se
explore com mais detalhe e riqueza a parte conceitual
da disciplina. Fica evidente a importância do domínio
dos conceitos envolvidos, pois só assim é possível
analisar criticamente os resultados obtidos pela
calculadora.
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A apresentação dos comandos específicos da
calculadora é feita gradativamente, lado a lado com a
investigação dos conceitos de Cálculo I. São abordados
os tópicos: números reais, funções, equações, gráficos,
limites, derivadas, polinômios de Taylor, equações
diferenciais simples, integrais. Os conceitos são
ilustrados em atividades guiadas e vários exercícios
são propostos para futura exploração.
Hp48 - Calculadora - Cálculo

SOBRE A EQUAÇÃO DE HELMHOLTZ NO
UNIVERSO DE SITTER
Roldão da Rocha Junior (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Edmundo Capelas de Oliveira (Orientador), Instituto de
Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP.
O tratamento da Mecânica Quântica não deve ser
restrito ao espaço-tempo de Minkowski, uma vez que
uma variedade é apenas localmente difeomorfa a um
espaço
pseudoeuclideano
de
dimensão
correspondente. Nesse sentido, apenas em uma
vizinhança aberta que inclui um observador podemos
estabelecer um mapa sobre a variedade. A cosmologia
atualmente descreve uma topologia global para o
universo. Dividimos o universo de de Sitter () em
espaço interno e outro externo, onde sobre o primeiro
age o grupo SO3,2 enquanto que o grupo SO4,1 tem
ação sobre o espaço externo. Neste trabalho
discutimos a equação de Schrödinger em  e
consideramos um caso particular dessa, a equação de
Helmholtz. Através do método de separação de
variáveis é possível predizer a dinâmica temporal dos
hiperespaços interno e externo. Além disso, fazendo o
raio do universo tender ao infinito, obtemos a equação
de campos clássicos radiais, pois os resultados
localmente válidos em uma vizinhança de um ponto em
uma variedade se tornam globalmente válidos em seus
hiperespaços tangentes, em cada ponto. Através de
uma mudança apropriada de variável, conduzimos a
equação radial a uma equação de Riccati. Além disso
obtemos a quantização desses resultados, fazendo
com que a equação radial tome a forma de uma
equação de Riemann-Papperitz, através de uma
mudança conveniente de variáveis.
Universo de de Sitter - Mecânica Quântica – Relatividade Especial
Projetiva

ANÁLISE DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS
Sandro Sinhorigno (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Luiz Koodi Hotta (Orientador), Instituto de Matemática,
Estatística e Computação Científica - IMECC,
UNICAMP
Dentre as principais preocupações enfrentadas pelas
instituições financeiras temos a questão do nível de
incerteza associado às carteiras de investimentos. A
teoria moderna de análise de carteiras envolve

ferramentas importantes como matemática, estatística,
teoria econômica e tem como referência inicial o
modelo de Markowitz. Outro modelo importante é o
modelo de precificação de ativos capitais conhecido
como CAPM. O modelo CAPM denota o retorno de um
ativo como a taxa de retorno de um investimento livre
de risco mais um prêmio de risco. Estes modelos e
conceitos importantes como os de utilidade esperada,
curvas de indiferença e fronteiras eficientes serão
apresentados. Visando ilustrar a aplicação destes
conceitos, algumas carteiras hipotéticas foram
construídas através de dados obtidos no mercado
financeiro brasileiro. Após a fase de construção e
seleção de uma carteira é necessário realizar um
estudo contínuo de revisão e análise de performance já
que a inserção de novas informações pode alterar os
retornos e riscos estimados.
Carteiras de Investimentos - Análise Retorno-Risco - Modelo CAPM

UM RESGATE DO CÁLCULO INTEGRAL VIA
MOMENTOS E CENTROS DE MASSA
Silvestre
Henrique
Ferreira
Cerejo
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Sandra Augusta Santos
(Orientadora), Instituto de Matemática, Estatística e
Computação Científica - IMECC, UNICAMP
Este projeto teve por objetivo solidificar conhecimentos
adquiridos nas disciplinas de Cálculo de uma e de
várias variáveis, através dos conceitos físicos de centro
de massa e momentos. Além de recuperar o tópico
Integração como um todo (integrais em uma variável,
integrais duplas e triplas, de linha e de superfície) dos
pontos de vista analítico, geométrico, físico, histórico e
computacional, o aluno produziu uma monografia no
formato de apostila com o resumo dos conceitos,
exemplos resolvidos e propostas de exercícios e
atividades. O trabalho consistiu de uma revisão do
tópico Integração, complementada com os aspectos
históricos e tendo a aplicação física dos conceitos de
Momentos e Centros de Massa como linha mestra para
a seleção dos exemplos e suas interpretações
geométricas.
Os
tópicos
estudados
foram
implementados computacionalmente no programa
Mathematica, que viabiliza a exploração dos aspectos
analítico, gráfico e geométrico dos problemas. A
abordagem pioneira de Arquimedes utilizando centros
de equilíbrio para calcular áreas de figuras planas e
volumes de sólidos é muito rica e mereceu destaque.
Também foi analisado um problema prático aplicado à
Engenharia Civil, com a finalidade de estabelecer
futuras propostas de projetos para alunos deste curso.
Cálculo Diferencial e Integral – Centros de Massa – Momentos

CABRI – GÉOMÈTRE E O ENSINO DE GEOMETRIA
Vanessa Jorge Heitmann (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Claudina Izepe Rodrigues (Orientadora),
Instituto de Matemática, Estatística e Computação
Científica - IMECC, UNICAMP
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O ensino de geometria pode ser muito abstrato se
o
o
baseado apenas em livros didáticos de 1 e 2 graus,
com base nisto este projeto de iniciação científica teve
como uma de suas finalidades incrementar o ensino,
tornando-o
mais
agradável
e
interactivo,
proporcionando assim um melhor aprendizado. Este
estudo foi feito com a utilização do software Cabri –
Géomètre no estudo de Geometria Plana. Este software
é muito interessante para o ensino de geometria, uma
vez que permite construir e explorar objetos
geométricos interativamente desde formas simples de
geometria às geometrias hiperbólica e projetiva. Sua
utilização no ensino de Geometria, possibilita a
constatação de teoremas, através de construções
geométricas. Nos primeiros contatos com este software,
foi possível constatar o poder que tem no ensino de
geometria, isto se deu com a resolução das atividades
da apostila Cabri – Géomètre e a Geometria Plana,
elaborada por Eliane Quelho Frota Rezende e Claudina
Izepe Rodrigues. Sendo, que após este estudo inicial,
passou-se ao desenvolvimento de formas de ensino da
utilização do software e de ensino de tópicos de
Geometria para crianças e adolescentes, entre eles o
ensino de áreas de figuras plana.
Geometria – Cabri – Ensino

INTRODUÇÃO À OTIMIZAÇÃO
Vanessa Peroni Giuriati (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Lúcio Tunes dos Santos (Orientador), Instituto
Matemática, Estatística e Computação Científica IMECC, UNICAMP
A área de Otimização sempre exerceu um fascínio
sobre os estudantes. A idéia de buscar soluções em
alguns sentido ótimas para um problema é um desafio
atraente
e
altamente
interessante.
O
mais
surpreendente é que alguns problemas clássicos
podem não apenas ser apresentados de maneira
simples, mas também suas soluções podem ser
encontradas de maneira elegante, utilizando conceitos
básicos de geometria e cálculo. Dentre os vários
problemas que este assunto abrange, estaremos
interessados em: (i) encontrar o menor caminho
conectando um número finito de pontos no plano (a lei
de reflexão de um raio sobre uma superfície plana, Raio
de Fermat, é uma aplicação deste problema); (ii)
determinar a curva plana fechada de comprimento fixo
que encerra a maior área ou a figura plana de menor
perímetro que encerra uma certa área fixada (a
resposta é o círculo para os dois problemas); (iii) obter
a superfície de área mínima limitada por uma certa
curva fechada. O que torna este último problema muito
interessante é a possibilidade de se realizar
experimentos com a ajuda de armações de arame e
películas de sabão. Finalizando, queremos encontrar
uma superfície suave em duas dimensões que tenha
apenas um ponto crítico, sendo ele um mínimo local

mas não global. A construção de tais superfícies não é
imediata, porém as expressões analíticas não são
complicadas.
Otimização - Espaços métricos - Normas

MÉTODOS DE ELEMENTOS FINITOS PARA
DIFUSÃO-CONVECÇÃO
Wanderson José Lambert (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Petrônio Pulino (Orientador),
Instituto de Matemática, Estatística e Computação
Científica – IMECC, UNICAMP
O método de elementos finitos fornece-nos uma
importante e eficaz forma de resolver Equaçoes
Diferenciais parciais com valores de contorno.
Fundamentado em teorias poderosas, tais como análise
funcional, o método é largamente utilizado na resolução
de problemas em engenharia, por exemplo, na
mecânica de fluidos. Extremamente moderno,
elementos finitos é apresentado em nosso trabalho
baseado tanto em técnicas tradicionais de resolução de
equações diferenciais elípticas, quanto em métodos do
tipo bolha para problemas mais gerais de caráter
hiberbólico-parabólico. Para a aplicação das técnicas
desenvolvidas, buscamos um interessante problema de
fluxos em reservatórios de petróleo. O modelo
matemático de problemas desse tipo é uma equação
diferencial do tipo hiperbólico-parabólico de difusãoconvecção e evolução no tempo. Estudamos mais
exaustivamente o caso em que existe fluxo bifásico, ou
seja, o deslocamento do óleo através da água ou gás.
Com a simulação numérica através de programas
implementados no software Matlab, foi possível estudar
o comportamento da solução do problema. Observouse que fazendo o coeficiente de difusão muito menor
que o termo de convecção, o problema apresentava
soluções espúrias, oscilatórias, em regiões de transição
rápida. Na tentativa de diminuir estas oscilações,
aplicamos diversos métodos, como de Petrov-Galerkin,
entanto verificamos que o método de Galerkin com
funções bolha teve melhores resultados com custo
computacional menor.
Elementos Finitos - Análise Numérica – Fluxos em Reservatórios

Instituto de Química
EFEITO DOS INIBIDORES DE CANAIS DE CÁLCIO E
3+
DO ÍON AL
SOBRE GENÓTIPOS DE TRIGO
TOLERANTEE SENSÍVEL AO ALUMÍNIO
Alessandra Borin (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof, Dr.
Renato Atílio Jorge (Orientador), Instituto de Química –
IQ, UNICAMP
Os canais de cálcio estão envolvidos em um grande
número de processos de transdução de sinais em
células de plantas superiores. A ativação destes canais
2+
permite o fluxo de Ca através da membrana celular,
ativando numerosos processos biológicos. O Al é tóxico
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as plantas , inibindo em determinadas concentrações o
desenvolvimento das mesmas. Foram estudados o
efeito dos inibidores de canais de Cálcio com e sem
3+
Al sobre o crescimento e a liberação de malato em
dois cultivares de trigo. Observou-se que o trigo BH
1146 resiste até 120µM de AlCl3 enquanto o trigo
Anahuac resiste até 12 µM de AlCl3. O efeito dos
2+
inibidores de canais de Ca sobre a redução do
crescimento da raiz primária dos genótipos seguiu a
seguinte ordem: Flunarizine > Nifedipine > Bepridil >
3+
Verapamil. Não foi observado o efeito aditivo do Al na
presença dos inibidores. A velocidade de liberação de
malato no trigo BH 1146 aumenta com a concentração
3+
de Al e não depende da concentração de Flunarizine
2+
indicando que a inibição do influxo de Ca
não
influencia na tolerância do trigo ao alumínio. A liberação
de malato para o trigo Anahuac foi constante para 12 e
36µM de AlCl3.
Trigo – Alumínio -Canais de cálcio

LEVANTAMENTO DA DEPOSIÇÃO ATMOSFÉRICA
TOTAL DE MERCÚRIO NA REGIÃO DE CAMPINAS
Alessandra Guerreiro (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Wilson de Figueiredo Jardim (Orientador), Instituto de
Química – IQ, UNICAMP
O mercúrio, em virtude de sua grande toxicidade à
saúde humana, têm cada vez mais despertado a
atenção em questões voltadas ao meio ambiente. Uma
vez liberado na atmosfera, o mercúrio é objeto de uma
variedade de processos/interações físicas e/ou
químicas ou fotoquímicas; de onde se obtém um “ciclo
de emissão – deposição” atmosférica para as espécies
de mercúrio, de acordo com as condições
ambientais/metereológicas em um dado tempo e local.
Realizou-se
um estudo regional, dos meses de
setembro a novembro de 1998, partindo-se da cidade
de Paulínia (considerado um importante foco emissor
antrópico), para a qual obteve-se uma concentração
-1
média de mercúrio total de 20ngL . Verificou-se a
dispersão do poluente fora da área de influência da
pluma, cujas concentrações médias foram de: 33ngL
1
-1
-1
(Cosmópolis); 38ngL (Unicamp) e 10ngL (Indaiatuba).
Os resultados demonstraram que problemas com
contaminação foram superados e que obteve-se boa
adequação da técnica
espectrofotométrica por
fluorescência atômica de vapor frio com detecção a
nível de traço; porém não permitiu descrever um perfil
da dispersão atmosférica do mercúrio, visto que para
tanto uma análise periódica em um intervalo de tempo
maior seria necessária. Paralelamente, devido aos
combustíveis constituírem um forte emissor antrópico,
desenvolveu-se a técnica para detecção de mercúrio
em gasolina comum, que indicou uma concentração
aproximada de 10 ng/g; que é um valor embora maior,
condizente com o valor da literatura. O método se
baseia numa adaptação em um sistema de

amalgamação/purga semi-automatizado
em um
espectrofotômetro de absorção atômica de vapor frio.
Mercúrio - Deposição atmosférica - Combustíveis

PREPARAÇÃO DE COMPLEXOS DE FERRO(III)
HETEROGENEIZADOS PELO MÉTODO SOL-GEL:
CATALISADORES
PARA
OXIDAÇÃO
DE
HIDROCARBONETOS SATURADOS
Alexandra Lindner (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Ulf
Friedrich Schuchardt (Orientador), Instituto de Química
- IQ, UNICAMP
Reações de oxidação estão envolvidas em vários
processos metabólicos, dentre eles a oxidação
microbiológica de hidrocarbonetos simples. Na tentativa
de simular esses processos, tem-se desenvolvido
sistemas químicos para a oxidação de hidrocarbonetos
saturados sob condições brandas. Neste trabalho,
buscou-se a otimização desses sistemas através da
heterogeneixação por matrizes de sílica de complexos
de metais de transição, especificamente o ferro,
empregados como catalisadores em vários processos
redox. Foram preparadas matrizes de tetraetoxissilano
contendo vários tipos de complexos de ferro(III).
Realizaram-se testes de oxidação e lixiviação dos
mesmos, empregando-se como substrato cicloexano.
Previamente realizaram-se testes em branco e em
meio homogêneo. Fizeram-se análises de I.V , UV-VIS
e ICP-AAS dos catalisadores e os produtos de reação
foram analisados por cromatografia a gás. Ainda não se
alcançou a eficiência catalítica desejada. As possíveis
causas dos problemas foram discutidas e pode-se
eliminá-las
futuramente.
Alguns
resultados
apresentaram-se interessantes no que diz respeito à
seletividade com relação à cetona (cicloexanona), mais
produzida do que o álcool (cicloexanol).
Oxidação - Hidrocarbonetos - Catalisadores Heterogêneos

TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS INDUZIDAS POR
REAGENTES DE IODO HIPERVALENTE
Alexssander Shigueru Araujo (Bolsista SAE/UNICAMP),
Paulo Sérgio de Carvalho (Doutorando) e José Augusto
Rosário Rodrigues (Orientador), Instituto de Química IQ, UNICAMP
Nos últimos anos houve um grande desenvolvimento na
aplicação de reagentes de iodo hipervalente.
Virtualmente todos esses compostos são derivados do
iodobenzeno
e
dois
deles
são
disponíveis
comercialmente, o (diacetoxiiodo)benzeno (IBDA) e o
[bis(trifluoracetoxi)iodo]- benzeno (IBTA). O objetivo
deste projeto é avaliar o potencial oxidativo do IBDA
aplicado a ciclizações de compostos fenólicos
substituídos, tais como o salicilato de 4-hidroxifenila e a
2,4’-diidroxibenzofenona, os quais poderiam fornecer
compostos contendo o esqueleto de produtos naturais
encontrado em líquens como a geodoxina e geodina. O
solvente normalmente utilizado nessas oxidações é o
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2,2,2-trifluoroetanol, por possuir alto caráter polar e ser
pouco nucleofílico. Surpreendentemente, nas reações
realizadas até o momento, não foi possível verificar a
ciclizacão do salicilato de 4-hidroxi-fenila, sendo apenas
observada a clivagem do grupo éster com a formação
de salicilato de metila e 4,4-dimetoxi-2,5-dicicloexadien1-ona, utilizando-se metanol como solvente. Resultado
similar foi observado utilizando-se 2,2,2-trifluoroetanol,
indicando a alta reatividade dos intermediários
envolvidos. No momento estão sendo estudadas
reações da 2,4’-dihidroxibenzofenona.
Ciclizações intramoleculares - Iodo hipervalente - Intermediários
reativos.

ALCALÓIDES
INDÓLICOS
DE
RAUVOLFIA
(Apocynaceae)
Amarildo Grando (Bolsista PIBIC/CNPq), Profa. Dra.
Raquel Marques Braga (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, Lucília Kato (Pós-graduação), UNICAMP
Alcalóides indólicos são amplamente encontrados em
diferentes espécies da família Apocynaceae sendo que
a maioria apresenta alguma atividade biológica. Plantas
do gênero Rauvolfia já são usadas a muito tempo como
fonte de importantes agentes terapêuticos. O trabalho
realizado teve por objetivo o estudo fitoquímico das
espécies R. vomitoria e R. bahiensis, visando o
isolamento e identificação de alcalóides. O material
estudado, cascas ou folhas, foi submetido à extração
etanólica; o extrato obtido foi submetido a tratamento
ácido-base, seguindo procedimento padrão para o
isolamento de alcalóides. O processo de separação foi
realizado por CCD e CCE e a identificação por
1
13
espectroscopia de UV, EM e RMN H e C em 1D e
2D. Do extrato diclorometânico básico das cascas de R.
bahiensis
foi
isolado
o
19,20-didehidro-12metoxiajmalan-17-ol, na forma de sal quaternário. O
tratamento das cascas mostra resultados mais visíveis
visto que a quantidade de alcalóides é maior do que
nas folhas.
Apocynaceae - Rauvolfia - Alcalóides indólicos

ESTUDO
DA
INTERAÇÃO
ENTRE
ARGILA
MONOIÔNICA (MONTMORILONITA COM CARGAS
+2
+2
+
+2
Ca ,Cu , K e Zn ) E HERBICIDA (GLIFOSATO).
André Luis Martins Pinto (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. José de Alencar Simoni (Orientador)
Instituto de Química – IQ, UNICAMP
Uma argila natural proveniente de Campina Grande,
PB, foi purificada, e transformada em monoiônica nos
+2
+2
+
+
+2
íons: Ca , Cu , K , Na , Zn . Estuda-se a variação de
entalpia de adsorção do Glifosato pela superfície das
argilas. A amostra de argila é suspensa em água,
dentro de uma cela do calorímetro e solução aquosa de
Glifosato é adicionada. Para cada adição corresponde
uma quantidade de Glifosato adsorvido e o respectivo
efeito térmico. Os resultados mostram que as

+

2+

interações iniciais do glifosato nas argilas de K e Ca
são processos exotérmicos e as interações com as
2+
2+
argilas de Zn e Cu são endotérmicos. Os efeitos
térmicos de todas as titulações são maiores no inicio
das adsorções e menores no final. Isto mostra que os
primeiros sítios a serem ocupados são os mais ácidos.
2+
Os efeitos térmicos para a argila de Ca iniciam-se em
–21,28 mJ e terminam em –2,40mJ, enquanto que para
+
K iniciam em –10,24 mJ e terminam em –0,43 mJ.
2+
Para a argila de Zn estes valore começam em 3,04 mJ
e terminam em –0,42 mJ enquanto que para o
2+
Ca começa em 1,12 mJ e termina em -0,42 mJ. Os
resultados de ∆Η só poderão ser calculados, após a
construção das isotermas de adsorção. Resultados
preliminares mostram que as interações em meio
homogêneo seguem a mesma tendência que em meio
heterogêneo.
Argilas - Glifosato - Adsorção

EFEITO DE DIFERENTES DISPERSANTES NA
PREPARAÇÃO DE MICRO ESFERAS DE BASE
ESTIRÊNICA
André Luiz da Fonseca (Bolsista SAE/UNICAMP),
Profa. Dra. Vera L. Covolan (Orientadora) e Prof. Dr.
Pedro Luiz Onófrio Volpe (Prof. responsável), Instituto
de Química – IQ, UNICAMP
Micro esferas poliméricas de poliestireno têm grande
importância na área médica, pois servem como suporte
para reações imunológicas em análises de sangue ou
outros fluidos biológicos. Este trabalho ocupou-se da
obtenção de micro esferas deste tipo, tendo como
objetivos: i) preparar micro esferas de poliestireno
empregando a técnica de polimerização por dispersão,
utilizando diferentes tipos de dispersantes; ii) estudar o
efeito dos dispersantes empregados em diferentes
concentrações, sobre os diâmetros médios das
partículas. Como dispersantes foram utilizados dois
tipos de poli(vinilpirrolidona)-PVP-: a de peso molecular
médio 10.000 e de 360.000. Foram realizadas 20
preparações diferentes, sendo: 10 preparações
empregando a PVP 10.000, variando sua concentração
no meio entre 2,5% e 40% e outras 10 empregando a
PVP 360.000, variando sua concentração no meio entre
2,5% e 40%. Foram obtidas dispersões estáveis e os
diâmetros médios das partículas variaram em torno de
1µm. Verificou-se que os dispersantes têm um papel
fundamental no controle das dimensões das partículas,
as quais têm seu diâmetro aumentado à medida que
são diminuídas as concentrações dos dispersantes.
Poliestireno - Polimerização por Dispersão - Micro Esferas

AVALIAÇÃO DE NOVAS FASES ESTACIONÁRIAS
PARA CLAE
Andreia Lopes de Araújo Sá (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Carol H. Collins (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
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A CLAE é 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). Está sendo
estudado um novo tipo de fase estacionária, que não
envolve ligações químicas com a superfície da sílica,
mas uma monocamada de poli(metiloctilsiloxano) acima
da superfície dos poros da sílica. Embora o
recobrimento na forma de líquido apresente grandes
vantagens, faz-se ainda necessário garantir a
permanência desse sobre o suporte, ou seja, sua
imobilização. Essas imobilizações podem ser feitas por
radiação, reações químicas ou tratamentos térmicos. O
objetivo deste trabalho foi de investigar o grau de
imobilização obtida frente a diferentes temperaturas de
imobilização. O experimento consistiu, basicamente,
em preparar uma FE contendo PMOS sobre a sílica e,
depois, aquecer porções a temperaturas definidas. Foi
determinada a %PMOS presente. Analisando os
resultados obtidos, podemos observar que as fases que
sofreram extração prévia tiveram sua porcentagem de
PMOS decrescida. Por outro lado, a FE não extraída
antes do aquecimento apresenta uma quantidade bem
maior, em todas as temperaturas. As propriedades
cromatográficas dessas novas FE foram avaliadas para
analisar a importância da imobilização térmica do
polímero sobre o suporte.
CLAE - Fases Estacionárias - Imobilização

MÉTODO PADRÃO PARA A DETERMINAÇÃO DE
GRUPOS
CARBOXÍLICOS
TERMINAIS
EM
POLI(TEREFTALATO DE ETILENO)
Camila Baroni Selim (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Marco-A. De Paoli (Orientador), Instituto de Química IQ, UNICAMP
O poli(tereftalato de etileno) PET é um termoplástico
que apresenta como principais características a leveza,
a transparência e barreira ao CO2, por isso, é utilizado
como embalagem de refrigerantes e de alimentos em
geral. Sua reciclagem é muito importante, pois desvia
parte do resíduo plástico dos aterros. As aplicações
para o PET reciclado incluem cordas e fios, carpetes e
embalagens. Durante o reprocessamento do PET é
necessário a remoção de água e outros contaminantes,
pois pode ocorrer sua hidrólise. A degradação da
cadeia principal através da hidrólise leva à formação de
moléculas de baixa massa molar com grupos
carboxílicos (GCT) e hidroxílicos nas extemidades
(GHT). A determinação destes grupos é uma sensível
indicação da degradação do material e pode ser feita
por métodos químicos (Pohl e Conix) ou
espectroscópico (FTIR). A determinação feita por
titulação ácido-base nos métodos de Pohl e Conix
depende da utilização de solventes purificados e da
habilidade do operador. Além disso, gera resíduos de
solvente. O método espectroscópico não utiliza
solventes, é mais simples e rápido. Os dados

otimizados obtidos pelos métodos químicos serão
correlacionados com os espectroscópicos através de
análise multivariada.
Grupos Carboxílicos Terminais - Método de Pohl - PET

CINÉTICA DA EXTRAÇÃO DO DIRECIONADOR
+
CTA DE SILICATOS E ALUMINOSSILICATOS
MESOPOROSOS
Camila Marion (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Heloise O. Pastore (Orientadora), Instituto de Química
– IQ, UNICAMP
+

A cinética de liberação do direcionador CTA , das
misturas de fases obtidas na síntese de silicatos e
aluminossilicatos mesoporosos usando HI e HNO3, foi
estudada usando extração Soxhlet com mistura ácida
heptano:etanol, acompanhada de caracterização por
difração de raios-X e por termogravimetria. Analisandose as curvas de %CTA em função do tempo, observase três regiões: i) uma perda inicial de material
orgânico, cuja velocidade é inversamente proporcional
à razão CTA/Si, correspondendo ao desaparecimento
+
dos picos de sais de CTA nos difratogramas de raiosX; ii) uma brusca queda na %CTA, que corresponde no
DRX a um aumento de intensidade relativa dos picos
do material silícico em relação aos picos dos sais e iii)
um patamar onde a variação da porcentagem de
material orgânico com o tempo é muito pequena. Há
um compromisso entre dois efeitos simultâneos: a
+
+
dissolução dos sais de CTA e a troca iônica de CTA
+
por H no próprio material silícico. pois no caso de
obtenção de magadiita, ela tem perfil de Na,Hmagadiita, confirmando que já houve uma troca iônica
+
+
parcial de Na por H . A primeira e segunda partes das
curvas observadas obedecem a uma cinética de
primeira ordem.
Cinética de extração – Mesofases – Magadiitas intercaladas

DETERMINAÇÃO DA PERDA DE PROTEÍNAS
DEVIDO A AÇÃO DE PENTEAR
Cesar Alves Domingues (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Inés Joekes (Orientadora), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
O cabelo humano é uma haste protéica constituída
principalmente por queratina; possui três partes
principais: cutícula, córtex e medula. Devido aos
poucos estudos a respeito da ação de géis e com o
crescimento da variedade deste produto no mercado, é
de grande relevância um estudo sobre a perda de
proteínas do cabelo após a utilização de géis
comerciais (com ou sem álcool). Para determinar esta
perda, mechas de cabelo controle (apenas extraídos
com éter em sohxlet) e tratadas com gel “bozzano”
(com álcool) e gel “NY. Looks” (sem álcool e com filtro
solar) por duas horas (triplicata), pesando 5g, foram
escovadas 200 vezes sobre um béquer contendo 50mL
de água destilada - as proteínas existentes no cabelo
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são solúveis em água - e, em intervalos de 50
escovações, recolhidos 200µL desta solução para
análise no visível. As alíquotas foram tratadas
seguindo-se o método de Lowry para determinação de
proteína e lidas a 660nm. Os cabelos controle
-4
perderam 6,45.10 mg/mL de proteína a mais do que
os tratados com gel, o que eqüivale a 34,6% mais.
Cabelo – Queratina - Cosméticos

EXTRAÇÃO DE PLANTAS AROMÁTICAS E
MEDICINAIS DA MATA ATLÂNTICA PAULISTA E
IDENTIFICAÇÃO
DOS
COMPOSTOS
NELAS
PRESENTES.
Chrislane Pires Lisbôa (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Lauro E. S. Barata (Orientador), Instituto de
Química – IQ, UNICAMP.
O uso de plantas pela população como medicação
contra males como: gripes, problemas do fígado,
estômago entre outros, mostra a necessidade de
avaliar a eficiência da extração das plantas, e a
identificação dos seus constituintes. Neste trabalho,
foram utilizados três métodos de extração: por arraste
a vapor, por percolação e por sistema soxhlet. Os
extratos obtidos por essas técnicas permitem avaliar a
adequação dos métodos a cada espécie através de
seus respectivos rendimentos. As plantas incluídas no
projeto são Macela (Achyroclines satureoides),
Mentrasto (Ageratum conyzoides), Carqueja (Baccharis
trimera), Erva Balieira (Cordia curassavica), Guaco
(Mikania glomerata), Sucupira (Pterodom pubescens),
Ucuuba Branca (virola surinamensis), Ucuuba (Virola
oleifera) e Bicuiba (Virola sebifera). Os extratos estão
sendo analisados por CCD e CG/EM. A partir das
extrações realizadas, foi possível observar que
dependendo da planta e do solvente, o processo por
arraste a vapor durante 2 horas de extração é suficiente
para a retirada dos constituintes com um rendimento
-4
-1
que pode variar de 1,1.10 a 4,5.10 % em massa. O
processo de extração por percolação durante um tempo
de 72 horas em três solventes de polaridades
crescentes é necessário para um rendimento de 3,27 a
9,53% em massa. E para o sistema soxhlet, 144 horas
são necessárias para um rendimento de 44,76%.
Extração - Plantas Medicinais - Mata Atlântica

ESTUDO ELETROQUÍMICO DO AZUL DE METILENO
ADSORVIDO SOBRE SÍLICA GEL MODIFICADA
COM ÓXIDO DE NIÓBIO
Débora de Almeida Schiavo (Bolsista CNPq); Prof. Dr.
Lauro Tatsuo Kubota (Orientador), Instituto de Química
– IQ, UNICAMP
Os eletrodos de pasta carbono são muito utilizados
devido a sua superfície ser facilmente renovada,
possuírem baixa corrente de fundo e ampla faixa de
potencial de trabalho, além disso possibilitam a
incorporação de diferentes materiais nas pastas, nos

quais podem estar adsorvidas espécies eletroativas
que possibilitam um processo eletrocatalítico,
diminuindo o potencial de detecção de alguns
compostos. O azul de metileno (AM) é um importante
mediador de elétrons, pois apresenta um baixo
potencial redox e pode apresentar propriedades
catalíticas para eletroxidação do NADH, devido sua
semelhança com as flavinas. Neste trabalho, utilizou-se
um potenciostato PAR, uma cela eletroquímica com
três eletrodos: referência (ECS), auxiliar (fio de platina)
e de trabalho (pasta de carbono modificada com sílica
gel modificada com óxido de nióbio adsorvida com AM)
com o objetivo de estudar as propriedades
eletroquímicas desse mediador. Verificou-se que a
variação da velocidade não interferiu na separação dos
picos dos voltamogramas sugerindo um processo redox
reversível e controlado por difusão do eletrólito. O
eletrodo apresentou boa estabilidade indicando que o
mediador está fortemente adsorvido na matriz. A
variação do pH e da concentração dos eletrólitos de
suporte praticamente não interferiu no comportamento
do processo redox da espécie eletroativa deixando o
potencial médio praticamente constante.
Eletrodo quimicamente modificado - Sílica modificada com óxido de
nióbio - Azul de metileno

SÍNTESE DE ÉSTERES α , β -INSATURADO E
ESTUDO DA REDUÇÃO COM Mg EM MeOH
Elaine Cristina Perles (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Paulo Mitsuo Imamura (Orientador), Instituto de
Química - IQ, UNICAMP
A redução de olefina de ésteres α , β -insaturado em
sistemas acíclicos é bastante conhecida na literatura.
Já a redução de ésteres conjugados em que a olefina
está situada em aneis de seis membros é pouco citada.
Neste projeto, foram isolados dois diterpenos: os ácidos
copálico e hardwickico, a partir da resina de copaíba.
Devido a dificuldade encontrada na purificação destes
dois compostos, na forma ácida, foram preparados os
seus ésteres metílicos (esterificação com sulfato de
dimetila) e separados por por cromatografia em coluna
de sílica gel. O hardwickato de metila foi hidrogenado
utilizando catalisador H2/PtO2 e o produto, obtido em
rendimento quantitativo, foi submetido a um estudo
1
13
espectroscópico (RMN H e C) para determinação da
orientação do grupo carbometoxi em C-4, e também
comparado os seus dados com o do produto de
redução com Mg/MeOH. O copalato de metila foi
transformado em éster tricíclico α , β -insaturado
correspondente, e a partir deste éster foi realizada
redução utilizando-se várias condições de reação:
H2/PtO2; Na/n-propanol; Mg/metanol. Em nenhuma
destas obteve-se o produto desejado, provavelmente
devido ao impedimento éstérico observado para este
composto. Outras condições para redução da olefina
α , β -insaturada está sendo estudada.
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Redução de éster insaturado - Magnésio em metanol –
Hidrogenação.

SÍNTESE,
CARACTERIZAÇÃO
E
ESTUDO
COMPARATIVO ENTRE AS PROPRIEDADES DO
METALACICLO PROPANO [60] FULERENO
Fabio
Augusto
Trindade
Demetrio
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Gilson Herbert Magalhães Dias
(Orientador), Instituto de Química - IQ, UNICAMP
A família dos alótropos de carbono enriqueceu
sobremaneira com a descoberta dos fulerenos C60 e
C70. Os fulerenos são constituidos de pentágonos e
hexágonos fundidos. Os pentágonos, ausentes no
grafite, são os responsáveis pela curvatura. O fulereno
mais abundante é o C60, cuja gaiola esférica possui
simetria Ih. Compostos organometálicos de fulereno têm
contribuído para o entendimento e esclarecimento de
suas estruturas e natureza química. Apesar de sua
potencial reatividade, esses complexos são geralmente
estáveis e não reagem com substratos orgânicos.
Polímeros organometálicos de C60, [M C60]n e [MnC60]
podem ser obtidos pela reação do C60 em solução com
complexos de metais de transição em baixos estados
de oxidação, como os complexos de Pd e Pt
zerovalentes [Pd2(dba)3] e [Pt(dba)2], (dba =
dibenziledenoacetona). Nesses complexos, os ligantes
encontram-se fracamente coordenados ao centro
metálico, possibilitando uma substituição efetiva. Neste
trabalho foram realizadas as sínteses de compostos
usando-se
metalofulerenicos
do
tipo
[MnC60]
[Pd2(dba)3] e [Pt(dba)2] como precursores. A síntese foi
conduzida por 60h em tolueno, agitação, atmosfera
inerte de Argônio, e a temperatura ambiente. Os
produtos obtidos, [Pt2C60] e [Pd3C60],
foram
caracterizados através da análise elementar, espectros
de infra –vermellho, e análise termogravimétrica. Foram
feitas ainda algumas tentativas de estudos morfológicos
dos produtos sintéticos, para isso usou-se a técnica de
microscopia eletrônica de varredura.
Fulereno-60 – Organometálicos – Metais de Transição

ADSORÇÃO DE ASFALTENO SOBRE SÓLIDOS
ORGÂNICOS E INORGÂNICOS
Fábio Roberto Notrispe (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Watson Loh (Orientador), Instituto de Química – IQ,
UNICAMP
A adsorção de asfalteno durante sua extração e
processamento causa perda de rendimento devido ao
entupimento dos poros das rochas nos poços ou
diminuição da área útil dos tubos ao longo do processo.
A adsorção está relacionada com a natureza do
petróleo, sua composição e condições de trabalho.
Através do conhecimento desses mecanismos de
adsorcão pode-se encontrar técnicas, condições ou
produtos para inibi-la ou minimizá-la melhorando o
desempenho na produção de petróleo. Neste estudo

utilizou-se petróleo do Campo de Marlim-Bacia de
Campos-RJ, e extraíram-se duas frações de asfalteno,
C5I e C7I, utilizando-se pentano e heptano como
floculantes, respectivamente. A extração seguiu a
norma IP-147. Os adsorventes inorgânico e orgânico
utilizados foram sílica gel e carvão ativo. A quantidade
de asfalteno adsorvido foi medida através da diferença
de concentração da solução de asfalteno por
espectrometria UV/Vis. A adsorção de asfalteno sobre
carvão é mais intensa do que sobre sílica devido à
semelhança de polaridade entre o carvão e o asfalteno.
As isotermas de adsorção mostram evidências de
formação de multicamada, para ambas as frações e
adsorventes. Outro ponto que pode ser visto é que a
quantidade de material adsorvido é aproximadamente
igual para as duas frações de asfalteno analisadas.
Asfalteno - Petróleo - Adsorção

ESTUDO SOBRE A SÍNTESE ENANTIOSSELETIVA
DE DOIS NORDITERPENOS ISOLADOS DA
ESPONJA MARINHA Latrunculia brevis
Flávia Siquara de Andrade (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Paulo Mitsuo Imamura (Orientador), Instituto
de Química - IQ, UNICAMP
A química de produtos naturais marinhos tem
despertado interesse de vários pesquisadores do
mundo inteiro, a partir da década de 70. O interesse
crescente nesta área se deve principalmente a várias
atividades biológicas observadas para os compostos
isolados de origem marinha que contém, na maioria das
vezes, funções halogenadas e/ou oxigenadas. O
objetivo deste trabalho consiste em sintetizar
enantiosseletivamente dois ácidos norditerpênicos
monocíclicos a partir da β-ionona. A rota sintética
apresenta a hidrogenação seletiva do composto βionona utilizando Ni-Raney como catalisador, seguindo
com uma reação de Wittig que adicionou à cadeia um
grupo COOCH3. O grupo adicionado foi reduzido ao
álcool e ao aldeído correspondentes, e após esta
redução fez-se outra reação de Wittig utilizando o sal
Ph3PCHCH(CH3)CH2OH na forma (R) e outra na forma
(S). Pretendeu-se com a síntese destes dois isômeros,
comparar suas rotações ópticas com o do composto
isolado da Latrunculia brevis para confirmar a
configuração absoluta do produto natural.Este
norditerpeno possui apenas um centro estereogênico
situado na cadeia lateral da molécula,
que fora
determinado como sendo (R) .
Norditerpernos - Síntese Enantiosseletiva –
insaturados.

Compostos α-β

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE LACTONAS
NAFTALÊNICAS
Gabriela Cristina Bevilacqua (Bolsista SAE/UNICAMP)
e Prof. Dr. Sebastião Ferreira Fonseca (Orientador),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP

62

Projetos da Área de Ciências Exatas
Oxidação - Zeólita Y - Cicloexano

Várias lactonas arilnaftalênicas, algumas com atividade
citotóxicas e anti-câncer, foram isoladas de plantas do
gênero Cleisthanthus. O objetivo do trabalho
desenvolvido é a síntese de uma lactona 1arilnaftalênica que servirá de base para estudos de
ressonância magnética nuclear de carbono-13 (RMN
13
C). A síntese da lactona envolve várias etapas e a
substância de cada uma delas deve ser caracterizada
por espectroscopia de infra-vermelho e de ressonância
1
magnética nuclear de hidrogênio (RMN H). A
substância chave da síntese é o ácido arilpropiólico.
Esse ácido foi obtido através de várias etapas:
preparação e esterificação do ácido 3,4-metilenodioxicinâmico em reação sob refluxo, bromação à
temperatura
ambiente
do
éster
obtido
e
deidrobromação sob aquecimento. A deidrobromação
está sendo otimizada utilizando-se diferentes condições
de reação, com derivados do ácido cinâmico, para a
obtenção do ácido fenilpropiólico. A caracterização de
cada um dos compostos obtidos é feita através de
1
análise espectroscópica (infra-vermelho e RMN H). A
etapa seguinte consistirá na auto-condensação do
ácido arilpropiólico para a síntese de um anidrido
cíclico, que será submetido à redução seletiva de um
dos grupos carbonila para a obtenção da lactona 1arilnaftalênica.

Ácido arilpropiólico - RMN 13C - Lactona 1-arilnaftalênica

USO DE DIFERENTES SOLVENTES EM REAÇÕES
DE OXIDAÇÃO DE ALCANOS CATALISADAS POR
PENEIRAS MOLECULARES MODIFICADAS COM
ÍONS Ce (III)
João Carlos Magalhães (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Ulf F. Schuchardt (Orientador), Instituo de
Química - IQ, UNICAMP
Solventes com diferentes características ácidas foram
utilizados em reações de oxidação de cicloexano, tendo
em vista um melhor entendimento do mecanismo dessa
reação. A obtenção do catalisador utilizado nesta
reação passa por um processo de troca iônica no
estado sólido (efetuada em 8 horas, a 793 K e vácuo)
entre a peneira molecular (zeólita Y razão Si/Al = 12,5)
e CeCl3. 7H2O (fonte de Ce III). Depois de resfriado, o
catalisador obtido (CeY-12,5) é lavado com água e
seco em estufa a 393 K por 3 horas. A caracterização é
feita por difração de raios-x e por espectroscopia na
região do infra-vermelho. As reações de oxidação do
cicloexano são conduzidas sob refluxo, com cicloexano
(0,186mmol), 0,2g de catalisador (CeY-12,5), 10mmol
de t-butil-hidroperóxido (tBHP) como agente oxidante e
50mL de solvente (diclorometano, dicloroetano,
acetona, acetonitrila e piridina). A mistura reacional é
mantida a 343 K, com agitação, por um período de 24
horas. Os produtos reacionais são analisados por
cromatografia de fase gasosa e cromatografia de fase
gasosa acoplada a um espectrômetro de massas.

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE PRECURSORES
DE
SUBSTÂNCIAS
ARILNAFTALÊNICAS
E
ARILTETRALÍNICAS
João Eduardo Borin (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Sebastião Ferreira Fonseca (Orientador), Instituto
de Química – IQ, UNICAMP
As substâncias arilnaftalênicas e ariltetralínicas
apresentam interesse considerável devido à sua
atividade
biológica
às
suas
características
espectroscópicas. Nesse trabalho os precursores a
serem sintetizados foram selecionados de modo que
permitissem a utilização dos efeitos dos grupos
substituintes em correlações de RMN em compostos
mais complexos. O caminho sintético utilizado para
síntese do éster enínico, que irá originar a lactona
insaturada (que fornecerá um composto arilnaftalênico
ou ariltetralínico), passa pela preparação do ácido
arilpropiólico que foi obtido por esterificação,
dibromação e desidrobromação de um ácido cinâmico
substituído; e pela preparação do álcool cinamílico
obtido por esterificação e redução do ácido cinâmico
correspondente. As reações envolvidas na obtenção do
ácido arilpropiólico apresentaram bons resultados,
exceto para reação de desidrobromação, daí a
necessidade de melhorar as condições da reação. A
reação de obtenção do álcool cinamílico apresentou
bom rendimento após otimização do processo. Os
compostos
obtidos
foram
caracterizados
por
1
espectroscopia de infravermelho e RMN H. A fase
seguinte envolverá a obtenção de éster enínico a partir
do ácido cinâmico e do álcool cinamílico sintetizados.
Substâncias arilnaftalênicas – Substâncias ariltetralínicas – Éster
enínico

ESTUDO FITOQUÍMICO DOS FRUTOS DE Virola
surinamensis
José Ari Milton Cavalcante (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Lauro Euclides Soares Barata (Orientadior),
Instituto de Química – IQ, UNICAMP
Virola Surinamensis é uma planta pertencente a floresta
tropical da Amazônia brasileira, da família Miristacacea,
cujos frutos e folhas há muito tempo são utilizados
pelos caboclos e índios da região. Este projetou visou
isolar e identificar os triglicérides e os compostos
resinosos constituintes do fruto sob a forma de uma
matéria cerosa. Como técnica de identificação foi
utilizado espectroscopia de massa acoplada ao
cromatógrafo gasoso (GC-MS), e para o isolamento dos
triglicérides utilizou-se do método de recristalização.
Procurou-se otimizar o melhor solvente orgânico, a
melhor temperatura e o melhor tempo de
recristalização. O álcool etílico foi o melhor solvente
para a recristalização e o tempo de duas horas é o mais
eficaz para a completa recristalização dos triglicérides.
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Acima deste tempo, não adianta fazer abaixamento da
temperatura (foram testadas três temperaturas, 02ºC, 08ºC e -20ºC) que os rendimentos de recristalização
não são expressivos.
Isolamento – Caracterização - Recristalização

FOTODIMERIZAÇÃO
NO
ESTADO
SÓLIDO:
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS
CICLOBUTÂNICAS
Karina Meschini Batista (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Sebastião Ferreira Fonseca (Orientador),
Instituto de Química - IQ, UNICAMP

e Pseudomonas fluorescens (CCT4056). O sustrato 2fenilpropionato de metila foi reduzido pelos
microorganismos em meio de cultura tampão
0
fosfato(PBS) e incubadas á 30 C em incubadoras
shaker a 110 rpm, por 48 horas mostrando boa
atividade de redução das duplas metilênicas quando
comparadas com as reduções com fermento de pão. O
melhor resultado foi obtido pelo Pseudomonas
fluorescens (CCT4056) o qual apresentou rendimento
de 90% na reação. Portanto, a redução do substrato
por estas bactérias foi satisfatória pois atingimos o
objetivo de redução da dupla metilênica do substrato.
Biotransformações - Microorganismos - Redução

A fotodimerização de ácidos cinâmicos no estado sólido
permite a obtenção de ácidos ciclobutanocarboxilícos
com estereoquímica diferente, dependendo dos grupos
substituintes dos anéis aromáticos. O ácido 3,4metilenodioxicinâmico, obtido pela reação de ácido
malônico e piperonal em presença de piridina e
piperidina, foi submetido à fotodimerização através de
irradiação com lâmpada de mercúrio, monitorada por
espectroscopia de infravermelho. Paralelamente, o
ácido 3,4-metilenodioxicinâmico foi esterificado pela
reação com metanol e ácido sulfúrico, para servir de
referência. O produto da fotodimerização foi esterificado
da mesma maneira, sendo a reação acompanhada por
cromatografia em camada delgada e a mistura obtida
separada por cromatografia em coluna. O diéster
ciclobutânico
obtido
foi
caracterizado
por
espectroscopia de infravermelho e ressonância
magnética nuclear de hidrogênio e carbono-13 (RMN1
13
H e RMN- C). As etapas seguintes envolverão a
hidrólise do diéster, a obtenção de um anidrido, sua
isomerização e hidrólise para a obtenção de um diácido
com estereoquímica diferente. O cinamato de paranitrofenila foi também preparado e está sendo
fotodimerizado para posterior comparação da
estereoquímica dos diferentes ciclobutanos obtidos.
Fotodimerização – Substâncias ciclobutânicas - RMN

BIORREDUÇÕES
DE
LIGAÇÕES
DUPLAS
METILÊNICAS ATIVADAS
Kátia Santos Damacena (Bolsista SAE/UNICAMP),
Roseli De Conti (Pesquisadora- FAPESP) e Prof. Dr.
José Augusto Rosário Rodrigues (Orientador), Instituto
de Química - IQ, UNICAMP.

PROPRIEDADES DE SOLUÇÕES AQUOSAS DE PVA
E PVP
Larissa Trombeta Palermo (Bolsista FAPESP) e Profa.
Dra. Maria Isabel Felisberti (Orientadora), Instituto de
Química – IQ, UNICAMP
Através da viscosimetria de soluções diluídas pode-se
avaliar o comportamento de um polímero na presença
de um determinado solvente, possibilitando a
observação indireta da estrutura molecular de uma
macromolécula, assim como a avaliação da
miscibilidade de pares poliméricos. Neste trabalho, as
associações em soluções de poli(álcool vinílico), PVA, e
polivinilpirrolidona, PVP, foram avaliadas a partir de
viscosimetria de soluções aquosas diluídas de PVA,
PVP e da mistura destes em diferentes composições.
Os ensaios viscosimétricos foram realizados utilizando
um viscosímetro de Höppler. Espera-se que a adição
de PVA à soluções aquosas de PVP modifique as suas
propriedades, através da formação de pontes de
hidrogênio. A partir dos dados obtidos foram
determinadas a viscosidade intrínsica e os parâmetros
de Huggins, µ e α, em função da composição relativa
dos polímeros em solução aquosa. Os resultados
obtidos indicam um comportamento complexo, sendo
possíveis interações PVA-água, PVP-água, PVA-PVPágua. Os parâmetros α e µ utilizados para prever a
miscibilidade de blendas PVA-PVP falham em seu
objetivo, não conseguindo prever a miscibilidade de um
sistema comprovadamente miscível, provavelmente por
não considerar interações inter e intramoleculares para
PVA-PVA, PVP-PVP.
Miscibilidade – Viscosimetria – Parâmetro de Huggins

Nos últimos anos reações bioquímicas catalisadas por
enzimas ou microorganismos tem sido amplamente
utilizados em síntese orgânica. Nas biotransformações
os substratos são convertidos a produtos utilizando-se
enzimas purificadas ou microorganismos que produzem
a enzima requerida. O objetivo deste projeto é verificar
o potencial de reduções microbiológicas de duplas
ligações metilênicas ativadas por grupos retiradores de
elétrons. Estas reduções foram feitas por fermento de
pão e bactérias de solo provenientes principalmente da
mata Atlântica tais como Citrobacter freundii (CCT4055)

POLIMERIZAÇÃO
DE
ETILENO
COM
ZIRCONOCENO-MAO SUPORTADO EM PENEIRAS
MOLECULARES
Leoberto Balbinot (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Ulf Schuchardt (Orientador), Instituto de Química – IQ,
UNICAMP
Os metalocenos, na presença de metilaluminoxano
(MAO), se destacam como catalisadores para a
polimerização de α-olefinas devido às suas altas
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atividades catalíticas e versatilidade. Entretanto, esses
catalisadores apresentam alguns problemas que
inviabilizam a sua comercialização, tais como: a grande
quantidade de MAO utilizada e a dificuldade de utilizar
catalisador para polimerização em fase gasosa. Isto
tem
sido
contornado
heterogeneizando
estes
catalisadores em suportes. Neste trabalho, o
catalisador Cp2ZrCl2 foi heterogeneizado em dois tipos
de peneiras moleculares (MCM-41 e VPI-5) e utilizado
na polimerização de etileno. As polimerizações foram
realizadas em um reator Büchi de 1L, utilizando 50-100
mg dos catalisadores e 200 mL de tolueno, variando-se
a concentração de MAO. Com a heterogeneização do
Cp2ZrCl2 nas peneiras moleculares foi possível diminuir
a quantidade de MAO utilizada (Al/Zr~500), sem reduzir
significativamente a atividade catalítica (~3000
kgPE/molZr.h.bar).
Comparando-se
com
os
catalisadores homogêneos, os polímeros obtidos com
os catalisadores heterogêneos apresentaram altos
o
pontos de fusão (139-145 C) e massas molares
maiores (200-400 kg/mol). Adicionalmente, foi possível
obter polímeros com uma forma granulada.
Peneiras Moleculares – Polimerização - Catálise

EFEITO
DE
CÁTIONS
TRIVALENTES
E
ANTAGONISTAS DE CANAIS DE ÂNIONS NO
PERFIL DE PROTEÍNAS DE RAÍZES DE TRIGO.
Lilian Mussi (PIBIC/CNPq) e Prof.Dr. Renato Atílio
Jorge (Orientador), Instituto de Química – IQ,
UNICAMP
Cátions trivalentes como alumínio (Al) e lantânio (La)
são tóxicos às plantas. O primeiro sintoma dessa
toxidez é a inibição do desenvolvimento da raiz. Ao
submeter-se as variedades de trigo BH1146 (tolerante)
e Anahuac (sensível) a concentrações fitotóxicas de Al ,
La e gálio (Ga) observou-se que ambas apresentaram
uma inibição do crescimento da raiz primária em
presença desses cátions. Para avaliar o efeito dos
canais de ânions na tolerância ao Al, ambos genótipos
cresceram em soluções contendo ácido niflúmico (23µM) com e sem Al 48µM. Após 12h, o ácido niflúmico
provocou a redução o crescimento da raiz de BH1146.
Essa redução é mais acentuada em raízes expostas
também ao Al. SDS-PAGE feita com proteínas total
extraídas de raízes de ambos os genótipos tratadas
com ácido niflúmico 2 µM com e sem Al 48µM durante
72hs não apresentou mudanças no perfil de proteínas
do BH1146, enquanto uma proteína de ~24kD foi
observada em raízes de Anahuac submetidas ao Al. Na
presença de Al, a fração microssomal das pontas das
raízes de BH1146 apresentou uma proteína de ~20kD.
Essas alterações no perfil de proteínas parecem estar
envolvidas no mecanismo que induz a tolerância ao Al
observada no BH1146. Os resultados
também
mostram que canais de íons podem estar envolvidos na
tolerância ao Al, La e Ga, provavemente mediante a

exudação de ácidos orgânicos que complexam esses
íons.
Trigo – Mecanismos de tolerância – Canais de ânions

DOSAGEM DE NITROGÊNIO E DE CARBONATOS
EM SOLUÇÃO NUTRITIVA PARA CULTIVO
HIDROPÔNICO, POR CONDUTOMETRIA EM FLUXO.
Manoel Henrique Francisco (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. João Carlos de Andrade (Orientador), Instituto
de Química – IQ, UNICAMP
O sucesso da implantação do cultivo hidropônico
depende do manejo e da formulação das soluções
+
nutritivas. O nitrogênio na forma de N-NH4 e os
carbonatos são as espécies que mais têm apresentado
problemas de quantificação. Propõe-se neste trabalho a
aplicação do método de difusão-condutividade em fluxo
contínuo para a determinação destas espécies, a partir
da
otimização
operacional
de
um
detetor
condutométrico de fluxo desenvolvido em nosso
laboratório. As curvas de calibração obtidas para estas
+
espécies são dadas pelas equações C (N-NH4 ) = ( y +
22
0.064) / 0.62, r = 0.999 e C (CO3 ) = [( y – 0.62 – 0.12x)
1/2
2
/ - 2.86E-4]
, r = 0.994 com intervalos úteis de
-1
concentração entre 2 à 18 mg L para amônio e 18 à
-1
180 mg L para carbonatos. Concentrações acima dos
valores superiores destas faixas podem ser
determinados após diluição adequada da amostra. O
método foi testado com sucesso em diversas amostras
de soluções nutritivas em experimentos reais. Este
trabalho conta com a colaboração do Dr. Pedro Roberto
Furlani, do Instituto Agronômico de Campinas.
Soluções nutritivas - Determinação de amônio e carbonatos Condutometria em fluxo

SÍNTESE
E
CARACTERIZAÇÃO
DE
HIDROBENZOXAZINAS
Márcia Maria Parma (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Sebastião Ferreira Fonseca (Orientador), Instituto
de Química – IQ, UNICAMP
As hidrobenzoxazinas são substâncias que apresentam
atividade fungicida, bactericida e anestésica. O trabalho
desenvolvido teve como proposta a obtenção de
compostos relacionados com as 1,3-hidrobenzoxazinas,
a partir do aldeído salicílico, da β-naftilamina e de
algumas aminas selecionadas, e a sua caracterização
espectroscópica. A primeira etapa da síntese consistiu
na obtenção de uma imina (Base de Schiff) a partir do
aldeído salicílico e da β-naftilamina, à temperatura
ambiente. A etapa seguinte envolveu a redução da
ligação dupla carbono-nitrogênio da imina com
boridreto de sódio em metanol à baixa temperatura. A
terceira etapa consistiu na formação do heterociclo pela
reação da amina, obtida na etapa anterior, com
paraformaldeído em solução metanólica de hidróxido de
potássio sob refluxo. O produto obtido em cada etapa
foi caracterizado por métodos espectroscópicos
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(Infravermelho e Ressonância Magnética Nuclear de
1
Hidrogênio-RMN- H).
A
hidrobenzoxazina
será
caracterizada também por Espectrometria de Massa e
por Ressonância Magnética Nuclear de Carbono-13
13
(RMN- C). Foram realizados também reações para
obtenção da imina a partir da variação de aminas, que
mostraram a diferença de reatividade das aminas com
a mudança do grupo substituinte.

Hidrobenzoxazina - Bases de Schiff - RMN-13C

ELABORAÇÃO
DE
PRECURSORES
CONFORMÁVEIS
PARA
BIOCERÂMICAS
DE
FOSFATO DE CÁLCIO.
Ney Henrique Moreira (Bolsista PIBIC/CNPq); Celso
Aparecido Bertran (Orientador), Instituto de Química IQ, UNICAMP
Cerâmicas compostas por fosfato de cálcio tem sido
utilizadas na construção de próteses ósseas ou
dentárias devido a grande biocompatibilidfade inerente
a estes materiais. A construção de próteses a partir
destas biocerâmicas na forma de pastas ou cimentos
moldáveis e que consolidem rapidamente em sólidos,
geram um grande interesse por possibilitar a
elaboração de próteses de emergência. Neste trabalho
foi sintetizado um Fosfato de cálcio com consistência
gelatinosa, translúcido e que por secagem em estufa ou
ao ambiente consolida em grânulos duros. Este
material, associado à pó de CaHPO4 cristalino, deu
origem a uma pasta plástica que consolidou, por
secagem em estufa à 70°C, em corpos discóides que
quando colocados em água voltaram ao seu estado
plástico, porém o aquecimento à 325°C tornava-os
resistente à ação deste líquido. O Fosfato gelatinoso
não mostrou modificações no espectro de IV, porém
medidas de DSC indicaram uma transformação
endotérmica em 174°C. Medidas de X-RD indica que o
fosfato gelatinoso seco apresenta natureza lamelar,
que desaparece por aquecimento à 325°C . O modelo
desenvolvido para explicar
as propriedades
observadas é fundamentado na natureza lamelar do
material seco e do desaparecimento desta morfologia
em função do aquecimento, mimetizando o processo de
sinterização do pó de CaHPO4.
Biocerâmicas - Material conformável - Fosfato de Cálcio

BIORREDUÇÕES DE DUPLAS LIGAÇÕES C=C
METILÊNICAS E DE CARBONILAS
Nívia Maria Liba (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. José
Augusto R. Rodrigues (Orientador), Instituto de Química
– IQ, UNICAMP
Os objetivos deste projeto de Iniciação Científica são o
estudo de biorreduções de duplas ligações metilênicas
α-carbonílicas e de ligações carbonílicas utilizando-se
microorganismos como Saccharomyces cerevisae e
Pseudomonas fluorescens (CCT4056) e a verificação
da potencialidade destes métodos para a produção de

substâncias
com
carbonos
quirais
enantioespecificamente, servindo de base para projetar
a síntese de feromônios. Para tal, sintetizou-se a
butirofenona através de uma acilação de Friedel-Crafts
obtendo-se rendimento de 76%. A partir da reação de
butirofenona com aldeído fórmico, obteve-se a 1-fenil-2metileno-2-butano-1-ona com rendimento de 73% que
foi submetida à redução com Saccharomyces
cerevisae, popularmente conhecido como fermento de
padaria, e também com a bactéria Pseudomonas
fluorescens
(CCT4056).
A
redução
com
Saccharomyces cerevisae durante 30 horas resultou no
consumo de todo material de partida e em 63 horas
observou-se a redução de 23% da ligação carbonílica.
Com a utilização da bactéria Pseudomonas fluorescens
durante 96 horas observou-se a redução de 72% da
dupla ligação metilênica e a ligação carbonílica
permaneceu intacta. Novos ensaios estão sendo
realizados para complementar os dados já obtidos.
Biotransformação – Saccharomyces cerevisae – Pseudomonas
fluorescens

ESTUDOS VISANDO A SÍNTESE DO SEGMENTO C1 C9 DO DOLABRIFEROL
Osana Rangel Morais (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Luiz Carlos Dias (Orientador), Instituto de Química IQ, UNICAMP
Opistobranchs são moluscos gastrópodos protegidos
por uma casca frágil, ausente em algumas espécies.
Até agora não existem estudos relacionados para a
espécie dolabriferae. Em 1994 espécies de
D.Dolabriferidae foram coletadas em Cuba e uma delas
foi cuidadosamente dissecada na "parapódia" e no
"hepatopâncreas", que foram extraídos rapidamente
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com acetona. Purificação por coluna cromatográfica
preparativa resultou no Dolabriferol 1 puro. Neste
trabalho vamos apresentar os primeiros resultados
visando a síntese do segmento C1-C9 do dolabriferol,
cuja rota em estudo usa como etapas-chaves duas
epoxidações de Sharpless, seguida de abertura do
epóxido
com
dimetilcuprato
de
lítio.
a)
carboetoximetileno trifenilfosforano, CH2Cl2, ∆, 80 %; b)
DIBAL-H, CH2Cl2, -78°C, 75%; c) peneira mol., Ti(iOpr)4, D-(-)-DET, TBHP, CH2Cl2, 58%; d) CuI, MeLi,
Et2O, 0°C, 74%; e) p-metoxibenzilideno acetal, CSA,
t.a, 85%; f) DIBAL-H, CH2Cl2, -78°C, 92%; g) Swern,
87%(bruto); h) carboetoximetileno trifenilfosforano,
CH2Cl2, ∆; i) DIBAL-H, CH2Cl2,, -78°C.
Dolabriferol - Epoxidação de Sharpless
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COMPÓSITOS Al/SiC
Patrícia Fazzio Martins (Bolsista PIBIC/CNPq), Inez
Valéria Pagotto Yoshida (Orientador), Instituto de
Química- IQ, UNICAMP
Compósitos de matriz metálica de alumínio reforçados
com SiC aparecem como candidatos potenciais em
aplicações de baixo peso e alta resistência à oxidação,
principalmente em substituição a materiais ferrosos em
veículos automotivos. Neste trabalho propõe-se uma
rota alternativa para a produção destes materiais, a
partir de rede de silicona, como precursora de SiC e de
alumínio. A obtenção da fase cerâmica ocorre in situ
durante a pirólise a partir da mistura de
poli(metilsiloxano)
e
1,3,5,7-tetravinil-1,3,5,7tetrametilciclotetrassiloxano, com proporção Si-H:SiC=C de 1:1, curada via reação de hidrossililação com
catalisador de Pt II. Os compósitos foram obtidos em
várias composições Al/rede de polissiloxanos, por
o
pirólise a 1000 C, e então tratados termicamente a
o
1200, 1400 e 1600 C. Foram utilizadas as técnicas de
espectroscopia
no
infravermelho,
análise
termogravimétrica, microscopia eletrônica de varredura,
difratometria de raios-X, e ressonância magnética
mutinuclear, para a caracterização destes materiais. O
SiC foi obtido nas fases α e β, homogeneamente
distribuído na matriz de alumínio. Além disso, foram
observadas fases de Al2O3, Al4C3 e de alguns
oxicarbetos de alumínio, provavelmente gerados na
interface Al/SiC. Deste modo, constatou-se que o
alumínio remove o oxigênio da rede de silicona ou do
SiCxO4-x, oxidando-se, reduzindo por consequência esta
última ao SiC desejado.
Compósitos - Carbeto de silício - Alumínio

MODIFICAÇÃO DE RESINAS DE POLIÉSTER
INSATURADO ATRAVÉS DA COPOLIMERIZAÇÃO
POR ENXERTIA DE POLIORGANOSSILOXANOS
Regina Helena Ziliotti Vicentin (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Maria Isabel Felisberti (Orientadora),
Instituto de Química – IQ, UNICAMP
As resinas de poliéster insaturado são termofixos muito
utilizados principalmente por apresentarem resistência
mecânica e facilidade na modificação. Porém, a reação
de cura é acompanhada por contração, que pode ser
um problema para peças moldadas; o material final é
quebradiço. Dessa forma é necessário modificá-las
através da incorporação de aditivos ou através de
modificações
químicas,
para
adequar
suas
propriedades a determinadas finalidades. Dessa forma,
modificou-se essas resinas com poliorganossiloxanos.
As amostras foram caracterizadas por análise
dinâmico-mecânica e por microscopia eletrônica de
varredura. Através dessas duas técnicas constatou-se a
formação de uma mistura com o poliorganossiloxano
disperso na matriz de poliéster. Também foi possível
analisar a influência do agente de acoplamento, o

metacrilato de glicidila (GMA) nas propriedades
dinâmico-mecânicas. O aumento da concentração de
GMA nas misturas, acarretou no aumento dos domínios
do poliorganossiloxano, resultado oposto ao esperado,
o que foi atribuído à diminuição da miscibilidade
poliéster / poliorganossiloxano devido ao aumento da
densidade de reticulação induzida por GMA.
Resinas de Poliéster Insaturado - Modificação - Poliorganossiloxanos

O
COMPORTAMENTO
DA
1,2-DI-tBUTILDIAZIRIDIONA FRENTE
A DIOIS,
NA
PRESENÇA DE DICLORETO DE COBALTO
Renato Henriques de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Pedro Faria dos Santos Filho (Orientador),
Instituto de Química – IQ, UNICAMP
Diaziridinonas são anéis de três membros, que
possuem dois átomos de nitrogênio no ciclo e um grupo
carbonílico exocíclico. A presença de substituíntes
volumosos, como o t-butil, as torna resistentes ao
ataque de nucleófilos orgânicos, necessitando para
reagir, condições drásticas por vários dias, formando
produtos com baixos rendimentos e pouca seletividade.
Já na presença de CoCl2, o heterociclo é ativado,
formando produtos resultantes do ataque nucleofílico à
carbonila em poucas horas, sob condições amenas e
com excelentes rendimentos. Dando continuidade aos
nossos resultados, decidimos estudar a reatividade da
1,2-di-t-butildiaziridinona frente a diois. Iniciamos
estudando a sua reação na proporção 1:2, com 1,3propanodiol, na presença de CoCl2. As análises de
RMN, IV e elementar mostraram que conseguimos
isolar o produto resultante do ataque de cada grupo OH
a uma molécula de diaziridinona, e ainda obtivemos o
mesmo produto na reação 1:1. Situação análoga
ocorreu nas reações com etilenoglicol. Já para o 1,5pentanodiol, que apresenta maior separação entre as
hidroxilas, obtivemos tanto na reação na proporção
diol:diaziridinona 1:1, quanto na 2:1, o produto
resultante do ataque de apenas um grupo OH a uma
única molécula do heterocíclo, gerando um produto
capaz de sofrer ciclização intramolecular.
Catálise – Diaziridinona – Ataque Nucleofílico

AVALIAÇÃO DA MISCIBILIDADE DE BLENDAS DE
POLI(EPICLORIDRINA-CO-ÓXIDO DE ETILENO) E
POLI(METACRILATO DE METILA)
Renato Turchete (Bolsista) e Profa. Dra. Maria Isabel
Felisberti (Orientadora), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
A miscibilidade de blendas de poli(epicloridrina-co-óxido
de etileno) (ECO) e poli(metacrilato de metila) (PMMA)
é controversa. Aparentemente, o principal motivo da
controvérsia é a dependência da miscibilidade destas
blendas com a massa molar do copolímero ECO. Este
trabalho tem como objetivo a avaliação da miscibilidade
das blendas ECO/PMMA. Para tanto, o copolímero
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ECO é submentido a fracionamento utilizando solventes
e a fracionamento por temperatura. No fracionamento
por solventes, parte-se de uma solução de ECO em
tetrahidrofurano a 2% em massa e adiciona-se
aliquotas do não-solvente. Foram utilizados o etanol e
água como não-solvente, sendo obtidas frações com
diferentes composições, indicando a heterogeneidade
de distribuição dos comonômeros nas cadeias. Para o
fracionamento com temperatura foram utilizadas
soluções
em
tetrahidrofurano
com
diferentes
concentrações (3 e 5% em massa). As soluções foram
submetidas a um programa de resfriamento na faixa de
o
temperatura entre 0 e 20 C, permanendo a
determinadas temperaturas o tempo necessário para a
separação de fases. As frações obtidas apresentam
composição similar. As blendas do copolímero ECO e
de suas frações com PMMA foram preparadas por
casting em tetrahidrofurano. A miscibilidade foi avaliada
através da técnica de calorimetria diferencial de
varredura, sendo determinada a janela de miscibilidade.
Blendas - Fracionamento - Miscibilidade

INFLUÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DE FERRO EM
CRISOTILAS NA DEGRADAÇÃO DE POLUÊNTES
Rener Bertagnoli Ribeiro da Silva (Bolsista PIBC/CNPq)
e Profa. Dra. Inés Joekes (Orientadora), Instututo de
Química - IQ, UNICAMP
É conhecida a capacidade da crisotila de gerar radicais
livres hidroxilas que podem iniciar reações de oxidação.
Estamos degradando a porção aromática do
dodecilbenzenossulfonato de sódio, um poluente
frequente,
utilizando
crisotila.
Realizou-se
a
impregnação de ferro testando sua substituição por
magnésio, para aumentar o número de radicais. Para a
impregnação de ferro, tratou-se a crisotila com acetato
de amônio, fez-se sucessivas lavagens com etanol,
adicionou-se cloreto férrico e posteriormente lavou-se
por várias vezes a crisotila tratada para a retirada do
cloreto
férrico
em
excesso.
Utilizou-se
a
espectrofotometria com o uso do complexante ortofenantrolina, acetato de sódio, cloreto de hidroxilamina
e a preparação de padrões para quantificar o ferro
impregnado. Utilizou-se também a espectrometria de
raio – x e a microscopia óptica com objetivo de
acompanhar e monitorar o processo de impregnação.
As análises foram feitas em triplicata, e a crisotila
apresentou-se com uma coloração alaranjada. Após os
tratamentos de impregnação e de quantificação de
ferro,
obteve-se
uma
impregnação
de
aproximadamente 4,5 mg de ferro em 5 g de crisotila.
As reações de degradação estão em andamento.
Surfactantes – Degradação - Crisotila

AVALIAÇÃO CRÍTICA DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO
DE MOLIBDÊNIO PARA DETERMINAÇÃO EM ICPAES
Rita
de
Cássia
Comis
Wagner
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. João Carlos de Andrade
(Orientador), Instituto de Química – IQ, UNICAMP.
A extração do Mo de solos e sua determinação em
rotina é dificultada pela complexidade de adaptação
dos métodos da literatura para estes fins. Na busca de
uma solução apropriada, testou-se a eficiência das
soluções extratoras mais comumente utilizadas, que
foram: água, BaCl2 0,125% (m/V), oxalato de amônio
-1
em pH 6,4, AB-DTPA e NH4NO3 2 mol L (método da
resina de troca iônica), seguidas de determinação por
ICP-AES na sua linha de emissão de 202,032 nm. Este
último procedimento apresentou resultados mais
promissores e consiste em adicionar 20 mL de solução
3
aquosa contendo Mo a 5 cm de resina de troca
aniônica (IRA-400), recondicionada com NH4HCO3 2
-1
mol L , agitando-se por 4 horas. Separa-se então a
resina e adicionam-se 20 mL da solução de NH4NO3
colocando sob agitação por mais 2 horas. As melhores
condições forneceram índices de recuperação do Mo
da resina da ordem de 80%. Mas estes procedimentos
ainda não se mostraram adequados a um trabalho de
rotina. Este trabalho conta com a colaboração da Dra.
Mônica Ferreira de Abreu do Instituto Agronômico de
Campinas.
Determinação de Molibdênio - Análise de solo - ICP-AES.

ESTUDO
DE
HÍBRIDOS
À
BASE
DE
POLI(FENILSILSESQUIOXANOS)
Rodrigo T. Antonangelo (Bolsista PIBIC-CNPq), Luís A.
S. de A. Prado (Doutorando-CNPq) e Inez V. P.
Yoshida (Orientadora), Instituto de Química - IQ,
UNICAMP
O poli(fenilsilsesquioxano), PPSQ, de fórmula
[(C6H5SiO3/2)n], é uma das resinas de silicona de maior
importância tecnológica, devido principalmente à
solubilidade em solventes orgânicos e à boa
estabilidade térmica. Membranas constituídas de PPSQ
apresentam boa seletividade e baixa permeabilidade a
gases, contrariamente às membranas de silicona
baseadas em poli(dimetilsiloxano), PDMS. Todavia,
filmes de PPSQ são frágeis, tornando-os inadequados
à tecnologia de membranas auto-suportadas. Um modo
de contornar-se esta desvantagem é a modificação
deste polímero com segmentos de dimetilsiloxano, cuja
elasticidade pode melhorar as características finais do
material. Amostras de PPSQ foram sintetizadas sob
diferentes rotas sintéticas, obtendo-se polímeros com
graus de condensação e massas molares distintas.
Filmes constituídos por PPSQ/PDMS e PPSQ/TMDS,
foram obtidos pela reação de policondensação em
tolueno, catalisada por diacetato de di(n-butil)estanho.
A introdução de -Si(CH3)2O- leva a uma diminuição da
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temperatura inicial de degradação. A análise das curvas
de SAXS, indicou que os materiais comportam-se como
fractais de volume, apresentando uma distribuição
polidispersa de tamanho de centros espalhadores.
Ensaios de permeação a gases evidenciaram um
comportamento intermediário entre o PPSQ e o PDMS,
para a membrana de PPSQ/PDMS.
Membranas
Permeabilidade
Poli(fenilsilsesquioxano)/PDMS

-

Híbridos

BLENDAS DE POLI(ESTIRENO) E POLI(ESTIRENOCO-METACRILATO DE METILA)
a
a
Vinicius Serves (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof . Dr .
Maria Isabel Felisberti (Orientadora), Instituto de
Química – IQ, UNICAMP
O Poli(estireno) apresenta-se como um polímero
imiscível com o Poli(metacrilato de metila), mas pode
apresentar miscibilidade com copolímeros P(S-coMMA). Sendo assim este trabalho objetiva a
determinação da janela de miscibilidade, ou seja, a
faixa de composição da mistura e do copolímero que
gera blendas miscíveis. A determinação desta janela de
miscibilidade foi feita através de aspectos óticos das
blendas e da técnica instrumental de Calorimetria
Diferencial de Varredura (DSC) após o tratamento
térmico das mesmas. Os resultados mostraram, que o
fenômeno de miscibilidade das blendas em questão é
comandado pela composição do copolímero e não da
blenda, ou seja, blendas de copolímeros ricos em
estireno são miscíveis com PS. Pode-se também
constatar que o “annealing”, isoterma a temperatura
inferior, porém próxima à transição vítrea, é uma
importante ferramenta para a visualização de transições
vítreas em blendas, cujos componentes apresentam
temperatura de transição vítrea próximas. A transição
o
vítrea para o PS é de 100 C, enquanto que para os
copolímeros ela varia com a composição, de 103 a 115
o
C. Assim, o “annealing” mostrou-se eficiente somente
para as blendas contendo os copolímeros ricos em
metacrilato de metila.
Blendas – Miscibilidade – Tratamento Térmico
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Faculdade de Educação
DESEMPENHO ACADÊMICO E CONDIÇÕES DE
ESTUDO EM UNIVERSITÁRIOS E EM ALUNOS
EVADIDOS
Cacilda Encarnação Augusto (Bolsista PIBIC/CNPq),
Prof. Dra. Acácia Ap. Angeli dos Santos (Orientadora),
Profa. Dra. Sylvia Helena Souza da Silva (CoOrientadora) e Elisete Gomes Natário (Doutoranda),
Faculdade de Educação- FE, UNICAMP.
A Evasão é um dos sérios problemas que as
Instituições de Ensino Superior vêm enfrentando nas
últimas décadas, causado por uma série de fatores,
entre eles o baixo desempenho acadêmico. Buscando
ampliar o conhecimento sobre a influência do
desempenho acadêmico na evasão de universitários, o
presente estudo foi proposto com o objetivo de
comparar alunos e ex-alunos dos cursos de Física e
Pedagogia dos turnos diurno e noturno da Universidade
Estadual de Campinas. Foram aplicados questionários
focalizando os seguintes aspectos: escolaridade
anterior; percepção sobre o grau de dificuldade do
curso e de seu baixo desempenho acadêmico e
condições de estudo de alunos que permaneceram nos
cursos (N=137), bem como de alunos que se evadiram
(N=17). A análise dos dados está sendo realizada, em
termos de estatística descritiva e inferencial, buscando
verificar as diferenças entre os dois grupos.
Desempenho Acadêmico-Condições de Estudo- Evasão

A HUMANIZAÇÃO E A QUALIDADE DO ENSINO:
ESTUDANDO A RELAÇÃO PROFESSOR - ALUNO
EM ESCOLAS PÚBLICAS DA PERIFERIA DE
CAMPINAS, SP.
Débora Cristina Jeffrey (Bolsista FAPESP) 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 alunos e professores de escolas
localizadas na periferia de Campinas; analisar a
influência das 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.

Assim, para o desenvolvimento da pesquisa foram
escolhidas quatro escolas (de 1º e 2º graus) da rede
estadual para a realização de observações e
entrevistas, sendo que estes dados encontra-se em
processo de análise para uma posterior comparação.
Humanização - Relação Aluno-Professor - Qualidade de Ensino

EVASÃO DE CURSO E ATRIBUIÇÃO DE
CAUSALIDADE EM UNIVERSITÁRIOS
Jamile Cristina Ajub Bridi (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Elizabeth Nogueira G. da S. Mercuri
(Orientador), Faculdade de Educação - FE, UNICAMP
Estudos em Psicologia têm demonstrado que o ser
humano tende a atribuir causas aos eventos, não se
preocupando somente com os fatos que ocorrem ao
seu redor, mas também com os motivos que os levaram
a acontecer. Segundo Weiner, teórico que teve grande
repercussão nos estudos sobre atribuição de
causalidade, os indivíduos tendem a atribuir causas
explicativas aos resultados de sucesso e fracasso, que
podem ser analisadas em três dimensões: locus de
causalidade, controlabilidade, estabilidade. Sabendo-se
que os universitários ao abandonarem os cursos que
estavam frequentando, geralmente, atribuem causas
explicativas para este fato de sua vida acadêmica, esse
trabalho se propôs a: 1) Investigar as atribuições de
causas apontadas pelos universitários para o não
encerramento do curso; 2) Analisa-las quanto a
dimensão locus de causalidade com relação a gênero e
área de ensino e pesquisa do curso. As situações
analisadas nesse trabalho tiveram origem no conjunto
de informações de estudantes que estavam
matriculados em cursos de graduação da Unicamp em
1996 e não realizaram matrículas em 1997. Os
resultados totais apontam uma predominância de
atribuições causais externas.
Universidade - Evasão - Atribuição de Causalidade

EDUCAÇÃO INFANTIL E IDEOLOGIA: MODELOS
INSTITUCIONAIS
Karla Isabel de Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
José Luís Sanfelice (Orientador), Faculdade de
Educação - FE, UNICAMP
A Educação Infantil tem sido muito discutida,
principalmente porque as instituições governamentais
tem trabalhado na elaboração de leis exigindo sua
implementação, no entanto, a população de Campinas
tem sofrido com a falta de vagas nas creches e préescolas. Este trabalho, dando continuidade a pesquisa
“A Pré-escola de Campinas: uma comparação entre as
escolas públicas e privadas na questão curricular”,
levantou através de dados coletados em campo,
bibliografia e via Internet as principais características
ideológicas das instituições que vem suprindo um
pouco a falta de vagas através de diferentes
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programas. Uma das principais instituções que
desenvolve este trabalho é a FEAC – Federação das
Entidades Assistênciais de Campinas, com voluntários
e de programas preparados por uma empresa de
consultoria pedagógica (Modus Faciendi). Existem
outros programas com objetivos semelhantes, por
exemplo a Pastoral da Criança e a Comunidade
Solidária, esta inclusive criada pelo próprio Governo.
Após análise de vários dados constatei que a ideologia
pregada por estas instituições é a de trazer a população
aos trabalhos comunitários livrando o Estado de suas
responsablidades. Trata-se de uma tendência vinculada
ao neoliberalismo.
Ideologia – Educação Infantil - Instituições

ANÁLISE
COMPARATIVA
ENTRE
DUAS
MODALIDADES DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS:
TELESALAS
E
CLASSES
REGULARES
SUPLETIVAS
Mara Glauce G. da Silva (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profª Drª Sonia Giubilei (Orientadora), Faculdade de
Educação – FE, UNICAMP
A Educação à Distância tem sido muito difundida
atualmente. Dentre as várias modalidades, escolhemos
a telesala para desenvolver este trabalho, visto que,
hoje, os telecursos estão sendo muito utilizados no que
diz respeito a educação de jovens e adultos. O objetivo
principal deste trabalho e perceber as diferenças
metodológicas entre os telecursos e classes regulares e
como os alunos se sentem frente as novas tecnologias
implantadas em salas de aula. A pesquisa
fundamentou-se nos instrumentos de coleta de dados
através de entrevistas e questionários a professores,
alunos e monitores em instituições públicas e privadas
de alguns bairros de Campinas. Pelo que pudemos
perceber, os alunos sentem-se melhor estudando em
classes regulares, com o auxílio do professor, uma vez
que fica mais fácil entender a matéria e tirar dúvidas. O
telecurso tem aulas muito rápidas que dificultam o
acompanhamento por parte daqueles que passaram
muito tempo sem estudar. Os adultos são educandos
que caminham mais lentamente no processo de
aprendizagem em comparação à criança e ao
adolescente, o que dificulta tanto o acompanhamento
quanto a compreensão das teleaulas. Em algumas
instituições adotou-se a televisão como um recurso a
mais para o professor. Nestas instituições observou-se
que os resultados são bem melhores porque o aluno
recebe a explicação do professor e têm a TV como um
recurso para ilustrar o que foi visto. Talvez seja esse o
caminho para a utilização da TV, pelo menos no que diz
respeito à educação supletiva, pois para o educando
adulto torna-se praticamente impossível o “ensino à
distância”.
Educação de Adultos - Supletivo - Telesalas

MANIFESTAÇÕES
DO
PENSAMENTO
DE
CLASSIFICAÇÃO
POR
CRIANÇAS
PRÉESCOLARES EM ATIVIDADES LÚDICAS
Paula Marcelle Roque de Oliveira (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Anna Regina Lanner de
Moura (Orientadora), Faculdade de Educação – FE,
UNICAMP
Através da realização de quatro atividades lúdicas, este
trabalho buscou observar e analisar o pensamento de
classificação infantil. As atividades foram realizadas em
uma escola pública de Campinas, com crianças préescolares entre cinco e seis anos de idade, foram
registradas em vídeo e posteriormente transcritas;
destas transcrições selecionamos alguns episódios
para serem analisados. Para fundamentar esta análise,
a pesquisa conta com três capítulos de cunho
predominantemente teórico, sendo o primeiro referente
ao jogo, suas definições e algumas considerações; o
segundo tratando mais especificamente da história do
jogo e o terceiro avançando na discussão sobre a
classificação e a questão da formação de conceitos, em
concordância com
a teoria de Vygotsky e seus
seguidores. Tomando um apanhado geral, as análises
nos levaram a concluir que estas crianças classificam
de acordo com critérios pré-definidos pela sociedade,
os quais elas reproduzem por imitação, tais como:
funcionalidade, economia de tempo, praticidade,
estética, higiene e moralidade. Critérios mais sutis não
foram percebidos por elas.
Atividade Lúdica – Pré-escola – Classificação

A
PRODUÇÃO
ESCRITA
DE
ALUNOS
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL: ALGUNS
ASPECTOS.
Wanda Pereira Patrocinio (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Luci Banks Leite (Orientadora), Faculdade
de Educação - FE, UNICAMP
Nosso estudo partiu de um pressuposto da teoria
histórico - cultural que diz que o ser humano (normal ou
deficiente) é constituído pela/na trama de relações
sociais, entre elas as intervenções pedagógicas.
Considerando tais intervenções, percebemos que
ensina-se, geralmente, as crianças a desenhar letras e
construir palavras com elas, mas não se ensina a
linguagem escrita; para que elas aprendam tal
linguagem é necessário que entendam o seu
significado social. Um dos objetivos desta pesquisa foi
analisar a produção escrita de três alunos de uma
classe especial do ensino fundamental; para tanto
desenvolvemos um trabalho de observação de
atividades em sala de aula. Um dos casos analisados
demonstrou a importância das relações entre o
professor e o aluno, bem como o papel do signo nessa
relação; num primeiro momento, a criança utilizava as
letras do próprio nome para a escrita de qualquer
palavra. Com o desenvolvimento de atividades em sala
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de aula, mediadas tanto pela professora quanto pelos
colegas, tal criança desenvolveu seu processo de
escrita de uma forma mais adequada. Isso se deve ao
fato de se ter trabalhado o significado que a escrita
tinha para a criança naquele momento, de forma a
ampliá-lo e remanejá-lo. Percebeu-se que outras
linguagens são relevantes para o processo de
aprendizagem, em diferentes domínios, por crianças
deficientes mentais.
Linguagem - Escrita - Deficiência Mental

Faculdade de Educação Física
AS BARREIRAS ENCONTRADAS PELO PORTADOR
DE DEFICIÊNCIA FISICA EM
BUSCA DA
CONQUISTA DE UM DE SEUS DIREITOS
CONSTITUCIONAIS DE CIDADÃO: A EDUCAÇÃO
Nilza Maria de Resende (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Paulo Ferreira de Araújo (Orientador), Faculdade de
Educação Física - FEF, UNICAMP.
O presente trabalho pretende apontar as dificuldades
de integração encontradas pela pessoa portadora de
deficiência física em sua trajetória escolar, abordando
aspectos legais e sociais referentes ao tema. Em
relação a metodologia, foi feito um levantamento
bibliográfico, com o intuito de contextualizar o trabalho
entre os já existentes e, numa segunda instância, foi
realizada uma pesquisa de campo, a qual caracterizouse por algumas entrevistas à pessoas que
apresentaram algum tipo de contribuição ao assunto e
visitas a logradouros adaptados. Após todos os dados
coletados e analizados, foi possível apontar as
necessidades da pessoa portadora de deficiência, e
juntamente com as direções das instituições promover
as modificações necessárias nas mesmas, sejam elas
de cunho administrativo, funcional ou físico, para uma
melhor integração desses indivíduos à sociedade.
Deficientes - Educação - Integração

Instituto de Economia
A QUESTÃO SOCIAL NA PERSPECTIVA DAS
AGÊNCIAS MULTILATERAIS: A AGENDA DOS
ANOS NOVENTA
André Martins Biancareli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Jorge Ruben Biton Tapia (Orientador), Instituto de
Economia - I.E., UNICAMP
O modelo de ajuste macroeconômico adotado na
América Latina, no que se refere à questão social,
apresenta de um lado alto desemprego e baixo
crescimento econômico (após ganhos iniciais com a
queda da inflação), e de outro necessidades de cortes
nas despesas do Estado, afetando diretamente o gasto
social. Essa pesquisa procurou analisar, nesse cenário,

as proposições de política social dos principais
organismos que estudam o problema na região: o
Banco Mundial, a Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (CEPAL) e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID). Através da leitura de
documentos oficiais e publicações dessas agências e
do acompanhamento das reformas em curso, o trabalho
se concentrou nos anos noventa. Partindo de posições
antagônicas no início da década, em que o debate era
polarizado entre as visões da CEPAL e do Banco
Mundial, a situação evoluiu. Enquanto a CEPAL adapta
sua visão ao quadro de escassez de recursos, o Banco
Mundial passa a defender uma ação menos
emergencial e mais ampla em algumas questões, e o
BID traz elementos novos para o debate; configurando
uma aproximação das visões desses organismos.
Desse consenso que parece estar sendo construído é
que partem as formulações de política social por parte
dos governos latino-americanos nesses tempos de
restrições fiscais e profundas carências sociais.
Agências multilaterais - América Latina - Políticas sociais

PREVIDÊNCIA SOCIAL E REDISTRIBUIÇÃO
RENDA NO BRASIL: UMA RESENHA
LITERATURA CONTEMPORÂNEA
Esther Menezes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Pedro Luiz Barros Silva (Orientador), Instituto
Economia – IE, UNICAMP

DE
DA
Dr.
de

A Previdência Social, enquanto agente de políticas
sociais, tem objetivo de redistribuir renda, direcionando
os gastos às populações necessitadas. O objetivo do
estudo foi verificar se o INSS de fato redistribui a renda
e quais os grupos prejudicados ou beneficiados neste
processo. Para tanto, o estudo identificou na literatura
existente sobre o assunto os modos pelos quais o
sistema previdenciário atua como agente de políticas
sociais. Em seguida, com base em dados fornecidos
pelo Anuário Estatístico da Previdência Social,
detalhou-se a distribuição dos diversos benefícios, das
receitas e despesas e dos contribuintes por faixa de
renda, gênero, clientela e região. Por fim, enumerou-se
os aspectos positivos e negativos da atuação do INSS
no contexto das políticas sociais brasileiras. O aspecto
básico ressaltado pelo estudo é a cobertura da
população mais carente, em especial das mulheres e
das famílias da zona rural e regiões Nordeste e Norte,
onde esta clientela predomina. A conclusão é de que, a
despeito de vários problemas de ordem financeira que
o sistema tem enfrentado, os benefícios do INSS são
fundamentais no complemento da renda das famílias
mais carentes.
Políticas Sociais – Previdência Social – Redistribuição de Renda

73

VII Congresso de Iniciação Científica - UNICAMP - 20/09 a 24/09 de 1999

Instituto de Estudos da Linguagem
A EMERGÊNCIA DO ESTILO NA ARGUMENTAÇÃO
º
DE ALUNOS DO 2 GRAU
Anna Carla de Oliveira Dini (Bolsista - CNPq) e Profa.
Dra. Maria Bernadete Marques Abaurre, Profa. Dra.
Raquel Salek Fiad, Profa. Dra. Maria Laura Trindade
Mayrink-Sabinson (Orientadoras), Instituto de Estudos
da Linguagem – IEL, UNICAMP
Há dois anos fazendo parte do Projeto Integrado
“Subjetividade, Alteridade e Construção do Estilo” ,
onde se buscam marcas de individualidade presentes
em textos produzidos por crianças e adolescentes,
pretendo, neste trabalho, mostrar minha pesquisa
realizada nesse período. Entendendo que a partir
desses sinais de individualidade deixados no textos,
pode-se acompanhar a maneira como um sujeito vai
constituindo seu estilo, observei como este emerge na
argumentação de sujeitos diferentes em dois gêneros
discursivos – carta e dissertação. Assumindo a
linguagem em uma perspectiva sócio-histórica e tendo
como pressuposto metodológico, o paradigma
indiciário, primeiramente, procurei analisar o modo
como a argumentação se construía em textos do tipo
º
carta, produzidos por alunos do 2 Grau. Meu olhar
direcionou-se para as estratégias que os sujeitos
escolhiam ao argumentar dentro desse gênero, não
muito presente nas aulas de redação. Uma vez
observada a argumentação nesses textos, mostrei, em
um segundo momento, como ela se manifestava em
textos dissertativos produzidos pelos mesmos alunos,
podendo assim, falar de um estilo na argumentação de
cada sujeito.
Estilo – Argumentação – Gênero discursivo

ANÁLISE DE RECONTAGEM DE PIADAS: UM
ESTUDO DE FORMAS META-ENUNCIATIVAS NA
LINGUAGEM DE SUJEITOS AFÁSICOS
Camila Polon Donzeli (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra.
Edwiges Maria Morato (Orientadora), Instituto dos
Estudos da Linguagem (IEL) - UNICAMP
Este Projeto teve como objetivo analisar os processos
lingüístico-cognitivos implicados na recontagem de
piadas por sujeitos afásicos, procurando fornecer
melhores contornos explicativos para a sua estrutura
meta-enunciativa. Foi importante observar também
aqueles processos enunciativos em jogo na
interpretação e recontagem de piadas : a construção
parafrástica, as formulações interdiscursivas, os
mecanismos
de
implicitação
(inferências,
subentendidos, pressupostos, etc), a diferenciação de
posições enunciativas, as marcas de subjetividade dos
sujeitos, etc. Ao final foram selecionadas 6 piadas que
integraram o protocolo, o qual foi apresentado aos
sujeitos de acordo com mecanismos requeridos para o
entendimento da piada: o trabalho lingüístico

(fonológicas, morfológica, lexicais e sintáticas), os
aspectos pragmáticos e a interdiscursividade. Ao fim
desse estudo, observa-se, no discurso dos sujeitos
afásicos, além de dificuldades metalingüísticas próprias
das afasias, dificuldades para controlar a polissemia
entre língua e discurso - que parece ser essencial para
o fenômeno meta-enunciativo. Tanto na interpretação
quanto na recontagem das piadas pôde ser verificado o
trabalho demandado na inscrição meta-enunciativa dos
sujeitos na heterogeneidade enunciativa.
Recontagem de Piadas - Meta-Enunciação - Sujeitos Afásicos

ESTUDO DA FONOLOGIA DO GUARANI DO
ARARIBÁ (MUN. AVAÍ - S.P.)
COSTA, Consuelo de Paiva Godinho (Bolsista
FAPESP), D’ANGELIS, Wilmar da Rocha (Orientador),
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
A pedido da comunidade Nhandéva-Guarani do Posto
Indígena Nimuendajú (área do Araribá), em junho de
1998 iniciou-se um levantamento do dialeto falado na
comunidade com a finalidade de subsidiar um programa
de educação escolar indígena. A pesquisa de campo
objetiva a constituição de um amplo “corpus” da língua
em questão e um estudo fonológico que permita, no
futuro, a qualquer pesquisador, sua análise fonológica,
morfológica, sintática e semântica. Não se adota os
questionários padrões pré-elaborados (SIL ou Museu
Nacional), mas se vem constituindo, ao longo da
pesquisa, um questionário próprio. Como base teórica
adota-se inicialmente uma abordagem segmental
estruturalista. Foi elaborado um inventário dos fones
encontrados e a análise fonológica em andamento
aponta um fato que se destaca de imediato no corpus
sintetizado: a não ocorrência, em qualquer contexto, de
uma fricativa glotal /h/ de ocorrência comum nos
dialetos Guarani. Guedes e Minatel (1996),
comparando o Tupinambá, o Guarani Antigo e cinco
dialetos atuais do Guarani (incluindo o de dois grupos
Nhandéva), mostam a presença do fonema [h] em
todos eles, ainda que, em alguns, essa ocorrência
alterne com ∅. Desse modo, o Guarani do Araribá é o
primeiro dialeto Guarani contemporâneo em que não se
observa a fricativa glotal /h/.
Fonologia - Guarani - Língua Indígena

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS NORDESTINOS
Cristina Betioli Ribeiro (Bolsista CNPq) e Profa. Márcia
de Azevedo Abreu (Orientadora), Instituto de Estudos
da Linguagem - IEL, UNICAMP.
O presente trabalho busca uma nova alternativa para a
alfabetização, direcionada a adultos nordestinos. Tendo
em vista que o Nordeste é a região brasileira com os
maiores índices de analfabetismo no país, através de
pesquisas, identifiquei a Literatura de Cordel como rica
fonte para a alfabetização de adultos da região. Por
pautar-se nas práticas orais, ser de fácil memorização e
74

Projetos da Área de Ciências Humanas
produzido por poetas populares que tratam questões da
realidade nordestina, o folheto de cordel pode ser um
eficaz material para alfabetizar esses adultos. Segundo
alguns relatos, há indícios de que adultos analfabetos
aprenderam a ler através do contato espontâneo com
os folhetos, decorando-os antes de saberem decodificálos. A idéia é sistematizar este processo na
alfabetização.
Alfabetização - Cordel - Nordeste

ESTEREÓTIPOS E CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO
NOS LIVROS DIDÁTICOS DE FLE
Ingrid Bueno Peruchi (Bolsista CNPq) e Profa. Dra.
Maria José Coracini (Orientadora), Instituto de Estudos
da Linguagem, IEL – UNICAMP
O presente estudo, surgido através do Projeto
Integrado CNPQ "Interdiscursividade e Identidade no
Discurso Didático-Pedagógico ( Língua Materna e
Língua Estrangeira)", sob a coordenação da Profa Dra
Maria José Coracini, buscou pesquisar a imagem de
França , de franceses e de língua francesa bem como a
imagem de alunos veiculada por livros didáticos de
francês língua estrangeira. Para tanto, foram
analisados, entre outros, os livros "Fréquence Jeunes" (
publicado em 1994) e "Sans Frontières"( de
1981).Entrevistas realizadas com alunos de francês do
ensino médio foram igualmente objeto de nossa
análise. Já no início da pesquisa, mostrou-se clara a
imagem de aluno concebida pelos livros em questão,
sobretudo pelo "Fréquence Jeunes". As escolhas
temáticas feitas pelos autores dos livros apontam para
uma visão de aluno universal, destituído de opinião,
pouco interessado na problematização de quaisquer
assuntos. Notamos também que tanto a imagem de
França quanto a de franceses e de língua francesa são
estereotipadas de maneira extremamente positiva.
Constrói-se, via de regra, uma imagem dos franceses
como se todos pertencessem a uma classe
economicamente estável, sem problemas de qualquer
ordem, como o desemprego ou a violência urbana.
Essa tendência à homogeneização acaba criando no
imaginário do aluno, como foi possível observar através
de entrevistas, um grande desejo pelo “outro”, a ponto
de abafar sua própria cultura.
Discurso - Livro Didático - Identidade

PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO PÚBLICO:
A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE
Janaína M. A. Moura (Bolsista CNPq) e Profª Drª Maria
José R. F. Coracini (Orientadora), Instituto de Estudos
da Linguagem - IEL, UNICAMP
A
presente
pesquisa
inserida
no
projeto
“Interdiscursividade e Identidade no Discurso DidáticoPedagógico (Língua Materna e Língua Estrangeira)”
tem procurado verificar a maneira pela qual professores
e alunos se representam ou são representados no

espaço discursivo escolar. Para semelhante objetivo,
foram utilizadas entrevistas de professores e alunos do
ensino público, bem como o livro entitulado O professor
escreve sua história, resultado de uma seleção dos
cincoenta melhores textos produzidos pelos próprios
professores para o concurso de mesmo nome realizado
pelo governo estadual. Das muitas representações
encontradas ao longo dos textos produzidos e das
entrevistas realizadas, constatamos sobretudo no que
tange aos professores, uma auto-imagem de
“modificador de destinos”, ou seja, o professor sente-se
responsável em “salvar” ou mesmo recuperar o aluno
considerado problemático; quanto aos alunos, estes
avaliam-se de acordo com o que consideram ser o
modelo do bom aluno, o que corresponde exatamente à
imagem que o professor possui: aquele que não falta às
aulas, realiza todas as tarefas propostas, e é
disciplinado. Por fim, os alunos representam o
professor como o detentor de conhecimentos, o
transmissor de todo o conteúdo necessário à
sobrevivência do aluno enquanto cidadão.
Discurso - Identidade - Ensino/Aprendizagem

O USO DOS ARTIGOS DEFINIDOS NO PORTUGUÊS
DO BRASIL
Janete Stela Domenica (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profª.
Maria Luiza Braga (Orientadora), Instituto de Estudos
da Linguagem - IEL, UNICAMP
A pesquisa em curso visa a estudar o uso de artigos
definidos no português do Brasil em alguns de seus
dialetos e em sua modalidade oral. Em investigação já
realizada por Oliveira e Silva (1996), notou-se que a
presença desses artigos antecedendo possessivos e
patronímicos (apontada pelas gramáticas como
facultativa) revela-se correlacionado a uma série de
fatores. Perguntamo-nos, então, se em outros
contextos lingüísticos se verificaria algo semelhante;
dado que, embora haja, nesta língua, casos em que a
presença ou a ausência de artigo definido é categórica,
há outros em que se constata uma variação.
Admitimos, como postula a Sociolingüística, que não se
trata de uma variação livre, mas antes de algo
condicionado
por
fatores
lingüísticos
e/ou
extralingüísticos.Nossos dados foram extraídos de
transcrições de inquéritos do Projeto NURC (Norma
Urbana Culta) de três capitais do Brasil (São Paulo,
Recife e Porto Alegre). Elaboramos 17 grupos de
fatores lingüísticos e extralingüísticos, aos quais os
dados coletados foram submetidos e codificados para
serem processados no programa computacional
“Varbrul” (utilizado pela Sociolingüística quantitativa).
Desse processamento, obtemos dados estatísticos para
nossa análise. Verificamos, por exemplo, que o fator
“número” (sing./plural) é uma das variantes que
influenciam a opção do falante por usar ou não um
artigo definido num dado sintagma nominal.
Sociolingüística - Variação Lingüística - Artigos Definidos
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ADJETIVOS ERGATIVOS EM PORTUGUÊS
Leandro Gomes Cardoso (Bolsista FAPESP) e Prof.
Dr. Jairo Morais Nunes (Orientador), Instituto de
Estudos da Linguagem – IEL, UNICAMP

ultrapassá-la. O trabalho de transcrição envolve uma
certa subjetividade no reconhecimento de realidades
fônicas do registro dos dados. Por esta razão, o
material transcrito passa por uma revisão para a
elaboração do Banco de Dados.
Neurolingüística - Sistema de Transcrição - Banco de Dados

Existe, na teoria geral da gramática, a previsão da
existência de uma classe de adjetivos cujo único
argumento é gerado na posição estrutural de
complemento (sendo, portanto, um argumento interno);
em paralelo aos verbos que exibem essa mesma
propriedade, esses adjetivos foram denominados
ergativos.
Essa classe de adjetivos apresenta
comportamentos sintáticos peculiares, em função da
natureza de seu argumento único. Cinque (1990)
levantou evidências que permitem confirmar a
existência de adjetivos ergativos no italiano.
Os
objetivos desse trabalho de pesquisa são identificar se
uma classe de adjetivos ergativos existe também em
português e, confirmada a existência, quais são as
propriedades sintáticas específicas dessa classe de
adjetivos. Para atingir esses objetivos, é necessária a
confecção de testes sintáticos que permitam identificar
a natureza do argumento (se interno ou externo) e
quais são os contextos sintáticos em que adjetivos
ergativos podem estar envolvidos.
Adjetivos – Ergativo – Sintagma Adjetival

SISTEMA DE TRANSCRIÇÃO
Lívia Santiago Peroni (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.a.
Dra. Maria Irma Hadler Coudry (Orientadora), Instituto
de Estudos da Linguagem- IEL, UNICAMP
Projeto Integrado (CNPq 521773/95-4) Contribuições
da Pesquisa Neurolingüística para a Avaliação do
Discurso Verbal e Não Verbal tem como objetivo a
organização de um Banco de Dados para a área de
Neurolingüística da UNICAMP bem como a formulação
de princípios e procedimentos avaliativos relativos à
linguagem, no contexto patológico. Esta bolsa de IC
vincula-se ao primeiro objetivo. Há dois tipos de registro
dos dados do Centro de Convivência de Afásicos
(CCA/IEL/FCM/UNICAMP): em áudio (de 1989 a 1996)
e em vídeo (a partir de 1996).
Este trabalho de transcrição em áudio segue um
conjunto de regras formuladas ao longo de seis anos de
vigência do Projeto de modo a manter a uniformidade
do material transcrito e a fidedignidade dos dados.
Pelo fato de também participarem do CCA sujeitos com
dificuldades fonético-fonológicas, há nos dados, trechos
ininteligíveis que necessitam de uma transcrição
fonética, senso a esta acrescida a transcrição prosódica
que registra a intenção discursiva do locutor. Devem
constar também da transcrição, para uso da pesquisas
que o Projeto possibilita, observações relativas à
duração das sílabas, à velocidade da fala, à supressão
de segmentos e a recursos alternativos que podem
indicar uma patologia verbal ou uma estratégia para

DEGRAVAÇÃO DO ÁUDIO E DO VÍDEO EM
NEUROLINGÜÍSTICA: DIFERENTES VERSÕES DO
MESMO FATO
Luciana Sales Pires (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof-ª Maria Irma Hadler Coudry (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL - UNICAMP
A pesquisa neurolingüística que investiga o discurso
verbal e não verbal no contexto do Centro de
Convivência de Afásicos (CCA/IEL/FCM/UNICAMP)
faz-se com base em dados que são coletados nas
sessões desse grupo, que é constituído de afásicos e
não afásicos, e cujo eixo central é o exercício efetivo da
linguagem. O instrumento de registro dessas sessões
projeta suas especificidades sobre o material coletado
e, assim, sobre o sistema de codificação de transcrição
por que passa todo o material registrado, a fim de
conferir visibilidade aos dados coletados. O registro em
áudio supõe um registro escrito impreciso e insuficiente
do contexto de produção dos dados, dada a
importância que os gestos e o discurso não verbal têm
para a pesquisa neurolingüística. Já o registro em
vídeo, dada a superabundância de informações
registradas e o conseqüente retardamento provocado
no processo de transcrição, foi deslocado de
instrumento
de
transcrição
para
instrumento
complementar para transcrição do áudio. Desta forma,
formulam-se duas versões de transcrição de um
mesmo dado: a que se faz apenas a partir do áudio, e
outra que também é complementada pelas imagens
registradas em vídeo. Versões
diferentes de um
mesmo dado podem suscitar hipóteses diferentes sobre
o “mesmo” fato. Considera-se, neste trabalho,
hipóteses de interpretação das duas versões de um
mesmo dado à luz de conceitos como “especularidade”
e “complementaridade”, da Psicolingüística.
Neurolingüística - Degravação do Vídeo - Discurso não verbal

O SUJEITO NA LINGUAGEM E AS LINGUAGENS DE
UM SUJEITO: PARA DISCUTIR SUBJETIVIDADE E
ESTILO NA AQUISIÇÃO DA ESCRITA
Marcelo R. Barros-Gonçalves (Bolsista CNPq) e Profa.
Dra. Maria Bernadete Marques Abaurre (Orientadora),
Instituto de Estudos da Linguagen - IEL, UNICAMP
Por uma metodologia qualitativa de análise para os
dados de aquisição da linguagem, partirei de pistas
deixadas por um único sujeito nas fases iniciais do
aquistar da escrita para, entre outros fins, discutir a
constituição deste Sujeito e a construção de um Estilo
o
individual em suas produções do 1 grau --- visarei
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capturar um estilo em emergência, sempre em
construção e mapeável. A análise de uma produção
escrita será montada a partir dos seguintes envieses
teóricos: (i) os trabalhos de Carlo Guinzburg sobre um
Paradigma Indiciário de Investigação dentro das
Ciências Humanas, fundado sobretudo no detalhe e em
modalidades de inferência abdutiva; (ii) as noções de
dado singular e estilo em construção enquanto marcas
de trabalho do sujeito (in POSSENTI, S.. 1988),
difundidas principalmente a partir de 1992 pelo projeto
A Relevância Teórica dos Dados Singulares na
Aquisição da Escrita, e desde 1997 pelo projeto
Subjetividade, Alteridade e Construção do Estilo (ver
ABAURRE et alii 1997), ambos financiados pelo CNPq
e desenvolvidos no IEL - UNICAMP; e (iii) as acepções
de Autoria/Estilo, Subjetividade/Alteridade e linguagem
(...sobretudo na linguagem) tomadas a partir da filosofia
da diferenciação do francês Gilles Deleuze. Estarei,
portanto, preocupado em flagrar marcas que
caracterizem situações de autoria plena deste sujeito
durante o processo de aquisição da escrita, marcas
estas que poderiam, inicialmente, estar indicando para
um estilo individual em construção, mas que permitem,
por fim, iniciar uma discussão mais geral sobre
Subjetividade, Construção do Estilo e a própria
Linguagem.
Subjetividade - Alteridade - Construção do Estilo

O HAICAI PRODUZIDO NO GRÊMIO HAICAI IPÊ
Sandra Miyatake Sakamoto (Bolsista FAPESP) e Profa.
Dra. Suzi Frankl Sperber (Orientadora), Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL, UNICAMP
O haicai é um tipo de poesia originária do Japão, é um
poema composto por três versos, de 5-7-5 sílabas
poéticas em cada verso. No Brasil, a adaptação do
haicai originou três correntes: uma que utiliza o tema
livre e respeita a métrica 5-7-5 sílabas poéticas em
seus versos; a corrente que adaptou o haicai à poesia
ocidental introduzindo ao poema rima e título; e outra
corrente que adaptou o haicai tradicional japonês ao
Brasil, dando importância não apenas à métrica, mas
também ao termo de estação, ou seja o kigo. O Grêmio
Haicai Ipê - que segue a corrente do haicai tradicional
japonês - além de ser um grupo de estudos, possui a
mais relevante produção de haicais do país, por este
motivo um dos objetivos do projeto foi a análise crítica
de sua produção poética publicada em livros. Houve
também a participação da Bolsista nas reuniões
mensais realizadas pelo Grêmio para o registro dos
ensinamentos de seu coordenador Mestre Goga, ele é
um dos poucos mestres de haicai em vida no Brasil,
participou do movimento haicaístico e manteve relações
de amizade com Jorge Fonseca Jr. e Guilherme de
Almeida. Outro objetivo do projeto foi a realização de
uma antologia que reuniu cerca de 4000 haicais
produzidos pelo Grêmio. Assim foi possível realizar um
registro histórico dos 12 anos de existência do Grêmio

e através dos critérios de composição desse mesmo
grupo, entender como a adaptação do haicai tradicional
japonês se deu no Brasil.
Haicai - Poesia - Haicai no Brasil

UM ESTILO DE NARRAR POR ESCRITO: O USO DO
DIÁLOGO EM NARRATIVAS PRODUZIDAS NO 1º
GRAU
Wladimir Stempniak MESKO (Bolsista CNPq –
UNICAMP) e Profa. Dra. Maria Bernadete Marques
Abaurre (Orientadora), Instituto de Estudos da
Linguagem - IEL, UNICAMP
Este trabalho insere-se no Projeto Integrado
“Subjetividade, Alteridade e Construção do Estilo” e
compartilha de seus pressuspostos teóricos e
metodológicos, assumindo uma visão sócio-histórica da
linguagem e utilizando a metodologia indiciária de
investigação. Busco nas produções escritas de um
sujeito, indícios da constituição de um estilo de narrar
º
por escrito, num período que abrange da 1º à 8 série
º
do 1 grau. Mostro o percurso realizado por LM. na
constituição deste estilo, e como o diálogo assume um
papel especial na estruturação das narrativas deste
º
sujeito. A partir de um dado singular produzido na 8
série, traço a micro-história do processo de aquisição
da linguagem escrita no sentido da constituição deste
estilo de narrar por escrito.
Estilo – Narrativas - Diálogo

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
O PAPEL DO ESTADO BRASILEIRO NO FIM DOS
ACORDOS DAS CÂMARAS SETORIAIS DA
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
Ademar Martins Ferreira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Sebastião Carlos Velasco e Cruz (Orientador),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – IFCH,
UNICAMP.
O processo que resultou no fim dos acordos das
Câmaras Setoriais da Indústria Automobilística se deu
através de uma ação articulada de setores internos do
Governo Federal. Esses setores pretendiam para o
Brasil um novo modelo de Estado. Nesse novo modelo,
haveria uma redução na participação do Estado nas
decisões e nos processos que definem, de modo
restrito, os caminhos das indústrias. A intenção do
Governo Federal era não mais abrir espaço para uma
ampla discussão entre Sindicatos de Trabalhadores e
os Setores Empresariais com a sua mediação. Nessa
linha também se fazia importante a redução, ou mesmo
a eliminação das instâncias que já haviam, como o
caso das Câmaras Setoriais. Em abril de 1995 foi
‘engavetado’ o projeto que visava tornar lei tais
acordos, realizando-se assim a vontade daqueles que
encontram na redução do papel do Estado na
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sociedade um sinal de modernização. O presente
estudo trabalha também com a análise de dados que
busca mostrar que essa atitude do Estado brasileiro
levou a uma enorme diminuição do poder de barganha
tanto dos sindicatos de trabalhadores quanto das
indústrias do setor que não estão no topo da cadeia, as
indústrias de autopeças. A situação em que se
encontram trabalhadores e autopeças desde então
aponta que a seqüência de tal projeto pode ser danosa
a todo o país, mesmo ao Estado e as grandes
Montadoras.
Câmaras Setoriais - Estado - Indústria Automobilística

A ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA NA COMUNIDAD DEL
SUR
Ana Carolina Nery dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Luzia Margareth Rago (Orientador), Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas – IFCH, UNICAMP
A estética da existência na Comunidad del Sur é um
estudo cujo objetivo é desvendar o espaço existente
entre teoria e prática em uma proposta da consolidação
da “estética da existência” numa comunidade
anarquista. A estética da existência implica numa
relação de si para consigo, onde a atenção é destinada
a modelar a própria vida, dando-lhe a forma mais bela
possível. Trata-se da possibilidade de realização plena
de autogerir-se, num espaço tendente a estabelecer
bases para uma nova ética, onde a reivindicação da
autonomia e da liberdade não se confudam com a
religião ou conhecimentos científicos que detêm a
verdade sobre o desejo, o inconsciente ou o eu. Para
desenvolver esta pesquisa, estudamos o livro História
da Sexualidade, volume 2, de Michel Focault, que nos
apresenta conceitos importantes acerca da produção
de novas subjetividades.
Autogestão – Estética – Anarquismo

fluxos migratórios da região; os primeiros resultados da
caracterização sócio-econômicas dos migrantes, além
de um olhar sobre as modificações ocorridas entre as
décadas apontando novas tendências, como a
migração de retorno.
Demografia - Centro-Oeste - Migração

PROJETO DE LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO
DE OBRAS DE ANTIGÜIDADE CLÁSSICA
André Côrtes de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari (Orientador),
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – IFCH,
UNICAMP
O levantamento bibliográfico de obras de Antigüidade
Clássica foi feito nas bibliotecas do IFCH, IEL e
Coleções Especiais. O objetivo foi criar um banco de
dados sobre obras de autores clássicos e obras
biográficas dos mesmos encontradas nas bibliotecas de
humanas da Unicamp, que será vinculado à página em
construção do CΠA, o Centro de Pensamento Antigo do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas desta mesma
faculdade. A primeira meta foi completar o
levantamento bibliográfico feito por Bolsista anterior da
biblioteca do IFCH. O segundo passo foram a Coleção
Especiais, na Biblioteca Central. Por último, a biblioteca
do Instituto de Estudos da Linguagem. Os três
primeiros passos já foram feitos e a página que será
exibida para consulta na rede mundial de computadores
está sendo elaborada. Pretende-se, através deste
banco de dados, ajudar a divulgação da página do CΠA
e, também, fazer com que professores e alunos
conheçam mais suas bibliotecas. Por isso, o interesse
em ampliar a pesquisa para toda as Coleções Especiais
(o primeiro alcance era apenas o IFCH, o IEL e a
Coleção Sérgio Buarque de Holanda) e poder mostrar a
riqueza do acervo a disposição.
Centro de pensamento antigo - Banco de dados - Autores clássicos

REDISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DA REGIÃO
CENTRO-OESTE AMPLIADA
Ana Claudia Silva Santos (Bolsista CNPq), Janaína
Braga Rossati (Bolsista CNPq),
Paulo Roberto
Tremacoldi (Bolsista CNPq) e Prof. Dr. José Marcos
Pinto da Cunha (Orientador), NEPO, UNICAMP
O resumo a seguir refere-se ao subprojeto
"Redistribuição da População na Região Centro-Oeste
Ampliada", que faz parte do projeto "Redistribuição da
População e Meio Ambiente: São Paulo e CentroOeste", financiado pelo PRONEX. O subprojeto tem
como escopo a análise da redistribuição espacial do
Centro-Oeste ampliado (Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Goiás, Distrito Federal, Rondônia e Tocantins)
enfatizando os processos migratórios nas décadas de
70, 80 e 90. Serão apresentados painéis, os quais
conterão:
conceitos
básicos
sobre
migração;
procedimentos metodológicos para obtenção de dados;
principais dados demográficos; um diagnóstico dos

GESTÃO
DEMOCRÁTICA
NA
RESERVA
EXTRATIVISTA DO ALTO JURUÁ: A CONSTRUÇÃO
DE UMA NOVA CULTURA POLÍTICA
Augusto de Arruda Postigo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Mauro W. B. de Almeida (Orientador), Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
O objetivo do projeto é estudar o processo de
construção
de
instituições
democráticas
em
substituição a um sistema de patronagem e
autoritarismo político, em uma Reserva Extrativista.
Consideramos nesse processo, sobretudo, a formação
de uma cultura política associada às novas instituições
democráticas introduzidas como resultado
do
movimento social dos seringueiros. Esse estudo terá
como base pesquisa de campo realizada entre os
seringueiros que habitam a Reserva Extrativista do Alto
Juruá, localizada no Estado do Acre, no período de
janeiro e fevereiro de 1998 e fevereiro de 1999. No
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contexto da formação de uma nova cultura política local
alguns aspectos serão enfatizados para a descrição
das transformações observadas nessa fase de
transição: os valores e práticas associados ao regime
de gestão democrática na situação concreta; investigar,
entre esses fatores, a demanda social por qualificação
como parte do processo de constituição de práticas
democráticas; fatores locais e externos que afetam a
interiorização desses valores e dessas práticas
democráticas pelos moradores locais. Esse estudo está
fundamentado na análise de material de campo, revisão
bibliográfica e análise documental sobre a região.
Cultura Política – Reservas Extratvistas - Amazônia

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E NEGOCIAÇÃO
COLETIVA NOS ANOS 90: O CASO DO SINDICATO
DOS QUÍMICOS DE CAMPINAS E REGIÃO”
Daniela Maria Cartoni, Beatriz Cardoso Cordero
(Bolsistas PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Ângela Maria
Carneiro Araújo (Orientadora), Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas – IFCH, UNICAMP.
Este projeto dá continuidade ao estudo realizado no
ano anterior sobre o impacto da reestruturação
produtiva para a ação sindical, a partir do caso do
Sindicato dos Químicos de Campinas. Para a melhor
compreensão desse processo, o trabalho foi baseado
num estudo mais específico dos efeitos da
reestruturação no parque químico da região de
ª
Campinas. A 1 parte contou com uma análise mais
ª
detalhada sobre o setor em questão e a 2 foi realizada
a partir de entrevistas com trabalhadores e gerentes
nas empresas estratégicas para o parque industrial. Na
análise
bibliográfica,
constatou-se
quais
as
conseqüências desse processo (aprofundado após a
abertura comercial no Governo Fernando Collor) que
foram
principalmente:
índices
crescentes
de
terceirização e precarização do trabalho, eliminação de
cargos
intermediários
de
supervisão,
intenso
enxugamento das unidades e uma conseqüente
exigência de polivalência para os que continuaram na
empresa. Apesar de ter sido verificado um crescimento
no parque industrial de Campinas nos últimos anos
(que se deu em conseqüência de uma migração de
indústrias da Grande S.P. para o interior em busca de
melhor infra-estrutura e opções de negócio), a pesquisa
empírica comprovou as tendências da reestruturação
apontadas pela literatura especializada.
Reestruturação Produtiva – Sindicatos – Indústria Química

REESTRUTURAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E
NEGOCIAÇÃO COLETIVA NOS ANOS 90 – O CASO
DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE CAMPINAS E
REGIÃO
Carolina Raquel Duarte de Mello Justo (Bolsista
FAPESP) e Profa. Dra. Ângela Maria Carneiro Araújo
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP

A reestruturação tecnológica e financeira, que avançou
consideravelmente durante a década de 90, implicou
em mudanças nas condições de trabalho e vida da
categoria bancária brasileira, o que levou, também, a
que seus sindicatos redefinissem suas estratégias de
organização e resistência. Além do processo de
automação que transcorreu durante toda a década, a
reestruturação do setor financeiro, em si, teve um
impulso muito grande a partir de 1995, em função da
estabilização da economia e da entrada de bancos
estrangeiros no país. O acirramento da concorrência
levou à especialização e à concentração dos bancos. O
impacto disso sobre os bancários baseou-se numa
enorme redução do volume de emprego (evidente na
região de Campinas), precarização das condições de
trabalho (principalmente devido ao avanço do processo
de terceirização) e aumento do seu ritmo. Através do
acompanhamento das negociações coletivas nos anos
90 (por meio de entrevistas, análise da imprensa
sindical e acordos/convenções coletivos) verificou-se,
diferentemente dos anos 80, uma diminuição do poder
de barganha do sindicato, expressa pela redução dos
níveis de sindicalização e do número de greves nos
últimos anos. Neste quadro, os esforços do sindicato
voltaram-se apenas para a manutenção de direitos,
sendo que as questões salariais perderam importância
e, excetuando-se a PLR, pouco se
negociou a
reestruturação.
Bancários – Reestruturação Financeira – Negociação Coletiva

FERREIRA GULLAR: UMA ANÁLISE SOBRE ARTE
ENGAJADA, MILITÂNCIA E SUBJETIVIDADE
Cibele Ribeiro da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Amnéris
Maroni (Orientadora), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
Essa pesquisa foi buscar no escritor e ensaísta Ferreira
Gullar, a discussão sobre arte engajada e sobre o papel
do artista na sociedade. Gullar, que participou
ativamente do Centro Popular de Cultura da UNE, foi
um dos grandes debatedores e defensores dos
"comprometidos" - artistas que assumiam a defesa da
noção de que a arte deve estar comprometida com a
transformação político-social. O trabalho teve como
objetivo a compreensão do papel da arte engajada e da
militância através da arte e foi desenvolvido a partir dos
ensaios de Gullar e de obras literárias tidas como
engajadas. Delicadas questões como a do papel social
do artista e a definição de cultura popular condicionam
as discussões sobre arte engajada, mas certamente se
a arte possui poder de transformação este parece
germinar só quando há liberdade.
Arte - Política - Militância
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TURISMO E MUDANÇA CULTURAL EM UMA
COMUNIDADE COSTEIRA
Daniela G. Kuperman (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Mauro W. B. de Almeida (Orientador), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas – IFCH - UNICAMP
Caraíva é uma vila situada ao sul do município de Porto
Seguro e vem sofrendo um acelerado processo de
mudança cultural. Com a chegada maciça de turistas
nas épocas de temporada, os moradores nativos
deixam seus trabalhos rotineiros, como a construção
civil, a pesca e os trabalhos domésticos, para trabalhar
nas atividades mais rentáveis ligadas ao turismo. Além
disso, muda a organização do tempo e o uso do espaço
entre os moradores, afetando as atividades de trabalho,
lazer e as relações sociais. Para entender este
processo de mudança cultural em Caraíva foi
necessário estudar as relações entre a cultura dos
diversos grupos sociais que lá convivem (índios que
moram na fronteira com Caraíva, os agricultores
empregados também na antiga serraria de Caraíva, e
camponeses das proximidades, turistas sazonais, e
migrantes de classe média atraídos pelo estilo de vida
local). Meu objetivo foi estudar estas relações através
do imaginário infantil, foco privilegiado das tensões
culturais e da constituição de identidades. Para o
estudo do imaginário infantil foi usado em campo um
método especial, a cosmografia (desenhos onde as
crianças expressam sua cosmologia), para assim
observar as crianças e sua visão de mundo. Aspectos
dessa complexa dinâmica cultural foram documentados
através de narrativas, de mapas e de um ensaio
fotográfico.
Identidade Cultural - Dinâmica Cultural - População Tradicional

O TRABALHO FEMININO NO NOVO PARADIGMA
PRODUTIVO:
UMA
ANÁLISE
DAS
TRABALHADORAS DAS INDÚSTRIAS TÊXTEIS E
DO VESTUÁRIO DE CAMPINAS E AMERICANA.
Elaine Regina Aguiar Amorim (Bolsista FAPESP) e
Profa. Dra. Ângela Maria Carneiro Araújo (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH,
UNICAMP
Este projeto tem como objetivo discutir o processo de
reestruturação produtiva e os seus impactos sobre o
trabalho feminino. Para empreendê-lo toma-se como
enfoque o estudo de caso das indústrias têxteis e do
vestuário de Campinas e Americana, por serem setores
produtivos cuja mão-de-obra é predominantemente
feminina e por tratar-se de dois pólos industriais
diferentes, que passaram por uma forte crise
econômica devido ao processo de abertura do mercado
nacional iniciado em 1990. Esse estudo conta com a
realização de pesquisas bibliográficas e entrevistas
com gerentes administrativos e funcionárias das
empresas pesquisadas e com sindicalistas. Ainda que a
pesquisa não tenha sido concluída, já se pode

constatar que estas indústrias empregaram diferentes
formas de reestruturação produtiva e de flexibilização
da produção (inovações tecnológicas, novas formas de
gestão, terceirização) para solucionar os problemas
decorrentes da abertura e resgatar a sua capacidade
competitiva. Têm-se observado também que os
impactos da reestruturação produtiva sobre a mão-deobra feminina e masculina se diferenciam, já que nos
postos de trabalho que têm se modernizado, as
mulheres têm sido substituídas por homens e se
concentrado nos que consistem em atividades
repetitivas e manuais, além de estarem mais expostas
a condições precárias de trabalho e às doenças
profissionais, como LER e stress. Reestruturação Produtiva Trabalho Feminino - Indústrias Têxtil e do Vestuário

O INSTITUTO HISTÓRICO DE PARIS E O
PENSAMENTO BRASILEIRO ENTRE 1834 E 1856
Eleonora Frenkel Barretto (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Élide Rugai (Orientadora), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas- IFCH, UNICAMP
A preocupação central deste projeto de pesquisa é a
inter-relação
entre
o
pensamento
europeu,
especialmente o francês, e o pensamento brasileiro, no
período de formação do Estado nacional. Entre 1834 e
1856, observa-se a participação de brasileiros no
Instituto Histórico de Paris, e é a partir da leitura dos
periódicos
desta
instituição,
material
inédito,
microfilmado a pedido da professora responsável por
este trabalho, que buscamos analisar a inter-relação
em questão. A idéia é avaliar em que medida foi
significativa a presença dos brasileiros no IHP e,
principalmente, em que medida os intelectuais lá
formados atuaram na formação do Pensamento Social
do Brasil.
Instituto Histórico de Paris - Pensamento Social no Brasil

PATERNIDADE: REELABORAÇÃO DE UM MODELO
Glaucia Santos Marcondes (Bolsista CNPq) e Prof ª Dr
ª Maria Coleta F. A. Oliveira (Orientadora),
Núcleo de Estudos de População – IFCH, UNICAMP
Este tema é uma das dimensões contempladas pelo
projeto integrado “Os homens, esses desconhecidos...”
em seu objetivo de apreender as concepções e práticas
masculinas referentes à masculinidade e à reprodução.
O tema paternidade tem sido uma das múltiplas
questões trabalhadas por pesquisadores das Ciências
Humanas preocupados com as transformações sociais
ocorridas na família proporcionadas, entre outros
fatores, pelas conquistas femininas. Adotando a
perspectiva de gênero, procuramos recuperar, através
dos relatos de homens e mulheres que foram
entrevistados,
construções de paternidade e de
maternidade e como estas construções se relacionam
com as experiências vivenciadas com os próprios pais.
Neste trabalho, que consta no total de 104 entrevistas,
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realizadas com homens e mulheres de camadas
médias na cidade de São Paulo, encontramos
elementos que nos ajudam a compreender os modelos
de paternidade que os homens deste grupo esperam
exercer, ou estão exercendo com seus filhos.
Paternidade - Modelo - Gênero

REDISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DA REGIÃO
CENTRO-OESTE AMPLIADA
Ana Claudia Silva Santos (Bolsista CNPq), Janaína
Braga Rossati (Bolsista CNPq),
Paulo Roberto
Tremacoldi (Bolsista CNPq) e Prof. Dr. José Marcos
Pinto da Cunha (Orientador), NEPO, UNICAMP
O resumo a seguir refere-se ao subprojeto
"Redistribuição da População na Região Centro-Oeste
Ampliada", que faz parte do projeto "Redistribuição da
População e Meio Ambiente: São Paulo e CentroOeste", financiado pelo PRONEX. O subprojeto tem
como escopo a análise da redistribuição espacial do
Centro-Oeste ampliado (Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Goiás, Distrito Federal, Rondônia e Tocantins)
enfatizando os processos migratórios nas décadas de
70, 80 e 90. Serão apresentados painéis, os quais
conterão:
conceitos
básicos
sobre
migração;
procedimentos metodológicos para obtenção de dados;
principais dados demográficos; um diagnóstico dos
fluxos migratórios da região; os primeiros resultados da
caracterização sócio-econômicas dos migrantes, além
de um olhar sobre as modificações ocorridas entre as
décadas apontando novas tendências, como a
migração de retorno.
Demografia - Centro-Oeste - Migração

A QUESTÃO DO TRÁFICO DE ESCRAVOS NO
BRASIL
(SÉCULO
XIX):
INTERPRETAÇÕES
BIBLIOGRÁFICAS E FONTES
João Eduardo F.Á. Scanavini (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Izabel Andrade Marson (Orientadora),
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – I.F.C.H.,
UNICAMP
A pesquisa desenvolve uma reflexão sobre as diversas
interpretações criadas para a abolição do tráfico de
escravos no Brasil (1850), entre 1916 e 1994. Para
tanto, fez uma ampla exploração bibliográfica sobre o
tema, e também a análise de algumas fontes mais
recorrentes nas obras estudadas. Tem por objetivo
desenvolver a iniciação científica do aluno de
graduação, propiciando sua familiarização com fontes
primárias e com a bibliografia nacional e estrangeira
sobre este assunto, de importância tanto para a história
social, econômica e política do Brasil, como para a
história da África, Europa e América. Até o presente
momento, concluiu o estudo pormenorizado de 28
obras previamente selecionadas e, a partir de agora,
sistematiza as informações obtidas para construir uma
monografia de final de curso. Dividida em três capítulos

e um apêndice, a monografia analisará a importância
do tema para a história do Brasil do século XIX; o
percurso dos argumentos criados para a sua
interpretação;
e
analisará
as
fontes
mais
instrumentalizadas nestas interpretações, já localizadas
no Centro de Memória da UNICAMP. O apêndice
apresentará um amplo levantamento bibliográfico sobre
o tema, que já reúne, aproximadamente, 200 títulos,
elaborado ao longo da pesquisa.
Historiografia - Brasil Império - Escravidão

EDUCAÇÃO
ANARQUISTA:
A
EXPERIÊNCIA
LIBERTÁRIA DA COMUNIDAD DEL SUR
João Paulo Mesquita Hidalgo Ferreira (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Luzia Margareth Rago
(Orientadora), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
- IFCH, UNICAMP
Este projeto visa estudar o sistema educacional dentro
de uma sociedade anarquista: a Comunidad del Sur.
Considerando este sistema educacional totalmente
distinto da tradicional pedagogia exercida na sociedade
capitalista, procurarei estudar o processo de formação
do indivíduo dentro da Comunidad del Sur, entendendo
por este o desenvolvimento da pessoa em todos os
níveis de sua vida cotidiana e não somente em sua vida
escolar. Estudarei, portanto, a teoria e prática deste
processo de formação do indivíduo, incluindo, neste
caso, uma nova concepção e criação de vida cultural e
estrutural. A Comunidad del Sur é uma comunidade
anarquista fundada em 1955 em Montevidéu (Uruguai)
detentora de um amplo pensamento acerca do
desenvolvimento de uma vida libertária. Sua história e
seus pensamentos ainda foram pouco estudados;
considero este um ponto fundamental deste trabalho:
analisar e estudar uma fonte ainda sem trabalhos
concretos. Para tanto, utilizarei, principalmente, fonte
primárias elaboradas pela Comunidad del Sur como,
por exemplo, a Revista Comunidad editada por esta
entre 1975 e 1985.
Anarquismo – Educação Libertária – Cultura Libertária

LÍDERES DE OPINIÃO E MARKETING POLÍTICO
Luana Prado Costal (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Thomas Patrick Dwyer (Orientador), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
O estudo teve como objetivo analisar a atuação de
líderes de opinião como um elemento da estratégia de
marketing eleitoral e as variações desta atuação em
função do meio social no qual operam. Foi
imprescindível a utilização de métodos etnográficos
para realização da pesquisa por se tratar de um tema
inovador na ciência política e não haver um sistema de
categorias previamente definido permitindo a realização
de um estudo quantitativo.Foi possível descobrir,
através deste método, que a credibilidade do líder de
opinião pode ser definida como o grau de confiança
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depositado por sua “audiência” em relação à fonte da
mensagem. Assim, quanto maior for esta confiança,
maior será a eficiência da mensagem. A identificação
dos líderes de opinião dentro do perímetro
geográfico/social do eleitorado alvo é importante para
dar bases sólidas à campanha.

fontes primárias, refletir sobre o que era a heresia e o
herege no século XI, e sobre as razões do
ressurgimento da heresia neste período. Enfim, avaliar
que há uma mudança de postura tanto da Igreja quanto
da sociedade em geral produzida pelo ressurgimento
da heresia.

Líderes de Opinião - Comunicação Eleitoral - Campanha Eleitoral

Heresia – Igreja - Idade Média

A
REVISTA
BÁRBARA
E
AS
NOVAS
REPRESENTAÇÕES DAS MULHERES DE 40
Luciana Francisco Gomes (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Guita Grin Debert (Orientadora), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas – IFCH, UNICAMP

A
DIFERENÇA
ENTRE
SOCRATISMO
E
CRISTIANISMO NA FILOSOFIA DE KIERKEGAARD
Marcio Gimenes de Paula (Bolsista FAPESP) e Prof.
Dr. Oswaldo Giacóia Júnior (Orientador), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas- IFCH,UNICAMP

Nesta iniciação científica busquei compreender o modo
como a revista Bárbara, que tem como público alvo
mulheres de classe média e alta com idade em torno de
quarenta anos, está construindo e propagando novas
representações acerca das mulheres de meia-idade.
Foram analisados dois anos de publicação desta revista
(de janeiro de 1997 a janeiro de 1999) e a metodologia
utilizada foi basicamente qualitativa, fazendo uso da
análise de mensagens e imagens. As representações
que Bárbara propõe sobre o modo como deve ser e agir
uma mulher de meia idade hoje são muito diferentes
daquelas propostas por revistas das décadas de 40 a
60. Esta revista se propõe a rever os estereótipos
negativos da meia idade feminina e a divulgar
experiências de envelhecimento bem sucedidas e
inovadoras.

Kierkegaard ( 1813-1855 ) foi um pensador fundamental
para o existencialismo, tanto o de matriz religiosa como
o de matriz materialista. Seu estudo sobre o indivíduo
começa com o estudo que ele realiza sobre Sócrates e
sua posterior comparação desse com o cristianismo,
interessando-lhe saber em que medida o cristianismo
supera o socratismo. Utilizamos os textos de antigos
intérpretes de Sócrates tais como; Xenofonte, Platão e
Aristófanes. Além dos textos do próprio Kierkegaard, ou
seja, “O Conceito de Ironia”, “Migalhas Filosóficas”e
“Temor e Tremor”.Constatamos a importância do
conceito de ironia socrático na obra de Kierkegaard e
pudemos perceber como a sua leitura sobre Sócrates (
e sua ironia ) é peculiar. No socratismo o homem já
está de posse da verdade, precisando apenas
relembrá-la ( maiêutica ). Já no cristianismo a verdade
reside em Deus. Kierkegaard faz muito bem essa
analogia entre as duas concepções e foi isso que
observamos com mais detalhes. Além disso, esse
primeiro estudo de Kierkegaard sobre Sócrates será
fundamental para a determinação de toda a sua obra
posterior e sua análise sobre o indivíduo.

Envelhecimento – Mulheres de 40 - Representações

O PROBLEMA DA HERESIA A PARTIR DO ANO MIL:
AUTORIDADE, REFORMA E SOCIEDADE NA IDADE
MÉDIA CENTRAL
Márcia Storolli (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Carlos R.
G. Sobrinho (Orientador), Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas – IFCH, UNICAMP
Durante um período de seis séculos há um longo
silêncio em relação a heresia/dissidência religiosa, que
deixa de ser um problema para a Igreja, porém, a partir
do ano mil, a heresia volta a ser um incomodo. O
ressurgimento da heresia é relacionado na maioria das
vezes ao aumento do número de hereges pela
historiografia tradicional sobre o tema. Este
ressurgimento leva a Igreja à produção e à imposição
de um discurso normativo de exclusão social, que
constrói e define a imagem do herege, para depois
persegui-lo–perseguição esta que será, posteriormente,
institucionalizada na sociedade medieval, culminando
na Inquisição. A proposta deste estudo é, em primeiro
lugar, a partir do estudo de fontes primárias e
bibliografia secundária selecionada, entender como a
historiografia trabalha com o problema da heresia a
partir do ano mil. Em segundo lugar, familiarizar-me
com a bibliografia sobre o tema, instrumentalizar-me
como pesquisadora, exercitar a leitura e análise de

Socratismo - Kierkegaard - Cristianismo

A QUESTÃO DO USO DE DROGAS NO DEBATE
DAS INSTITUIÇÕES NACIONAIS
Marconi Tabosa de Andrade (Bolsista PIBIC/CNPq),
Maria Filomena Gregori (Orientadora), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
Típico dos estudos antropológicos, esta pesquisa
procura realizar um exercício de “estranhamento” frente
a um problema ou questão surgida no início do século
XX. Trata-se de entender como e porque o uso de
algumas substâncias psicoativas passa a constituir um
“alvo” de restrições, proibições e medidas repressivas.
O estudo focaliza, portanto, as assim chamadas drogas
ilícitas.
No processo de elaboração das medidas e mecanismos
de controle do uso destas drogas, os diversos Estados
nacionais reunidos em organismos supranacionais –
tais como a Liga das Nações e, posteriormente, a ONU
– tomam cada qual parte da responsabilidade de
contenção da produção, circulação e consumo das
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drogas em seus territórios. O Brasil, signatário das
políticas de drogas gestadas nestes organismos, adota
também as medidas estabelecidas nestes fóruns e cria,
no final dos anos 30, aparelhos especializados no
controle e repressão das drogas. O estudo do atual
modelo estatal brasileiro de controle do uso de drogas,
bem como dos diversos saberes envolvidos nestas
relações institucionais (direito, medicina, psicologia,
psiquiatria, antropologia etc.) pode revelar os
fundamentos de percepção e elaborações discursivas
que sustentam as atuais posturas do Estado frente ao
problemas das drogas e as perspectivas futuras de
novas formas de tratamento da questão. Para tanto, foi
tomado como campo de pesquisa o organismo estatal
central no tratamento da questão das drogas, que
atualmente é a SENAD (Secretaria Nacional
Antidrogas).
Políticas Públicas - Estado - Drogas
MEIA-IDADE
E
VELHICE
NA
CULTURA
ORGANIZACIONAL: A EMPRESA COMO DIMENSÃO
MICROSSOCIAL
Marcos
Augusto
de
Castro
Peres
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Tom Dwyer (Orientador),
Instituto de Fiolosofia e Ciências Humanas – IFCH,
UNICAMP
A idade tem sido um problema na carreira dos
executivos com mais de 40 anos. Bastante qualificados
profissionalmente, eles são com freqüência postos de
lado pelo mercado, encontrando dificuldades para se
reintegrarem quando acometidos pelo desemprego. Isto
porque sua idade é tida como avançada. Partindo da
idéia de que há uma relação em nossa sociedade entre
envelhecimento e características negativas tais como
improdutividade e comodismo, decidimos por levantar
os símbolos acerca do envelhecimento presentes no
universo cultural das empresas, responsáveis pela
geração de postos de trabalho e, consequentemente,
pela contratação e demissão de profissionais. Nossa
hipótese era de que a cultura das organizações
continha em seu universo simbólico a ideologia
negativa sobre o envelhecimento presente na
sociedade na qual se inserem. Para tal, observamos
desde as imagens mais visíveis da cultura
organizacional, como revistas da empresa, até os
pressupostos
inconscientes,
entrevistando
os
funcionários e colhendo suas opiniões acerca dos
profissionais com mais idade. No decorrer da pesquisa,
percebemos que as imagens pejorativas acerca do
envelhecimento integravam a cultura das organizações
estudadas em vários aspectos. Como exemplo,
podemos citar dois. A imprensa organizacional, nas
revistas, enfatiza excessivamente a atualização, que
coincide, quase sempre, com matérias sobre os
funcionários mais antigos. Nas entrevistas, percebemos
que está presente no imaginário dos funcionários,

acima de tudo, a relação entre idade avançada e
acomodação.
Exclusão Social – Mercado de Trabalho – Envelhecimento

REPRESENTAÇÕES DA MULHER NEGRA NA
HISTORIOGRAFIA
BRASILEIRA
(SEGUNDA
METADE DO SÉCULO XVIII E INÍCIO DO SÉCULO
XIX)
Maria Regina dos Santos (Bolsista PIBIC-CNPq) e
Profa. Dra Leila Mezan Algranti (Orientadora), Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH - UNICAMP
O presente estudo tem como objetivo central resgatar
as atuações da mulher negra e suas representações
na historiografia brasileira. A pesquisa vem sendo
desenvolvida a partir da leitura e fichamento de obras
referentes a estudos de escravidão, história das
mulheres, estudos de gênero, estudos sobre a
sociedade colonial, bem como da análise da legislação
civil e eclesiástica. Até o momento, pode-se constatar,
no diálogo entre a historiografia dita clássica e os
estudos mais recentes que, na primeira, a mulher negra
é abordada de forma indiscriminada em relação ao
homem negro e que, somente a partir dos movimentos
feministas, da inclusão dos estudos de gênero, e de
uma mudança de enfoque no objeto de estudo esta
personagem - assim como diversos outros excluídos e/
ou marginalizados - passam a adquirir um lugar de
destaque na historiografia. A consulta e análise das
fontes serão realizados no próximo semestre.
História - Mulher Negra - Brasil

ASPECTOS SOCIAIS DA VIDA URBANA EM
PORTUGAL
Mariana Osue Ide Sales (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Paulo Celso Miceli (Orientador), Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas – IFCH, UNICAMP
A pesquisa procurou estudar a forma como as pessoas
comuns do reino, e de modo particular a gente miúda
que viveu nas cidades portuárias nos século XIV e XV,
imaginavam o mundo e como se viam dentro dele. Mais
do que isso, o trabalho analisa o papel das lendas
marítimas na vida daquelas pessoas. Realizou-se
leitura e análise de bibliografia predominantemente
historiográfica que aborda questões do campo da
história portuguesa no final da Idade Média, a fim de se
familiarizar com o contexto histórico, especialmente o
social e cultural do meio urbano português.
Paralelamente, explorou-se bibliografia específica que
trata de questões teóricas e metodológicas referentes à
história da cultura. Fez-se ainda a análise de uma
bibliografia do campo da teoria literária medieval, uma
vez que os textos de época estudados nesta pesquisa
são, em sua maioria, obras literárias. Toda essa
bibliografia foi fundamental para tornar possível a
análise dos documentos de época e entender a
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concepção de mundo daqueles que viveram no
crepúsculo da Idade Média.
Lendas Marítimas – Cultura Portuguesa Medieval Mentalidades

História das

PROJETO DE LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO
DE OBRAS DE ANTIGÜIDADE CLÁSSICA
Natália Terezinha Goubo Alves Moreira (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari
(Orientador), Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas – IFCH, UNICAMP
O levantamento bibliográfico de obras de Antigüidade
Clássica foi feito nas bibliotecas do IFCH, IEL e
Coleções Especiais. O objetivo foi criar um banco de
dados sobre obras de autores clássicos e obras
biográficas dos mesmos encontradas nas bibliotecas de
humanas da Unicamp, que será vinculado à página em
construção do CΠA, o Centro de Pensamento Antigo do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas desta mesma
faculdade. A primeira meta foi completar o
levantamento bibliográfico feito por Bolsista anterior da
biblioteca do IFCH. O segundo passo foram a Coleção
Especiais, na Biblioteca Central. Por último, a biblioteca
do Instituto de Estudos da Linguagem. Os três
primeiros passos já foram feitos e a página que será
exibida para consulta na rede mundial de computadores
está sendo elaborada. Pretende-se, através deste
banco de dados, ajudar a divulgação da página do CΠA
e, também, fazer com que professores e alunos
conheçam mais suas bibliotecas. Por isso, o interesse
em ampliar a pesquisa para toda as Coleções Especiais
(o primeiro alcance era apenas o IFCH, o IEL e a
Coleção Sérgio Buarque de Holanda) e poder mostrar a
riqueza do acervo a disposição.
Centro de Pensamento Antigo - Banco de Dados - Autores Clássicos

ARTISTAS E INTELECTUAIS NA POLÍTICA
BRASILEIRA: 1.960 – 1.994
Paulo Renato da Silva (Bolsista CNPq) e Prof. Dr.
Marcelo Siqueira Ridenti (Orientador), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas – IFCH, UNICAMP.
O estudo do papel de artistas e intelectuais na política
brasileira de 1.960 a 1.994 implica a discussão do
engajamento do meio artístico e intelectual de
esquerda, do ativismo revolucionário dos anos sessenta
ao clamor pela democracia na década de oitenta. Este
engajamento, apesar do intento de derrubar a ditadura
militar, não se apresentou coeso em razão de
desavenças teóricas e políticas, que se aguçaram com
a ascensão dos militares, a qual colocou em
questionamento a posição do Partido Comunista
Brasileiro de defesa de uma Revolução nacional,
gradual e pacífica. Uma parcela dos artistas e
intelectuais passou a defender o movimento guerrilheiro
- chegando alguns até mesmo a pegar em armas - e
uma arte sem a tendência nacionalista dos comunistas,

que mistificaria as tensões sociais. Contudo, a
expansão da indústria cultural no Brasil - que
incorporaria de maneira distorcida elementos artísticos
tanto do nacional-popular como do vanguardismo e que
oferecia empregos e bons salários - fez com que
importantes membros do meio artístico e intelectual
fossem absorvidos por ela, apesar de alegarem que
estariam aumentando a propagação de seus ideais ao
penetrar nos meios de comunicação de massa. É
necessário analisar até que ponto seu papel se
modificou ou não com essa submissão ao jugo do
capital.
Artistas e Intelectuais – Política Brasileira – Indústria Cultural

REDISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DA REGIÃO
CENTRO-OESTE AMPLIADA
Ana Claudia Silva Santos (Bolsista CNPq), Janaína
Braga Rossati (Bolsista CNPq),
Paulo Roberto
Tremacoldi (Bolsista CNPq) e Prof. Dr. José Marcos
Pinto da Cunha (Orientador), NEPO, UNICAMP
O resumo a seguir refere-se ao subprojeto
"Redistribuição da População na Região Centro-Oeste
Ampliada", que faz parte do projeto "Redistribuição da
População e Meio Ambiente: São Paulo e CentroOeste", financiado pelo PRONEX. O subprojeto tem
como escopo a análise da redistribuição espacial do
Centro-Oeste ampliado (Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Goiás, Distrito Federal, Rondônia e Tocantins)
enfatizando os processos migratórios nas décadas de
70, 80 e 90. Serão apresentados painéis, os quais
conterão:
conceitos
básicos
sobre
migração;
procedimentos metodológicos para obtenção de dados;
principais dados demográficos; um diagnóstico dos
fluxos migratórios da região; os primeiros resultados da
caracterização sócio-econômicas dos migrantes, além
de um olhar sobre as modificações ocorridas entre as
décadas apontando novas tendências, como a
migração de retorno.
Demografia - Centro-Oeste - Migração

CONFLITO FRONTEIRIÇO ENTRE CHILE E
ARGENTINA NO CANAL BEAGLE
Raquel Buitrón Vuelta (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Eliézer Rizzo de Oliveira (Orientador), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas - IFCH, UNICAMP
A pesquisa tem como objetivo estudar a política externa
dos regimes autoritários e civis, focalizando a transição
política da Argentina e do Chile, sendo o contexto
histórico analisado correspondente às décadas de 60 e
70 principalmente, e a posterior transição democrática
dos anos oitenta. A política externa dos regimes
autoritários é muito diferente da dos governos civis, o
que pode ser observado na forma de tratar os conflitos
fronteiriços, como aconteceu em 1978 entre o Chile e a
Argentina no Canal Beagle, no Atlântico Sul. A política
externa dos regimes militares coloca as nações numa
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situação isolada e fragmentada, com uma atitude de
confrontação regional, em razão da rivalidade que é
continuamente estimulada. Esta postura modifica-se
com os regimes civis, nos quais a integração pode ser
vista como uma alternativa de desenvolvimento social e
político, sendo que um método para fortalecer a mesma
é a solução dos conflitos fronteiriços. Assim, a solução
de controvérsias de limites fronteiriços fomenta a
cooperação e integração. O antigo isolamento e
confrontação estão sendo substituídos por cooperação
e entendimento, o que pode contribuir para a integração
progressiva dos países da América Latina. A relação
entre estes países torna-se cada vez mais estreita. A
disposição para o debate é positiva e alentadora, no
sentido de que faz diminuir a possibilidade de conflito.
De fato, o diálogo abre as portas para o entendimento.
Política Externa - Regimes Políticos - Integração Regional

A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM POLÍTICA NA
INTERNET: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
Rogério Garcia Fernandez (Bolsista CNPq) e Prof. Tom
Dwyer (Orientador), Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas - IFCH, UNICAMP
Esta pesquisa tinha um objetivo inicial: Entender o
processo de construção da imagem política em um
meio específico, a Internet. Políticos usaram durante a
campanha para as eleições de 1998 no Brasil este meio
de forma pioneira. Assim como, os estudos acerca
deste fenômeno são bastante recentes, o que fez esta
pesquisa ter um caráter inovador. O estudo se baseou
no levantamento e análise de páginas políticas na
Internet. Analisei, portanto as páginas de candidatos a
todos os cargos em disputas e me detive a estudar os
candidatos ao Governo de São Paulo e à Presidência
da República em especial. Concluí que o conteúdo das
páginas, em geral, ainda não pode ser considerado
satisfatório, pois suas informações não abrigavam
todos os elementos necessários para uma “escolha
racional” do eleitor, tais como: programas de governo,
biografia do candidato, idéias do político, interação com
o público etc. Entretanto, algumas delas eram muito
interessantes. Quanto a forma que foram construídas,
as páginas eram bastante avançadas com a utilização
de vários recursos proporcionados pela Internet.
Certamente, a Internet teve um impacto pouco
expressivo como propaganda, porém, observei que de
fato surgiu como um novo fenômeno a ser analisado
pelas Ciências Sociais. Pois, penso que cada vez mais
ela será usada como meio de comunicação político,
servindo assim de objeto de estudos dos cientistas
políticos, que buscarão através desta mídia,
a
compreensão dos processos democráticos num futuro
próximo.
Eleições – Internet – Imagem Política

NEPO
UTILIZANDO O SPHINX LEXICA  NA PESQUISA
SOCIAL QUALITATIVA.
Ana Carolina Diniz Lui (Bolsista CNPq) e Profa. Dra.
Maria Coleta Ferreira Albino (Orientadora), Núcleo de
Estudos da População – NEPO, UNICAMP
Este trabalho integra o projeto "Os Homens, Esses
Desconhecidos: Masculinidade e Reprodução", de
responsabilidade de Maria Coleta Oliveira, Elisabete
Bilac
e
Malvina
Muszkát,
realizado
no
NEPO/UNICAMP, com apoio da OMS, FAPESP e
CNPq. Trata-se de utilizar o software Sphinx Lexica 
para a realização de tratamento estatístico de
informações qualitativas, especificamente a análise de
correspondência entre variáveis construídas a partir de
textos de entrevistas semidirigidas. Este software foi
escolhido pela sua capacidade de realizar três etapas
fundamentais do processo a-) uma análise léxica básica
em fragmentos de texto, permitindo a sua classificação
b-) recodificação posterior destes fragmentos já
classificados, permitindo portanto sua transformação
em valores de uma variável categórica c-) análise
fatorial de correspondência, técnica estatística que nos
permitirá medir e visualizar, de modo gráfico, o grau de
associação entre um conjunto de variáveis qualitativas,
para esta amostra que estamos estudando. Trata-se de
um modelo estatístico decritivo que nos permitirá
perceber se há ou não correlações significativas entre
variáveis categóricas durante o andamento da própria
investigação, testando hipóteses ou descobrindo
associações que não haviam sido previstas. Deste
modo, pode ser possível utilizar a Análise Fatorial de
correspondência de forma complementar à análise de
conteúdo clássica das Ciências Sociais.
Análise Fatorial de Correspondência - Metodologia de Pesquisa nas
Ciências Sociais- Estatística

A POPULAÇÃO DE CAMPINAS NO SÉCULO XIX E
INÍCIO DO SÉCULO XX
Angela
M.
Berlinck
(Bolsista
IC-Projeto
Integrado/CNPq) e Prof. Dra. Maria Sílvia C. Beozzo
Bassanezi
(Orientadora),
Núcleo
de
Estudos
Populacionais – NEPO, UNICAMP
Esta pesquisa tem como objetivo traçar o perfil da
população de Campinas, escrava e livre, no século XIX
e início do século XX, a partir dos levantamentos de
população
disponíveis
para
esse
período
(1800,1817,1829,1836,1854,1872,1886,1890 e 1920).
Na medida do possível busca verificar seus
condicionantes
e
suas
implicações.
Seu
desenvolvimento implica, entre outras atividades
(confecção de banco de dados informatizado, correções
de diferentes tipos e níveis, confecção de tabelas,
gráficos, cálculos), a análise da confiabilidade das
informações através de procedimentos da demografia
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e/ou estatística. Quanto ao comportamento da
população, pode-se visualizar, entre outros, uma intima
relação entre este e o desenvolvimento econômico,
assim como o impacto da imigração em ambos. Por
outro lado, no que diz respeito à confiabilidade dos
dados, verificam-se problemas na utilização do
levantamento de 1836 na medida que este, certamente,
apresenta uma população campineira subnumerada e
vários erros de soma, que buscamos minimizar. O
presente trabalho está em andamento e faz parte de
um projeto mais amplo de pesquisa, desenvolvido no
Nepo/Unicamp (Projeto Integrado CNPq), que visa
resgatar a história demográfica paulista no mesmo
período.
População – Demografia Histórica - Campinas

PROGRAMAS DE SAUDE REPRODUTIVA PARA
ADOLESCENTES
José Henrique S. Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Maria Coleta de Oliveira (Orientadora), Núcleo
de Estudos de População – NEPO, UNICAMP
Trata-se de uma pesquisa comparativa de programas
de saúde para adolescentes nas cidades de S. Paulo,
Buenos Aires e Cidade do México, com o objetivo geral
de identificar as barreiras políticas e institucionais que
dificultam a implantação e o desenvolvimento de
programas de saúde específicos para o público
adolescente. Como objetivo específico, a pesquisa
propõe-se a explorar as diferenças entre as
perspectivas dos provedores de serviços de saúde e
aquela da clientela a quem estes programas se
destinam,
procurando
identificar
sintonias
e
desacordos, de modo a contribuir para um
delineamento mais adequado de ações públicas nesta
importante área de atuação. Para tanto, em primeiro
lugar, serão analisadas as metas, objetivos, públicosalvo e perspectivas dos programas e serviços voltados
para a saúde reprodutiva dos adolescentes,
observando a adequação desses programas às
conferencias do Cairo e de Beijing. Em segundo lugar,
serão cruzadas as informações e os dados obtidos a
partir das análises das metas e alvos dos programas e
serviços voltados para a saúde reprodutiva do
adolescente com as necessidades e expectativas dos
mesmos ante estes programas e serviços.
Adolescentes – Saúde Reprodutiva – Política Social
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CESET
COMPARAÇÃO DE MÉTODOS COMPUTACIONAIS
USADOS NA SIMULAÇÃO DE CAMPOS ULTRASÔNICOS
Nádia Roberta Traldi (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Francisco José Arnold (Orientador), Centro Superior
de Educação Tecnológica – CESET, UNICAMP
O conhecimento dos campos ultra-sônicos é assunto
importante nas áreas tecnológicas como a médica e a
industrial, além de apresentar-se como um problema de
interesse do ponto de vista matemático. O cálculo
desses campos é feito através da integração numérica
da integral de Rayleigh, entretanto esta envolve um
grande tempo de processamento. Existem na literatura
algumas técnicas para determinação dos campos, que
tornam o algoritmo mais simplificado e reduzem o
tempo de computação. Este trabalho objetiva comparar
2 algoritmos para cálculo de campos gerados por
transdutores de geometria retangular: através da
integral de Rayleigh e através da técnica de
aproximação por “arrays” desenvolvida por K. Ocheltree
e L. Frizzell [IEEE Trans. on Ultrasonics, Ferroelectrics
and Freq. Control., vol.36(2), pp. 242-248, (1989)].
Pretende-se com isso verificar os tempos gastos nos
processamentos dos algorítmos e os possíveis erros
que a aproximação feita na segunda técnica pode
introduzir. Os resultados, obtidos através de programas
escritos em linguagem C, mostram que os tempos de
processamento computacional gastos na determinação
através da técnica dos “arrays” são menores que os da
integral de Rayleigh e que no método dos “arrays”
deve-se empregar parâmetros convenientes relativos
às dimensões do transdutor para evitar erros na região
do do campo próximo.
Ultra-som – Campos Ultra-sônicos – Simulação Computacional

SIMULAÇÃO DE CAMPOS ULTRA-SÔNICOS EM UM
SISTEMA PULSO-ECO
Peter Kajari (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Francisco José Arnold (Orientador), Centro Superior de
Educação Tecnológica - CESET, UNICAMP
Os sistemas ultra-sônicos de pulso-eco são largamente
empregados em testes não destrutivos e diagnóstico
médico. A peça mais importante destes sistemas é o
transdutor, entretanto o estudo dos campos produzidos
pelo mesmo é de vital importância. A emissão e
recepção de um pulso emitido por este transdutor nos
traz
informações
importantes
relativas
às
características físicas dos meios de propagação, da
distância do alvo e da interação entre ondas direta e de
borda. Neste projeto, foram desenvolvidos programas
de computador para simulações gráficas de pulsos
ultra-sônicos emitidos por um transdutor circular que se

propagam em um meio homogêneo, refletem em um
pequeno alvo e retornam ao transdutor. As linguagens
utilizadas para o desenvolvimento dos programas foram
C e Visual Basic. Os cálculos para o desenvolvimento
destes programas foram baseados no método das
convoluções. Uma das convoluções, para determinar o
pulso de ida, é feita entre o padrão de excitação do
transdutor e sua função resposta-impulso. Para
determinar o pulso de eco é feita outra convolução
entre o resultado da primeira convolução e a função
resposta-impulso do alvo. Os resultados das
simulações indicam a existência de ondas diretas e de
bordas como integrantes do sinal de eco gerado
quando o transdutor envia um pulso senoidal com uma
determinada freqüência. As várias simulações
realizadas permitem concluir que o tempo de separação
entre
as
componentes
das
ondas
diminui
proporcionalmente com a distância do alvo e com a
razão do raio do transdutor e do comprimento de onda.
Ultra-som - Sistema Pulso-Eco - Simulação

IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS LEVES PARA
OTIMIZAÇÃO DE SOFTWARE
Rosália Mineko Ota (Bolsista SAE/UNICAMP); Prof. Dr.
Francisco José Arnold (Orientador) e Prof. MSc. André
Franceschi de Angelis (Co-Orientador); Centro Superior
de Educação Tecnológica – CESET, UNICAMP
Os "processos leves" ou "threads" são mecanismos de
otimização que permitem a um programa executar duas
ou mais tarefas em paralelo, reduzindo o tempo
necessário para sua execução, extensamente utilizados
em sistemas escritos em linguagem C, em plataformas
do tipo Unix, mas pouco dominados em máquinas Intel
da família IBM PC. Esse projeto tem por objetivo
estudar profundamente os processos leves no ambiente
dos microcomputadores pessoais com enfoque na área
de desempenho relativo aos programas seqüenciais e
sincronização de tarefa. Trabalha-se com o Windows
95/NT e o compilador Borland C++ Builder. Os
programas implementados mostram que os threads
utilizam 100% da capacidade da CPU, mesmo quando
em espera, deixando outros programas quase
paralisados. Os mecanismos de sincronização e
prioridade estão sendo revistos, de forma a aliviar a
carga de processamento da CPU.
Processos Leves – Otimização do Software - Implementação

CPQBA
CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE XILANASES
ALCALINAS DE Bacillus pumilus
Ana Carolina Alcazar Pellegrino (Bolsista FAPESP) e
Dra. Marta Cristina Teixeira Duarte (Orientadora),
CPQBA, UNICAMP
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O tratamento enzimático no branqueamento da polpa
kraft tem sido adotado pela indústria papeleira a nivel
mundial. Porém, as condições alcalinas e as altas
temperaturas do processo, indicam a necessidade do
uso de enzimas ativas e estáveis em tais condições. A
maioria das xilanases fúngicas possui atividade
catalítica a valores de pH neutro ou ácido, e
o
temperaturas abaixo de 45 C. Por outro lado, bactérias
são aptas a produzir xilanases tolerantes a álcali, o que
torna atrativo seu uso para tais aplicações. Neste
estudo, as xilanases alcalinas produzidas por 4 cepas
o
de B. pumilus isoladas em pH 10 e 45 C, foram
caracterizadas quanto a atividade e estabilidade para
valores de pH, temperatura e tempo. As condições
ótimas para atividade na presença de 1% de xilana de
o
bétula foram: pH 9 e 55 C para B. pumilus 52 (111
o
U/mL); pH 9 e 60 C para B. pumilus 13a (482 U/mL) e
o
514 (105 U/mL); pH 8 e 60 C para B. pumilus 4a (235
U/mL), resultados obtidos após 2,5 minutos de
incubação. Quanto à estabilidade, as enzimas
produzidas pelo isolado 52 mantiveram cerca de 40%
da atividade inicial após 2 horas de incubação,
o
enquanto as demais, 60%. A estabilidade a 50 C foi
melhorada na presença de glicerol. Considerando as
condições empregadas na indústria durante o
tratamento enzimático da polpa kraft, as xilanases de B.
pumilus apresentam potencial favorável para aplicação
no branqueamento do papel.
Xilanases -Bacillus pumilus - Polpa kraft

Faculdade de Engenharia Agrícola
OBTENÇÃO DE PÊRA PASSA
Adriana Bin (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Kil Jin Park
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI, UNICAMP
Este projeto visa o estudo da concentração osmótica de
pêras através do ganho de sólidos em função do tempo
(cinco horas de experimento) e temperatura (40, 50,
60°C) do processo e °Brix (40, 55, 70 °) do xarope no
qual a pêra será imersa. Pretende-se ainda obter um
produto seco a partir do material
concentrado
osmoticamente, estudando a cinética da secagem. As
pêras em cubos são imersas em cubas por onde passa
o fluxo de xarope de sacarose e o material imerso é
retirado em intervalos para análises da amostra,
inclusive afim de obter dados para o equilíbrio. Através
de diversas medições e determinações (pela
construção de gráficos) será obtida a perda de água e
ganho de açúcar em função de tempo, da concentração
do xarope e da temperatura utilizada. Os dados
experimentais são analisados segundo o modelo
proposto por Peleg e pela equação baseada na
Segunda lei de Fick. As difusividades calculadas pela
equação de Fick para o modelo tridimensional variaram

-8

-8

2

entre 1,94x10 e 4,54x10 m /s para água e entre
-9
-8
2
8,85x10
e 2,56x10
m /s para sólidos. As
difusividades calculadas pela equação de Fick para o
-8
modelo unidimensional variaram entre 1,2x10
e
-8
2
-9
-8
4,7x10 m /s para água e entre 5,76x10 e 1,89x10
2
m /s para sólidos. Já os parâmetros da equação de
Peleg (K1 e K2) determinados para este experimento
variaram para K1 entre 1,71 e 3,01 e para K2 entre
0.0075 e 0.0543.
Concentração osmótica - Pêra - Coeficientes de transferência de
massa

POTENCIALIDADE
E
PLANEJAMENTO
DA
AGRICULTURA
IRRIGADA
NA
UNIDADE
HIDROGRÁFICA MOGI-GUAÇU
Alessandra Denik del Valle (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Edson Eiji Matsura (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola – FEAGRI, UNICAMP
A agricultura depende da ocorrência e distribuição da
água na natureza. Esta pode ser corrigida através da
irrigação e da drenagem, compensando a deficiência ou
eliminando o excedente de água, mas a qualidade da
água de irrigação é de extrema importância, pois este
fator afeta direta ou indiretamente o desenvolvimento
da cultura irrigada. Atualmente a Unidade Hidrográfica
Mogi-Guaçu
vem
sendo
afetada
pelo
o
desenvolvimento rápido da região, causando problemas
aos corpos d’água (despejo de resíduos); além de
problemas de perdas de solo por erosão. Neste
trabalho, a partir dos resultados obtidos no
Levantamento Censitário das Unidades de Produção
Agropecuária (LUPA), realizado pela Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral (CATI), essa Unidade de
Gerenciamento foi estudada a nível de solos, uso e
qualidade da água, tipo de irrigação e culturas, sendo
seus problemas evidenciados e colocados em mapas e
gráficos para uma melhor visualização e análise dos
problemas. Concluiu-se que a região possui uma
excessiva perda de solo, o que pode ser atribuído a
uma grande área de culturas semi-perenes e anuais, e
as águas nesta região são de qualidade muito
duvidosa, devido à presença de metais e coliformes
fecais.
Irrigação - Qualidade da Água – Bacia Hidrográfica

DETERMINAÇÃO
DE
COEFICIENTES
DE
SIMULTÂNEA TRANSFERÊNCIA DE MASSA E DE
CALOR EM GRÃO TRITURADO
Ana Paula Ito (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Kil
Jin Park (Orientador), Faculdade de Engenharia
Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
Muitos dos problemas encontrados no processo de
secagem e armazenagem podem ser analisados
utilizando-se princípios de transferência de calor e de
massa. Este projeto tem como objetivo determinar a
condutividade térmica, Kt, e o coeficiente de
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transferência de calor devida à migração de umidade,
Km para a soja triturada. Para tanto foi utilizado o
equipamento de coluna fechada que é constituído de
um cubo de teflon com um furo cilíndrico no centro
onde fica a amostra. Nas extremidade são mantidas as
temperaturas constantes através de correntes de água
fria e quente. Ao longo do cubo são colocados
termopares, conectados a um aquisitor de dados.
Corta-se a amostra em partes e determina-se a
umidade. Com esses valores, utilizando-se equações
de transferência de calor, obtém-se os coeficientes Kt e
Km para a transferência de calor na placa fria e na
quente. Comparando-se estes valores obtidos para Kt e
os valores considerando-se a transferência de massa
desprezível. Os resultados obtidos mostram que para
partículas maiores, quanto menor for a compactação,
maiores foram os valores de Kt. Para partículas finas os
valores de Kt obtidos são próximos indicando que a
influência da compactação na obtenção de Kt é
desprezível.
Coeficiente de Transferência de Calor - Grão Triturado

PROJETO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE
UMA BANCADA DIDÁTICA DE CONTROLE DE
NÍVEL, VAZÃO E TEMPERATURA
André Luiz Johann (Bolsista PIBIC/CNPq), Prof. Dr.
Nelson Luis Cappelli (Orientador) e Eng. Elet. Claudio
Kiyoshi Umezu (Co-Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola – FEAGRI, UNICAMP.
Dentro do atual contexto da agricultura mundial o
emprego de novas tecnologias é indispensável. Neste
sentido é de vital importância, para o engenheiro
agrícola, o conhecimento dos conceitos de automação
e controle; ferramentas importantes na otimização de
processos. Neste trabalho foi projetada e construída a
parte eletrônica de uma bancada didática para
utilização em disciplinas da faculdade. No projeto foram
elaboradas três interfaces que possibilitaram a conexão
de uma válvula servo controlada, de dois sensores de
pressão e de um sensor de vazão, a um CLP
(Controlador Lógico Programável), cuja função é de
controlar a bancada. As interfaces, após terem sido
projetadas, foram montadas e instaladas juntamente
com os demais sensores e controlador. Na bancada
construída foi feita a calibração das interfaces e de
seus dispositivos. Os dispositivos da bancada,
juntamente com o CLP, possibilitam o controle das
grandezas: nível, vazão e temperatura. O controle atua
corrigindo o comportamento do sistema à perturbações
externas. Desta forma, pode-se com a bancada,
estudar estratégias de automação e controle e, ainda,
com uma modelagem matemática, estudar a
implementação de algoritmos de controle mais
sofisticados.
Bancada Didática – Automação e Controle - CLP

PRODUÇÃO
AGRÍCOLA
E
PROCESSO
DE
INTEGRAÇÃO NA AMÉRICA DO SUL
Artur Katsunori Iwata (Bolsista SAE/UNICAMP), Prof.
Dr. João Luiz Cardoso (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola – FEAGRI, UNICAMP
Com o advento da globalização, o mundo ingressou em
uma fase de acirrada competição econômica e
protecionismo de mercados comuns.
Essa nova
perspectiva implica na constante busca de produtos em
maior
quantidade, qualidade, a custos cada vez
menores. Por isso, o fortalecimento do Mercosul é de
fundamental importância para o Brasil defender seus
interesses nessa nova configuração mundial. Neste
trabalho, com base em dados dos anuários de
produção da FAO (1995-1997), o objetivo foi
caracterizar a agricultura dos países da América do Sul,
com ênfase aos países integrantes do Mercosul. A
metodologia utilizada se baseou em análises de
componentes principais e hierárquica (software STATITCF; França). Avaliou-se, para os principais produtos
agropecuários,
os parâmetros de produtividade,
produção total e a capacidade do país de dispor
alimento à sua população, para cada país da América
do Sul, comparando-os com as médias mundiais,
européias e dos Estados Unidos.
Dentre as
conclusões, pode-se destacar a Argentina que, em
geral, possui as melhores médias de produtividade
agrícola e volume de produção por habitante, entre os
países da América do Sul; e o Brasil, devido à extensa
área territorial, detém produção total mais elevada para
a maioria dos gêneros agrícolas. Pela importância que
representa, a agricultura é, sem dúvida, fator chave
para a integração dos países.
Mercosul – Caracterização Agrícola - Integração

COLHEITA DE CAPIM ELEFANTE
Cristiane Gomes de França (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Paulo Sérgio G. Magalhães (Orientador),
Faculdade de Engenharia Agrícola – FEAGRI,
UNICAMP
As gramíneas forrageiras de alto rendimento, como o
capim elefante (Penninsetum purpureum), requerem
mecanismos de colheita que possam processar
rendimentos superiores a 100t/ha, condição essa não
satisfeita pelas colhedoras de forragem existentes
comercialmente. O corte de base dos colmos de capim
deve ser realizado perto da superfície do solo para uma
melhor brotação da soqueira remanescente. Para essa
finalidade foi desenhado um rotor com oito facas
articuladas em dois planos, ou seja, com dois graus de
liberdade cada faca. O comportamento dinâmico das
mesmas foi modelado pelo método de Newton-Euler,
considerando uma equação vetorial de vínculo que
define geometricamente o mecanismo e sua posição
relativa ao solo. O modelo, representado por um
sistema de 21 equações diferenciais e algébricas foi
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programado na linguagem simbólica Mathematica 2.2
para sua resolução. As peças tridimensionais do
mecanismo foram desenhados com auxílio do
programa Autocad-R14, o qual permitiu obter as
propriedades inerciais de cada peça. Os valores iniciais
das incógnitas do modelo, a ser resolvido
numericamente, foram obtidas de simulações
realizadas com o programa Working Model 3.0,
computadas com resultados da solução isolada das
equações de vínculo. A solução do modelo completo
está em fase de verificação para posteriormente
executar as simulações programadas.
Colheita – Capim Elefante – Corte Basal

ESTUDO
DE
SISTEMAS
DE
VENTILAÇÃO
FORÇADA EM AVIÁRIOS E SEUS EFEITOS SOBRE
A FISIOLOGIA E O COMPORTAMENTO DOS
FRANGOS DE CORTE.
Daniel Fernando Miqueletto (Bolsista PIBIC/CNPq FEAGRI - UNICAMP), Irenilza de Alencar Nääs
(Orientador - FEAGRI - UNICAMP)
A obtenção da temperatura de conforto térmico ideal
para o alojamento de frangos de corte exige uma série
de adaptações nas instalações avícolas tradicionais
que visem o aumento da densidade de criação e,
consequentemente, o aumento da competitividade do
criador. Atualmente existem várias técnicas que
possibilitam um ambiente interno do aviário adequado
às exigências térmicas das aves. Uma técnica ainda
pouco utilizada consiste no manejo de cortinas total ou
parcialmente fechadas nas laterais do galpão associado
à utilização de ventiladores e nebulizadores por longos
períodos durante a vida da ave.O presente projeto
visou o estudo, do ponto de vista termodinâmico, do
manejo de cortinas, ventilação forçada e nebulização
em instalações total e parcialmente fechadas durante
as três últimas semanas que antecedem ao abate das
aves criadas em alta densidade, comparando com o
processo tradicional, ou seja, instalações com as
laterais abertas.
Avicultura - Ventilação - Ambiência

DESENVOLVIMENTO
DE
UM
SISTEMA
ALTERNATIVO DE RESFRIAMENTO APLICADO A
AVES POEDEIRAS
Danilo Florentino Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq FEAGRI), Alexandre Alves Du Rocher Cândido e Profª.
Drª. Irenilza de Alencar Nääs (Orientadora), Faculdade
de Engenharia Agrícola - FEAGRI)
A produtividade do setor avícola está diretamente
relacionada com os princípios de conforto térmico. A
refrigeração de poleiros surge como uma alternativa
para diminuir as perdas existentes na produção,
buscando um aumento do conforto térmico no interior
das instalações.

Buscando uma solução prática este projeto visou o
desenvolvimento de um sistema alternativo de
resfriamento aplicado a aves de postura, sempre
visando promover uma melhora na produtividade, e que
também seja viável economicamente. Outro fator
considerado neste trabalho, que também reflete na
produtividade do setor avícola é o nível de desperdício,
o qual está diretamente ligado ao número de ovos
danificados (trincados ou quebrados). O fato de um ovo
quebrar ou não está relacionado com a resistência da
casca, e com a força que este foi submetido. Mas a
resistência da casca está relacionada a uma série de
fatores e dentre eles o microclima no interior da
instalação. Desta forma, o sistema alternativo de
refrigeração de poleiros proporciona um aumento da
produtividade, diminuindo o desperdício com ovos
avariados.
Conforto Térmico - Avicultura - Ambiência

CONSTRUÇÃO DE BANCADA DIDÁTICA PARA
SIMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE CONTROLE
APLICADAS A EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
Fabrício José Piacente (Bolsista SAE/UNICAMP) ,
Prof. DR. Nelson Luis Cappelli (Orientador), Eng.
Claudio Kiyoshi Umezu (Co-Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola – FEAGRI, UNICAMP
Atualmente a utilização da tecnologia disponível em
automação e controle é essencial para satisfazer um
mercado agrícola cada vez mais competitivo. Este
projeto, proporcionou o dimensionamento e construção
de todos os dispositivos mecânicos e hidráulicos:
estrutura física, válvula servo controlada e trocador de
calor de uma bancada didática de controle. Foi
desenvolvido um trocador de calor para efetuar a troca
térmica do fluido utilizado no sistema. Também foi
construído uma válvula hidráulica servo controlada,
esta foi desenvolvida a partir de adaptações feitas em
uma válvula do tipo gaveta, acoplada a um motor de
passo e a um potenciômetro. Foi ainda desenvolvido
um projeto detalhado de uma estrutura metálica, em
forma de
bancada,
para sustentação destes
equipamentos hidráulicos e de outros componentes. A
montagem final da bancada proporciona a realização
de simulações envolvendo o controle de nível, vazão e
de pressão de um sistema hidráulico.
Automação – Controle – Equipamentos Agrícolas

DEGRADAÇÃO DE SOLOS DECORRENTE DE
MODIFICAÇÕES IMPOSTAS À SUA COBERTURA
ORIGINAL
Fabricio Leardini Miloni (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Carlos Roberto Espindola (Orientador),
Faculdade de Engenharia Agrícola – FEAGRI,
UNICAMP
Na Ciência do Solo é fundamental o desenvolvimento
de pesquisas que enfoquem a maximização da
91

Projetos da Área Tecnológica
produtividade, associada à preservação do meio,
permitindo que atividades agrícolas perpetuem-se ao
longo das gerações. Nesta pesquisa são executadas
análises de solo de amostras oriundas da Reserva de
Santa Genebra, para comparação com amostras de
uma área de cultivo de soja que circunda toda a
floresta. Objetiva-se verificar as modificações sofridas
pelo solo à medida que ele passa a ser cultivado
intensivamente, a partir da eliminação da floresta.
Verificaram-se
também,
através
de
análises
morfológicas, de agregados e pela porosidade total, as
possíveis alterações sofridas pelo solo na parcela da
mata que foi anteriormente queimada, e que está
atualmente em regeneração. No solo cultivado foram
encontradas, principalmente na camada superficial,
agregados com diâmetro médio menores do que a
metade dos diâmetros médios do solo coletado em
mata natural, resultando uma diminuição de quase 10%
na porosidade total, o que significa um solo com alta
compactação, em função das perdas bruscas de
matéria orgânica. A área que houvera sido queimada,
hoje encontra-se praticamente regenerada, notando
que essa condição concorreu, de certa forma, para a
formação de agregados maiores.
Solo - Compactação - Degradação

AVALIAÇÃO TÉRMICA DE UMA TELHA DE
COMPOSIÇÃO DE BETUMEM E CELULOSE PARA
USO EM AVIÁRIOS
Francine. Galhiardo Marcheto (Bolsista estagiárioAgrológica), Jean Cláudio Espelho (Bolsista estagiárioAgrológica), Vladiane Amélia Menegassi (Bolsista –
CNPq-Projeto Integrado), Irenilza de Alencar Naas
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI – UNICAMP.

umidade) foi de valores mais amenos para os
tratamentos TOPL e TOPC.
Telha - Ambiência - Avicultura.

PROJETO E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO
DINÂMICO DE UMA PONTEIRA ELEVADORA PARA
A COLHEITA DE FEIJÃO
Giulliano Chinchio (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Oscar Antonio Braunbeck (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
A colheita é uma fase importante do processo de
produção do feijão e, quando bem efetuada, reduz as
perdas de grãos e contribui de maneira decisiva para a
obtenção de um produto de boa qualidade, com alto
valor comercial. Neste trabalho, a partir da modelagem
do comportamento dinâmico, dimensionamento,
simulações e avaliações de campo, buscou-se verificar
o desempenho operacional de uma ponteira elevadora
em termos de elevação, corte e alimentação de plantas
durante a colheita do feijoeiro. A análise cinemática
iniciou-se com a determinação do vetor posição de
cada barra do mecanismo, através da qual realizou-se
o estudo dos movimentos dos corpos. A análise
dinâmica foi realizada baseando-se no método de
Newton-Euler. O projeto da ponteira elevadora e a
determinação de suas propriedades de massa foram
realizados com auxílio dos programas AutoCAD R14 e
Mechanical DeskTop 2.0. Após a construção do
primeiro protótipo (ponteira passiva), uma avaliação de
campo foi efetuada, e em função dos resultados obtidos
um novo conceito de ponteira ativa foi introduzido no
projeto, no qual utilizou-se cones auxiliares rotativos. A
construção e avaliação do novo protótipo pertencem à
próxima fase do trabalho.
Feijão – Colheita – Mecanismo

O trabalho avaliou as características térmicas de uma
telha de composição de celulose prensada e betumem.
Foram considerados dois tratamentos, tratamento
TOPC (telha de celulose com pintura branca em tinta
tipo cerâmica), tratamento TOPL (telha de celulose com
pintura de látex branco) e uma testemunha TA (telha de
fibrocimento com pintura de látex branco). O
experimento foi feito em modelos em escala reduzida
simulando aviários, com frangos alojados a uma
2
densidade de 12 aves/m . Foram coletados os dados
referentes ao ambiente interno dos modelos com os
tratamentos, assim como os dados externos de clima,
no período de novembro 98 a janeiro de 99. Os
resultados se mostraram que houve diferença
estatística entre os tratamentos, principalmente nos
valores de umidade relativa e temperatura mínima entre
os tratamentos, enquanto não se apresentaram
diferenças significativas ao nível de 5% nas
temperatura máxima e de globo entre os tratamentos. A
tendência dos resultados de índices de CTR (carga
térmica radiante) e ITGU (índice de globo negro e

VIABILIDADE DE FABRICAÇÃO DE RECIPIENTES
BIODEGRADÁVEIS PARA USO NA AGRICULTURA
A PARTIR DA MISTURA DE CIMENTO PORTLAND E
PÓ-DE-SERRA DE Pinus sp
Gleyre Ronchi Lobo (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Antonio Ludovico Beraldo (Orientador), Faculdade
de Engenharia Agrícola – FEAGRI, UNICAMP
Neste trabalho propôs-se a produção de pequenos
recipientes
biodegradáveis
(tubetes)
compostos
basicamente de uma mistura de cimento e pó-de-serra
da madeira Pinus sp, visando substituir materiais que,
além de não serem biodegradáveis, necessitam ser
retirados logo após a germinação da semente,
necessitando, desse modo, de uma etapa a mais na
linha de produção do cultivo agrícola, esse é o caso
principalmente de plásticos que, atualmente, são os
mais usados nesse sistema de produção. Para a
fabricação dos tubetes foram ensaiados corpos-deprova, sendo escolhido o que apresentou a melhor
relação cimento/pó-de-serra, destacando-se pela
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resistência à compressão. Foram obtidos níveis
adequados para a fabricação de recipientes
biodegradáveis com a menor dosagem de cimento,
minimizando o custo final do trabalho. A partir dessa
análise, o traço adotado foi de 1: 0,52: 0,80, utilizandose pó-de-serra da madeira Pinus sp, sem lavagem e
utilizando o material passante na peneira 1,20 mm.
Comparando as densidades iniciais e finais dos corposde-prova, notou-se uma importante diminuição na
massa da mistura cimento/pó-de-serra, influenciando
diretamente na massa final do tubete, dando-lhe leveza,
o que é de extrema importância para o objetivo
proposto. Foi produzido um molde tipo “macho/fêmea”
para a fabricação dos tubetes, obtendo-se facilidade e
rapidez na produção.
Biodegradáveis - Tubetes - Compósitos

REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE
ÁGUA
DO
MATERIAL
SOLO-VINHAÇA
CONCENTRADA
MEDIANTE
PROCESSO
DE
EMULSIFICAÇÃO
Gustavo Trevisan (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Wesley
Jorge Freire (Orientador), Faculdade de Engenharia
Agrícola – FEAGRI, UNICAMP
A vinhaça, resíduo líquido gerado no processo de
fabricação do álcool da cana-de-açúcar, tem sido usada
como fertilizante e para a produção de biogás. Por
outro lado, a vinhaça concentrada pode ser usada na
produção de tijolos de solo-vinhaça concentrada, como
alternativa aos tijolos cerâmicos, apresentando alta
resistência mecânica enquanto secos, podendo ser
utilizados em alvenarias não estruturais e estabilização
de solos; entretanto, a absorção de água torna-se um
fator limitante ao seu uso, pois os mesmos se
desmancham em contato com a água. Levantou-se
então a hipótese de emulsificar a vinhaça concentrada
aplicada ao solo com óleos apropriados, agindo estes
como hidrofugantes, mesmo que resultando em perda
esperada de resistência mecânica. Estudaram-se os
processos de emulsificação, obtendo emulsões
estáveis de óleo-vinhaça concentrada, transferida ao
solo via água de amassamento. Foram desenvolvidas
equações para o cálculo do volume dos componentes
na mistura e, após a aplicação dos tratamentos,
verificou-se que a impermeabilização dos corpos-deprova acarretou redução da capacidade de absorção de
água do material.
Vinhaça - Emulsificação - Materiais alternativos

ESTADO DE AGREGAÇÃO DE UM SOLO SOB
AGRICULTURA ORGÂNICA E SOB MANEJO
CONVENCIONAL, EM IBIÚNA, SP
Halissom Clever Sanches (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Carlos Roberto Espindola (Orientador),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP

O uso e o manejo dos solos costumam afetar
sensivelmente a sua estrutura, afetando o bom
desenvolvimento das plantas e sua conservação. No
setor hortícola de Ibiúna (SP) vem se praticando, de
maneira crescente, uma “agricultura orgânica”, em
contraposição à “agricultura tradicional”, constituindo
objeto deste trabalho a comparação do efeito de
diferentes sistemas de uso e manejo sobre o
comportamento da distribuição e estabilidade dos
agregados. Coletaram-se amostras de solo sob: cultura
de milho convencional; milho em agricultura orgânica;
solo em pousio com adubação verde; mata regenerada;
solo bem drenado com cultura de couve-manteiga e
solo hidromórfico com cultura de couve manteiga, todos
caracterizados como Latossolo Vermelho - Amarelo.
Mediante peneiramento via úmida, obteve-se a
distribuição e o diâmetro médio ponderado dos
agregados. As áreas sob adubação orgânica
apresentaram uma melhor agregação do solo. A
agricultura orgânica demonstrou ser uma boa
alternativa na estruturação natural do solo, cujo uso
provoca incremento da quantidade de matéria orgânica
e efeito positivo sobre a mesofauna do solo,
contribuindo para a melhoria da fertilidade e da
estrutura, diretamente responsáveis pela produtividade.
Adubação Orgânica – Estabilidade em Água – Uso e Manejo do Solo

EFEITOS DE SISTEMAS DE PREPARO E MANEJO
DO SOLO SOBRE A INFILTRAÇÃO E ESCOAMENTO
SUPERFICIAL DE ÁGUA
Jean
Claudio
Chiozzini
Espelho
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Antonio Ludovico Beraldo
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI, UNICAMP
Ao longo dos anos o solo vem passando por um
processo de desgaste prematuro de sua camada
superficial. Um dos fatores que tem contribuído em
grande escala é a mecanização agrícola, em busca de
uma produtividade cada vez maior. O uso
indiscriminado e intensivo de mecanização contribui
para formação de uma camada subsuperficial de solo
compactado,
que
além
de
prejudicar
o
desenvolvimento normal do sistema radicular das
culturas, reduz a capacidade de infiltração, acaba por
influenciar no escoamento superficial de água,
acelerando a erosão laminar. Os resultados parciais de
infiltração de água mostram que os sistemas que mais
mobilizam o solo são aqueles que tem um pior
desempenho na taxa de infiltração. Por conseqüência
os talhões (grade aradora, arado de disco, morro
abaixo, enxada rotativa e sistema alternativo) também
são os que apresentam maior escoamento superficial.
Já sistemas que movimentam menos o solo (plantio
direto, escarificador e roçado) são os que apresentam
também maior taxa de infiltração e menor escoamento
superficial, mostrando que os preparos com menor
mobilização do solo foram, até o momento, os que
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apresentaram resultados mais importantes para a
conservação do solo e da água.
Solo - Infiltração - Erosão

DETERMINAÇÃO
EXPERIMENTAL
DOS
COEFICIENTES
FENOMENOLÓGICOS
DE
TRANSFERÊNCIAS SIMULTÂNEAS DE CALOR E
MASSA
Juliana Tófano de Campos Leite (Bolsista FAPESP) e
Prof. Dr. Kil Jin Park (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola – FEAGRI/UNICAMP
O conhecimento das propriedades termo-físicas dos
materiais é de grande importância no projeto de
equipamentos e nos processos que envolvem
transferência de calor, tais como secagem,
refrigeração,
congelamento
,
evaporação
e
aquecimento. Neste trabalho foi determinada a
condutividade térmica de dois diferentes materiais
biológicos (nabo e batata) utilizando o método da sonda
linear (SALVADEGO, 1994 e OTA, 1997). Foram
também utilizadas colunas aberta e fechada (SHIKI,
1996) para determinar os coeficientes fenomenológicos:
condutividade térmica (KT), coeficiente de transferência
de calor induzida pelo gradiente de umidade (KM),
difusividade mássica (DM) e coeficiente de migração de
umidade induzida pelo gradiente de temperatura(DT).Os
valores experimentais foram comparados para avaliar
estes métodos de determinação. A equação utilizada
para os dados experimentais da sonda linear é a
equação de transferência de calor em regime
transiente. Para os dados experimentais das colunas é
utilizado um sistema de equações de transferências de
calor e de massa.
Coeficientes - Transferência de Calor - Transferência de Massa.

SISTEMA DE
ALIMENTAÇÃO
POR
ROLOS
FLEXÍVEIS PARA COLHEDORAS DE FORRAGEM
Lineu Losada Pataro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Paulo Sérgio Graziano Magalhães (Orientador),
Faculdade de Engenharia Agrícola – FEAGRI,
UNICAMP
As gramíneas se apresentam como uma das
alternativas para substituição da lenha na indústria de
cerâmica estrutural, e as exigências de solo e clima
para sua produção estão disponíveis no país. O capim
elefante, neste aspecto, ainda foi pouco estudado e
explorado, e não existem máquinas e implementos
agrícolas disponíveis no mercado destinados ao seu
manuseio. Neste trabalho, está sendo desenvolvido um
dispositivo de alimentação do capim elefante, baseado
no princípio de um rolo flexível: o sistema de
alimentação e transporte dentro da máquina está
sujeito a constantes embuchamentos, portanto, tornase um fator limitante e reduz o rendimento da
colhedora. Para efetuar a análise de distribuição de
tensões pelo método dos elementos finitos, bem como

otimizar as características do rolo elástico, é utilizado o
programa computacional ANSYS. No processo de
otimização, o programa executa uma série de análises,
levando em conta a função objetivo (minimizar as
tensões) e as variáveis estado (espessura do raio e do
aro) e restrições de projeto (força de contato mínimo de
100 N), finalizando apenas no momento em que todos
os critérios específicos são alcançados e otimizados. O
projeto do rolo elástico mostra, pelos resultados
preliminares, viável e promissor para resolver um
grande problema de engenharia. Sem ele, a solução
para se obter grandes aberturas na alimentação de
forrageiras é complexa utilizando uma série de
mecanismos com um grande número de mancais, o
que inviabiliza o projeto.
Rolo Elástico – Alimentação - Otimização

PROCESSO PRODUTIVO E CIRCULAÇÃO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS: UM ESTUDO A PARTIR
DE SUMARÉ I – COOPASUL I.
Marcelo Mazzola (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Sonia Maria Pereira Bergamasco (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP
Detecta-se na situação atual do pais uma precariedade
da agricultura familiar devido principalmente a falta de
apoio do Estado e da concorrência desta com uma
agricultura altamente tecnificada e com altos
investimentos. Historicamente a política agrícola do
governo sempre privilegiou a grande propriedade. Nos
programas de Reforma Agraria e constituição de
assentamentos rurais, nota-se a grande ausência do
Estado no processo de desenvolvimento deste novo
espaço. Como forma de sanar essas dificuldades e
obter melhor competitividade diante do mercado, resta
aos produtores se organizarem para o alcance de seus
objetivos. O Assentamento de Sumaré I pode ser
considerado com um dos exemplos do esforço
realizado pela agricultura familiar na tentativa de
sobrevivência.
Trata-se
de
um
assentamento
implementado pelo governo do Estado em terras
públicas, onde se encontram 26 famílias, neste
contexto insere-se o objetivo deste trabalho que deseja
levantar e mapear a produção, discutir proposta de
levantamento de custo de produção para agricultura
familiar e acompanhar o desenvolvimento da
Cooperativa do Assentamento de Sumaré I
(COOPASUL I). A metodologia utilizada consiste
basicamente em pesquisas bibliográficas, entrevistas
com os cooperados e participação nas reuniões
realizadas no assentamento. A análise dos dados,
ainda em andamento, aposta para uma precariedade
nas aceitações de uma proposta contábil que tornasse
transparente e palpável a rentabilidade alcançada por
estes agricultores.
Assentamentos Rurais – Cooperativismo – Custo de Produção
Agrícola
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QUANTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE MUDANÇAS DE
USO DA TERRA NA REGIÃO DE PARANATINGA-MT
ATRAVÉS DE SENSORIAMENTO REMOTO
Marcos Antonio dos Santos (Bolsista SAE/UNICAMP),
Prof. Jansle Vieira Rocha (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola - FEAGRI, UNICAMP.
O trabalho foi desenvolvido utilizando dados de uma
área pertencente ao município de Paranatinga/MT que,
desde 1984, vem sofrendo mudanças no uso da terra
por ação de atividades como o desmatamento, visando
a implantação de fazendas de gado, a grilagem de
terra e as atividades de garimpo na região. A área é
constituída por várias redes de drenagem, as quais
estão recebendo os resíduos dos componentes
químicos do garimpo e a deposição de solo sobre os
leito dos rios. A quantificação e análise de mudanças
de uso da terra na região foi baseada em uma
seqüência de imagens Landsat TM obtidas em 1984,
1987 e 1994. As mudanças no local foram quantificadas
a sob o ponto de vista do desmatamento e possíveis
impactos no meio ambiente, comparando diversas
técnicas de processamento. Com o auxílio do software
Idrisi 2.0, as imagens foram submetidas ao processo de
correção geométrica e atmosférica. Para cada imagem
foi gerado o mapa de uso/ocupação das terras e
classificado conforme as ocorrências, calculou-se as
respectivas áreas de classes de uso/ocupação. Sobre
os mapas foram efetuadas operações algébricas,
identificando e localizando as áreas de mudança
quanto ao uso/ocupação através de diferentes
métodos. Os resultados obtidos através dos diferentes
métodos foram comparados de forma a avaliar as
diferenciações quanto aos tratamentos de cada um.
Sobre os resultados foi realizada a análise qualitativa
dos impactos do uso/ocupação.
Sensoriamento Remoto - Mudanças de Uso da Terra - Mapeamento

DESENVOLVIMENTO
DE
UMA
INTERFACE
GRÁFICA PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE ENSAIOS
DE ASPERSORES
Maurício Comar (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Roberto Testezlaf (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola – FEAGRI, UNICAMP
A coleta de dadosé uma das principais fases de
qualquer processo de testes. No caso dos ensaios de
avaliação dos componentes hidráulicos usados na
montagem de sistemas de irrigação, essa fase é
particularmente delicada, pois a variação simultânea e
incontrolável de uma infinidade de variáveis vem a
afetar os dados, desfigurando assim, os reais
resultados do teste. Uma das formas de amenizar esse
problema, é efetuar a coleta de dados usando um
sistema eletrônico. No presente trabalho, foi
desenvolvida uma interface gráfica para a coleta de
dados dos ensaios para a determinação da função

matemática que relaciona a Vazão e a Pressão em
aspersores. A interface foi desenvolvida a partir da
linguagem de programação denominada Visual Basic
(MICROSOFT), uma linguagem que permite o
desenvolvimento de aplicações complexas, porém, com
interfaceamento amigável com o usuário. A interface
permite a coleta de dados em tempo real, o que diminui
de forma expressiva os desvios nas medidas feitas.
Conta também, com um banco de dados onde estão
armazenadas as principais marcas e modelos de
aspersores disponíveis no mercado além de todos os
ensaios anteriormente feitos. Seu desempenho é
satisfatório e confiável e, existe ainda, a possibilidade
de se implementarem, na mesma interface, funções
para o controle de outros tipos de ensaios, o que
aumentaria a sua aplicabilidade.
Coleta de Dados - Aspersores - Visual Basic

AVALIAÇÃO
DAS
MUDANÇAS
NO
SETOR
VAREJISTA DE ALIMENTOS “IN NATURA” NO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Milena Yumi Ramos (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maristela Simões do Carmo (Orientadora),
Faculdade de Engenharia de Alimentos/Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Alimentação – FEA/NEPA,
UNICAMP
A consolidação dos supermercados no varejo de
alimentos, na década de 70, trouxe um novo conceito
de comercialização: o auto-serviço integrado a
fornecedores e consumidores ativos. Dados dos
estabelecimentos varejistas foram obtidos junto à
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e em
entrevistas com dirigentes varejistas amostrados, e
compilados em mapas (MapInfo) e banco de dados
(Access 97). De acordo com a escala de operação,
nível de capitalização e tecnologia empregada,
distinguem-se três classes de estabelecimentos em
Campinas: 2,53% grandes auto-serviços, 3,87%
pequenos auto-serviços e 93,6% “franja”. O grande
varejo mostra coesão entre as lojas da rede,
conseguida através da centralização do controle dos
negócios e decisões, equilíbrio entre auto-serviço e
atendimento personalizado e padronização dos
produtos e da configuração geral dos estabelecimentos.
O pequeno varejo está inserido no contexto das
mudanças,
seguindo
as
grandes
redes
na
modernização de sua estrutura operacional e de
atendimento ao cliente, respeitadas as suas condições
de capital, tecnologia e escala. Entretanto, apresentase desarticulado, colocando a competitividade e a
concorrência como entraves à cooperação mútua
dentro do setor. Os estabelecimentos especializados na
comercialização de alguma categoria de alimentos, ou
“franja”, estão pulverizados no Município. De
administração
geralmente
familiar
e
pouco
capitalizados, não acompanham as mudanças no setor
varejista de alimentos.
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Alimentos “in natura” – Abastecimento em Campinas – Setor varejista

OTIMIZAÇÃO DE UM MECANISMO SEGUIDOR DO
SOLO PARA CORTE BASAL DE CANA-DEAÇÚCAR.
Paula Andréia Ennes de Medeiros (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Oscar Antonio Braunbeck
(Orientador) – Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI, UNICAMP
No setor canavieiro, tem-se uma tendência à
mecanização da colheita, onde as empresas procuram
reduzir custos, aumentar produtividade e colocar no
mercado consumidor produtos de qualidade superior,
aumentando a competitividade do açúcar e do álcool. A
eficiência das colhedoras está intimamente relacionada
às interações solo-máquina-planta, através da ação do
disco cortador-basal, que em sua atual configuração
causa consideráveis perdas de matéria-prima, danos ao
caule e à soqueira e incorpora uma quantidade muito
grande de solo à matéria-prima. Este trabalho visa
treinar técnicas de otimização aplicadas ao caso de um
mecanismo articulado que sustenta um disco cortador
de base para colhedoras de cana-de-açúcar. Para o
desenvolvimento do projeto foram utilizados os
softwares AutoCad R14, Matlab 4.2b e Mathematica
3.0. A otimização em questão atua sobre as variáveis
de projeto buscando-se obter valores ótimos destas
afim de minimizar a força normal de reação do solo
sobre o disco de corte, dentro das limitações impostas
pelas restrições existentes. Obteve-se curvas de força
de interação mecanismo-solo para três perfis de solo
com diferentes velocidades de avanço da máquina,
para os mecanismos não-otimizado e otimizado,
mostrando a necessidade da otimização para melhor
atingir as metas propostas, além da viabilidade do
processo de flutuação do cortador de base.
Cana-de-Açúcar – Corte Basal – Otimização

ANÁLISE
MACROSCÓPICA
DE
MADEIRAS
COMERCIAIS POR DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS
Paulo
Eduardo
Zangrando
Toneli
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Antônio Ludovico Beraldo
(Orientador), Faculdade de Engenharia Agrícola –
FEAGRI, UNICAMP.
O estudo tem como principal finalidade facilitar a
identificação visual de algumas espécies de madeiras
comerciais, visto que algumas descrições como, gosto
,cheiro e os clichês fotográficos atualmente utilizados,
dificultam esta identificação. Para isso foi necessário
catalogar, através de um banco de dados, as imagens
escaneadas das madeiras e suas características
tecnológicas. A pesquisa consta na digitalização de
espécies de madeiras comerciais, previamente
separadas em amostras, e polidas em lixadeira de grãs
variadas que exercem a função de regularização e
acabamento da superfície. Após o processo de

acabamento superficial as amostras foram digitalizadas.
Com as imagens digitalizadas das madeiras foi feito um
banco de dados contendo as três faces da amostra
(seção
radial,
transversal
e
tangencial)
e,
posteriormente, um estudo das cores e da quantidade
dos principais elementos constituintes (fibras, raios,
parênquimas, vasos, etc). O estudo das cores e a
análise quantitativa das imagens apresentou uma certa
dificuldade em espécies madeireiras mais densas, a
onde os elementos constituintes não são nitidamente
separados e se confundem. O banco de dados
,contendo as imagens das três seções, fornece mais
informações sobre as espécies vegetais e possibilita
auxiliar na identificação da imagem.
Madeira - Banco de dados - Imagens

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA COMPACTAÇÃO DO
SOLO EM CULTIVO DE MILHO, ATRAVÉS DAS
TÉCNICAS DE AGRICULTURA DE PRECISÃO.
Pedro Malta Campos (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Jansle Vieira Rocha (Orientador), Faculdade de
Engenharia Agrícola-FEAGRI, UNICAMP.
A pesquisa foi motivada pela necessidade de
estabelecer a aplicabilidade do geoprocessamento no
mapeamento da variabilidade espacial de áreas
agrícolas. A metodologia utilizada caracteriza uma das
aplicações do geoprocessamento, que é a agricultura
de precisão. Os objetivos principais foram: realizar
mapas digitais da área teste, tendo como atributos a
compactação do solo e o rendimento da lavoura de
milho; analisar os efeitos da compactação do solo sobre
o rendimento da lavoura de milho através de programas
computacionais específicos. Através de uma grade de
25 x 25 metros implementada na área de 5 ha e com os
pontos de amostragem georeferenciados por GPS,
pode-se associar os dados do solo com seu respectivo
posicionamento geográfico. A compactação foi medida
com o auxílio do penetrógrafo, que apresenta na forma
gráfica a relação entre a profundidade e a resistência a
penetração. Para a interpolação dos dados e criação
preliminar das imagens, foi utilizado o programa Surfer
e posteriormente o Idrisi for Windows que permite
melhor manuseio e operações de imagens.
Concluímos que a agricultura sustentável dependerá
impreterivelmente das técnicas de agricultura de
precisão e do geoprocessamento.
Compactação do
Geoprocessamento.

Solo

-

Agricultura

de

Precisão

-

DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E
FLUIDODINÂMICAS PARA A CASCA DE OVO
TRITURADA
Ricardo Gomes de Almeida (Bolsista CNPq) e Prof. Dr.
Kil Jin Park (Orientador), Faculdade de Engenharia
Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
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O presente trabalho descreve a determinação das
propriedades físicas (densidade aparente, densidade
real, diâmetro equivalente e esfericidade) e
fluidodinâmicas (perda de carga, velocidade mínima de
fluidização e de arraste e a porosidade do leito) para
um material particulado: a casca de ovo triturada. Estas
propriedades são essenciais no dimensionamento de
sistemas de transporte pneumático e em sistemas de
secagem fluidizada. O interesse por esse produto é
justificado pelo seu alto teor de cálcio possibilitando a
sua utilização na ração animal e humana e a
inexistência de dados na literatura. O diâmetro médio
determinado foi de 0,729x10-3 m para pele do ovo e de
0,374x10-3 m para a casca do ovo. A densidade real foi
de 2265,7 kg/m3 para a casca e de 425,6 kg/m3 para a
pele. A densidade aparente foi de 1168,0 kg/m3 para a
casca e de 162,4 kg/m3 para a pele. A espessura da
casca foi de 0,381x10-3 m. A esfericidade determinada
para a casca foi de 0,831. As velocidades mínima de
fluidização e de arraste foram de 0,36 e 3,30 m/s para a
pele do ovo, e 1,52 e 5,08 m/s para a casca
respectivamente. A curva de perda de carga versus a
velocidade do ar apresentou comportamento formato
conforme citada na literatura (KUNII & LEVENSPIEL,
1969). A porosidade calculada pela equação de Ergun
apresentou um valor próximo do o calculado pelas
equações de definição de porosidade que utilizam os
valores de densidades e da altura do leito sólido. As
equações empíricas que correlacionam a expansão do
leito e as velocidades do ar resultaram em um
coeficiente de correlação de 0,74 para a equação
proposta por DAVIES & RICHARDSON (1966) e de
0,75 para a equação proposta por AKAPO et al. (1989).
Propriedades físicas - Propriedades fluidodinâmicas - Casca de ovo

AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO EM
INSTALAÇÕES PARA PORCAS EM GESTAÇÃO E
LACTAÇÃO
Ricardo Piccoli Giorgetti (Bolsista FAPESP), Irenilza de
Alencar Nääs (Orientadora), Faculdade de Engenharia
Agrícola - FEAGRI, UNICAMP
A criação de suínos no Brasil tem crescido muito nos
últimos anos. Grande parte dos problemas reprodutivos
relacionados aos suínos provém de instalações mal
projetadas, sem conforto térmico. A instalação
zootécnica, condizente com cada espécie, visa o
controle de fatores climáticos, como a temperatura,
umidade, ventilação, insolação e higiene que possibilita
o conforto térmico, pois segundo a categoria animal, a
produção será favorecida numa determinada faixa de
temperatura ambiente. As variações ambientais são
controladas com diferentes materiais de construção,
dimensionamento da baia, densidade e sistema de
ventilação. Dois sistemas de climatização foram
avaliados neste trabalho, bem como seus efeitos no
número de leitões nascidos vivos e no peso médio ao
desmame: a ventilação e o resfriamento adiabático

evaporativo. Foram utilizadas instalações da Granja
Maria Helena, em Campinas, SP, Numa delas instalouse um equipamento de resfriamento adiabático
evaporativo com saída de ar acima da cabeça das
porcas e na outra ventiladores tipo tufão. O sistema de
resfriamento adiabático evaporativo apresentou-se
como o melhor, proporcionando uma temperatura mais
adequada para os leitões na maternidade, além de ter
leitões com maior peso de desmame.
Suíno - Conforto Térmico - Climatização

QUALIDADE DE SEMENTES DE TRIGO (Triticum
aestivum L.) EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA E
FLUXO DO AR DE SECAGEM
Maurício Mitsudo (Bolsista de set/ 98 até março/ 99
PIBIC/CNPq), Richard Aparecido Terahata (Bolsista
substituto), Prof. Dr. João Domingos Biagi (Orientador)
e M.Sc. Conceição Aparecida Previero (CoOrientadora), Faculdade de Engenharia Agrícola –
FEAGRI, UNICAMP
A secagem pode ser considerada, do ponto de vista da
aplicabilidade, como pré-requisito indispensável para
que se tenha sementes de boa qualidade. Com o
emprego da secagem é possível manter a viabilidade
das sementes, diminuindo o teor de umidade, com a
conseqüente diminuição da taxa respiratória e outras
reações, a qualidade é mantida por mais tempo. O
presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade
fisiológica de sementes de trigo (Triticum aestivum)
cultivar IAC 289 em função da secagem artificial. Para
tanto,
as
sementes
foram
colhidas
com
aproximadamente 18% de umidade inicial (base
úmida), no campo do Núcleo Experimental do Instituto
Agronômico de Campinas. A secagem foi processada
o
em camada estática com temperatura de 40, 50 e 60 C
3
-1
-2
e fluxos de ar 10 e 25 m .min .m . A amostragem foi
realizada em cinco pontos da coluna de secagem (5,
15, 25, 35 e 50cm). Antes e após a secagem foram
realizados testes de germinação, vigor (comprimento da
raiz) e a determinação da umidade. O delineamento
experimental utilizado foi o inteiramento casualizado em
esquema fatorial com três repetições. Os resultados
mostraram que: o aumento da temperatura e fluxo de ar
de secagem diminui o tempo de exposição; o gradiente
de umidade na coluna de secagem diminui com o
aumento do fluxo de ar e aumenta com o aumento da
temperatura do ar de secagem; a altura da camada na
coluna de secagem influenciou o percentual de
germinação e o comprimento radicular das sementes.
Secagem – Trigo Duro - Germinação

APLICATIVO
COMPUTACIONAL
PARA
ADEQUAÇÃO TRATOR-IMPLEMENTO
Roger Placência Felini (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr Paulo Sérgio Graziano Magalhães (Orientador),
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI,
UNICAMP.
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Determinar o implemento ideal a ser acoplamento ao
trator para realizar uma determinada operação passa
por um estudo detalhado do comportamento e dos
efeitos do implemento quando tracionado em diferentes
condições de solo. Executar estes cálculos
manualmente é uma operação complexa e depende de
dados geométricos e ponderais do implemento e do
trator, além das propriedades do solo. Neste trabalho
foi desenvolvido um aplicativo computacional que visa
atender as necessidades acadêmicas e profissionais
para realizar estes cálculos. O aplicativo trabalha com
modelos teóricos da mecânica de solos para
ferramentas de preparo de solo, características do solo,
equações empíricas para cálculo de desempenho de
tratores como pneus e associa estes resultados às
condições de trabalho para fazer uma avaliação do
conjunto quanto ao seu desempenho. O aplicativo
computacional foi elaborado em “Visual Basic”,
apresentando uma interface de utilização dinâmica.
Possui um banco de dados básico onde estão
armazenados as informações dos tratores, rodados,
solo e implementos, que pode ser incrementados de
acordo com a necessidade do usuário. Com o
aplicativo, pode-se fazer um planejamento das
atividades do conjunto de tratores e implementos
disponíveis na propriedade, analisando a melhor forma
de utilização destes em diferentes condições de
trabalho.
Trator e Implemento - Adequação - Aplicativo Computacional

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE USO DAS
TERRAS DA QUADRÍCULA DE RIBEIRÃO PRETO,
SP
Wander José Pallone Filho (Bolsista PIBIC/CNPq), Prof.
Dr. Carlos Roberto Espíndola (Orientador) e Profª Drª
Adriana Cavalieri (Colaboradora), Faculdade de
Engenharia Agrícola-FEAGRI,UNICAMP
A realização do planejamento de uma região, requer
informações, relacionadas com o levantamento do meio
físico, que promove um diagnóstico da área problema,
possibilitando a previsão de classes de aptidão ou
classes de capacidade de uso das terras. Por diversas
ocasiões foi discutida a validade da aplicação do
sistema de capacidade de uso no Brasil, inspirado em
critérios desenvolvidos inicialmente nos Estados Unidos
(KLINGEBIEL & MONTGOMERY, 1961). Ponderados
todos os argumentos, concluiu-se que há necessidade
de um sistema de classificação de terras. Julgou-se
como mais oportuna a classificação da capacidade de
uso, que leva em conta, em certas categorias, a
intensidade de uso das terras além da necessidade de
adoção de práticas conservacionistas. Através do
geoprocessamento pode-se manipular, analisar e exibir
mapas em formato digital, tornando mais rápida a
avaliação das terras. Infelizmente, apenas para a
Quadrícula de Araras (OLIVEIRA & BERG, 1985) foi

efetuado um trabalho de interpretação do levantamento
de solos, o que representa importante recurso para
planejamento. No presente trabalho objetiva-se a
avaliação da capacidade de uso das terras da
Quadrícula de Ribeirão Preto, utilizando-se como base
o levantamento pedológico na escala de 1:100.000
publicado pelo Instituto Agronômico de Campinas e as
cartas topográficas do IBGE na escala de 1:500.000
(OLIVEIRA & PRADO, 1987).
Capacidade de uso - Geoprocessamento - Planejamento

Faculdade de Engenharia Civil
INVESTIGAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PASSIVO
AMBIENTAL DE RODOVIAS
Adriana Mota de Avó (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profª.
Dra. Maria Lucia Galves (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil - FEC, UNICAMP
A investigação do passivo ambiental compreende a
caracterização da situação ambiental de um
empreendimento, com a finalidade de verificar qualquer
pendência existente e o custo necessário para resolvêla. O passivo ambiental ligado a rodovias é um
problema que recai sobre os órgãos rodoviários dos
setores público e privado e vai além do tratamento
técnico das áreas afetadas, constituindo, por exemplo,
um fator de extrema importância quando se trata de um
financiamento internacional para a concessão de
empréstimos. Neste trabalho, através, principalmente
de pesquisas bibliográficas, mostrou-se a importância
cada vez maior do estudo do passivo ambiental, já que
este está intimamente ligado à exigência de maior
qualidade dos tempos atuais. Quando se trata de
rodovias, o estudo do passivo ambiental ainda é muito
recente e por isso, aqui foram descritos os impactos
significativos na operação de uma rodovia que podem
gerar passivos ambientais e também foram elaboradas
tabelas de impactos ambientais em solos e rochas, na
água e no ar. As tabelas, além de caracterizarem os
impactos associados a um determinado processo do
meio físico, descrevem as prováveis causas com seus
respectivos indicadores e, finalmente, propõem
soluções mitigadoras. Tais soluções buscam o
esclarecimento e levam a uma conscientização de tudo
aquilo que pode ser feito para que o passivo ambiental
seja corrigido e o prejuízo, a ele ligado, seja reduzido,
alcançando uma mentalidade preocupada com a da
fonte dos recursos naturais: a natureza.
Passivo Ambiental de Rodovias - Impactos Ambientais Significativos Soluções Mitigadoras

EFEITO DA INSOLAÇÃO NO DESEMPENHO
TÉRMICO DE EDIFICAÇÕES, EM FUNÇÃO DA COR
E DOS VIDROS UTILIZADOS
Ana Melanie Machado Lettry Leber (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dra. Lucila Chebel Labaki
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(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil - FEC,
UNICAMP
Para melhorar o desempenho térmico das edificações é
necessário modificar as condições ambientais
conhecendo
o
comportamento
dos
materiais,
principalmente frente à radiação solar. O conforto
térmico é dependente das variáveis climáticas, da
ventilação, da insolação sobre o ambiente, em função
das trocas de calor entre a edificação e o ambiente
externo, através de seus componentes. No caso dos
vidros a radiação solar, é em parte trasmitida, em parte
refletida e em parte absorvida, da qual um terço é
reirradiada para o interior e o restante para o exterior. É
importante a transmissão espectral do vidro, em função
dos diferentes comprimentos de onda. O vidro verde é
o melhor no controle da radiação, pois além de permitir
luminosidade ao ambiente, não é muito transparente à
radiação infravermelha. Foram construídos dois
módulos de solo-cimento, com duas aberturas opostas
para as janelas, as quais se encontram na face lesteoeste, onde há maior incidência de radiação solar. Um
dos módulos teve os vidros incolores, usados como
referência e no segundo variou-se de bronze, fumê,
verde, martelado, refletivo prata e laminado azul. Foram
medidas as temperaturas nos dois módulos, ao longo
do dia, comparando-se o desempenho térmico de cada
tipo de vidro.
Vidros - Radiação solar - Conforto térmico

CONFORTO TÉRMICO EM CIDADES: EFEITO DA
ARBORIZAÇÃO EM LOCAIS PAVIMENTADOS PARA
A ATENUAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR INCIDENTE
NO MEIO AMBIENTE URBANO
Ana Paula da Cruz Freire (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Lucila Chebel Labaki (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil – UNICAMP.
O conforto térmico no ambiente construído tem sido
objeto de muitas pesquisas em todo o mundo. Em
particular no Brasil, os estudos têm se desenvolvido
bastante desde a década de 80, com vários grupos de
pesquisas em Universidades e outras instituições. No
entanto, embora a vegetação exerça uma influência
significativa sobre ambientes urbanos e modifique, ou
controle, de forma marcante a radiação solar, o regime
de ventos, a qualidade e umidade do ar e o ruído
urbano, é muito reduzida a informação disponível a
projetistas e planejadores urbanos para a efetiva
aplicação dos benefícios resultantes da presença de
vegetação em seus projetos.
Em vista disso, esse projeto visou dar continuidade ao
trabalho da mesma aluna, relacionado ao efeito dos
materiais de pavimentação no ambiente térmico dos
espaços externos, mas dessa vez, observando o
comportamento desses materiais interagindo com a
vegetação, avaliando, assim, seus efeitos na atenuação

da radiação solar incidente no meio ambiente urbano e
a conseqüente contribuição para o conforto térmico.
Para isso, foram selecionados locais na região de
Campinas/SP pavimentados com diferentes tipos de
materiais. A partir daí, foram realizadas medições com
solarímetros e termômetros de mercúrio, globo e
infravermelho. De posse dos dados, os mesmos foram
comparados, tomando-se como base o solo gramado.
Pavimentação - Arborização - Conforto Térmico

ESTUDO DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDADE DE
VALINHOS, SP, NA DISTRIBUIÇÃO DOS TEORES
DE METAIS PESADOS
EM ÁGUAS DO RIO
ATIBAIA,
ATRAVÉS
DA
TÉCNICA
DA
FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X DISPERSIVA EM
ENERGIA
Arthur Henrique Tordin Stenico (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profª Drª Silvana Moreira Simabuco (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil - FEC, UNICAMP
A fluorescência de raios X é uma técnica analítica
nuclear, instrumental e simultânea que permite a
determinação da concentração dos elementos
presentes em uma amostra. Neste trabalho esta técnica
foi empregada para o estudo da contribuição da cidade
de Valinhos, SP com relação aos teores de metais
pesados encontrados no rio Atibaia. Como Valinhos
capta água no rio Atibaia e lança esgoto a jusante do
ponto de captação, foram coletadas amostras nos
seguintes pontos: 1) captação, (in natura) na ETA II e
SANASAI; 2) distribuição (após tratamento) nas cidades
de Valinhos (ETA II) e Campinas (SANASA) e 3)
lançamento de esgotos apenas na cidade de Valinhos
(ETE que não está em operação e Ribeirão Pinheiros).
Nas amostras de água tratada não foram detectados a
presença de metais, enquanto que nas amostras da
ETA II e SANASA coletadas nos pontos de captação
pode-se verificar que os teores de Titânio variaram de
36 a 49 ppb, os de Ferro de 643 a 1794 ppb e os de
Zinco de 13 a 210 ppb. No ponto de lançamento de
esgoto de Valinhos (ETE e Ribeirão Pinheiros) os
teores de Titânio variaram de 119 a 231 ppb, os de
Ferro de 613 a 1654 e os de Zinco de 54 a 132 ppb.
Fluorescência de Raios X - Rio Atibaia - Metais Pesados – Águas
naturais e tratadas

INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DAS JUNTAS DA
ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO
NO
COMPORTAMENTO À COMPRESSÃO DE PRISMAS
DE ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO
Carla C. de Albuquerque – Graduando FEC-UNICAMP,
Armando Lopes Moreno Junior - Professor Assistente
Doutor - FEC - UNICAMP
A resistência da alvenaria depende de uma série de
fatores que vão desde a resistência da unidade
utilizada, tijolos ou blocos, até a qualidade da mão de
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obra empregada. O objetivo deste trabalho é o estudo
experimental da influência das juntas de assentamento
na resistência à compressão da alvenaria de blocos
vazados de concreto. As variáveis em estudo foram a
espessura das juntas e a resistência à compressão da
argamassa de assentamento. Foram analisados 60
prismas, divididos em 12 séries. Cada série foi
constituída por 5 prismas, executados com uma mesma
argamassa de assentamento e uma mesma espessura
de junta de assentamento. Os prismas foram levados à
ruptura e os resultados, comparados, permitiram
importantes conclusões a respeito da influência das
juntas de assentamento, no que diz respeito a sua
espessura e resistência à compressão da argamassa,
na resistência à compressão da alvenaria de blocos de
concreto; oferecendo uma parcela de contribuição
importante no estudo da resistência à compressão da
alvenaria de blocos de concreto.
Alvenaria - Argamassa de Assentamento - Blocos de Concreto

MELHORIA DO CONFORTO AMBIENTAL EM
EDIFICAÇÕES
ESCOLARES
ESTADUAIS
DE
CAMPINAS-SP: CONFORTO ACÚSTICO
Carla Yuri Ito (Bolsista FAPESP) e Prof. Dra. Stelamaris
Rolla Bertoli (Orientadora), Faculdade de Engenharia
Civil - FEC, UNICAMP
A importância no estudo do conforto acústico dos vários
tipos de edificações tem sido comprovada pela
literatura indicando sua influência nos aspectos
fisiológicos e psicológicos de seus usuários. Dentre os
vários tipos de edificações, a escolar apresenta, muitas
vezes, sérios problemas com relação à acústica que
interferem principalmente no desenvolvimento escolar
dos alunos. Este trabalho teve como objetivo o estudo
das condições acústicas das escolas estaduais de
Campinas-SP. Foram escolhidas 15 escolas, que
correspondem a 10% do total, mas que representam
estatisticamente os diferentes graus de ensino. A
metodologia empregada compreendeu questionários
para inferir a satisfação do usuário (Avaliação Pós
Ocupação) e estes foram aplicados para alunos,
funcionários, professores e diretores. Também na
metodologia foram realizadas medidas de nível de
pressão sonora em três períodos do dia: manhã (com a
sala cheia), meio-dia (com a escola vazia) e tarde (sala
vazia e alunos no pátio). Em cada escola foram
analisadas duas salas de aula, o(s) corredor(es), o
pátio e a área externa próxima à rua. Os resultados
esperados permitiram analisar a interferência dos
ruídos externos na sala de aula, bem como a qualidade
acústica interna da edificação. A contribuição final do
trabalho é propor melhorias se possível de baixo custo
para adequar o desempenho acústico da edificação.
Conforto Acústico – Escolas – Ruído

MELHORIA DO CONFORTO AMBIENTAL EM
EDIFICAÇÕES
ESCOLARES
ESTADUAIS
DE
CAMPINAS-SP: ILUMINAÇÃO
Eduardo Marques F. Graça (Bolsista FAPESP) e Prof.
Dra. Lucila Chebel Labaki (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil - FEC, UNICAMP
A importância no estudo da iluminação nos vários tipos
de edificações tem sido comprovada pela literatura
indicando sua influência nos aspectos fisiológicos e
psicológicos de seus usuários. Dentre os vários tipos de
edificações, a escolar apresenta, muitas vezes, sérios
problemas com relação à iluminação, que interferem
principalmente no desenvolvimento escolar dos alunos.
Este trabalho teve como objetivo o estudo das
condições de iluminação e conforto visual das escolas
estaduais de Campinas, SP. Foram escolhidas 15
escolas, que correspondem a 10% do total, mas que
representam estatisticamente escolas com diferentes
graus de ensino. A metodologia empregada
compreendeu questionários para inferir a satisfação do
usuário (Avaliação Pós Ocupação), os quais foram
aplicados para alunos, funcionários, professores e
diretores. Também na metodologia foram realizadas
medidas relacionadas aos níveis de iluminação em três
horários por dia de medição: manhã (com a sala cheia,
7:00hs), meio-dia (com a escola vazia, 12:00hs) e tarde
(às 16:00hs). Em cada escola foram analisadas duas
salas de aula e o pátio. Os resultados permitirão
analisar, a partir dos dados de níveis de iluminação e
de observações, o conforto visual de cada ambiente. A
contribuição final do trabalho será a de propor
melhorias, se possível de baixo custo, para adequar o
desempenho luminoso e o conforto visual na edificação
escolar.
Conforto Visual – Escolas – Avaliação

TRATAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO NO SOLO AREIA DE MOLDAGEM
Estefânia Luíza de Freitas Ferreira (Bolsista
SAE/UNICAMP), Prof.
Dr. Bruno Coraucci Filho
(Orientador), Faculdade de Engenharia Civil - FEC,
UNICAMP
As indústrias de fundição utilizam no preparo dos
machos uma mistura de areia, resina fenólica. A areia
fenólica (areia de moldagem) que não é recuperada no
processo denomina-se resíduo sólido. Devido a
quantidade de fenol presente em sua massa bruta, é
classificado como Classe I (perigoso), necessitando
tratamento adequado. O objetivo deste estudo foi
verificar a biodegradação no solo do fenol incorporado
no resíduo sólido areia de moldagem. Montou-se
reatores com volume de 100 L , diâmetro de 0,45 m e
altura de 0,70 m e com um dreno para coleta do líquido
percolado. As quantidades aplicadas foram: 1:1 e 2:1
(areia/solo) que correspondem a 16,65 e 22,20 mg de
fenol/kg da mistura solo areia, respectivamente. Foram
100

VII Congresso de Iniciação Científica - UNICAMP - 20/09 a 24/09 de 1999
montados reatores em duplicata, inclusive para o
controle. Foi simulada chuva a cada 5 dias para
verificar se o fenol incorporado na areia fenólica poderia
percolar no solo e contaminar o lençol freático. Foi
efetuada a contagem das UFC de bactérias e fungos na
mistura solo-areia e solo controle. Após 90 dias de
monitoramento obteve-se um resultado satisfatório em
relação a degradação: O líquido percolado não arrastou
o fenol, mantendo valores de toxicidade, pH e
condutividade próximos aos do controle. A eficiência de
remoção do fenol em 90 dias variou entre 74,2 a 90,1%,
apresentando melhor remoção a taxa de 1:1. A
população de bactérias permaneceu constante até o
experimento e a população de fungos teve pequena
redução. O tratamento do resíduo no solo, quanto a
degradação do fenol mostrou-se viável, necessitando
porém um estudo de campo, com monitoramento do
solo e lençol freático.
Resíduo sólido - Areia fenólica - Biodegradação

REFORÇO À FLEXÃO DE VIGAS EM CONCRETO
ARMADO PELO ACRÉSCIMO DE ALTURA NA
REGIÃO
COMPRIMIDA,
UTILIZANDO-SE
CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA
Eunice Sumie Ando (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Armando Lopes Moreno Jr (Orientador ), Faculdade de
Engenharia Civil - FEC, UNICAMP
Vigas em concreto podem ser reforçadas de forma a
suportarem um carregamento maior do que aquele
inicialmente definido em projeto. Este trabalho tem
como principal objetivo um estudo teórico/experimental
sobre o comportamento de vigas de concreto armado
reforçadas à flexão pelo acréscimo de altura no banzo
comprimido. Duas vigas de concreto armado com
dimensões e armaduras, transversal e longitudinal,
idênticas foram executadas. Uma camada de concreto
de 5 centímetros de altura, com resistência à
compressão de 100 MPa, foi adicionada ao banzo
comprimido de uma das delas. Uma terceira viga foi
executada com as características finais da viga
reforçada anterior. O comportamento até a ruptura das
três vigas foi comparado. Pelos resultados de ensaio da
primeira e segunda viga o valor do incremento de
resistência à flexão da viga reforçada pôde ser obtido.
Os resultados de ensaio da terceira viga, comparados
aos da segunda, comprovaram a eficiência da técnica
de reforço proposta, isto é, os procedimentos adotados
para garantir a ligação entre o concreto velho e a
camada nova de concreto de alta resistência de
pequena espessura, foi considerado eficaz.
Reforço à flexão - Vigas - Concreto armado

RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA AO CISALHAMENTO
DE PAINÉIS DE ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS
DE CONCRETO PREENCHIDOS COM GRAUTE
Fábio Rodrigues Alarcon (Bolsista SAE/UNICAMP)–
Graduando FEC-UNICAMP, Armando Lopes Moreno

Junior (Orientador)- Professor Assistente Doutor - FEC
- UNICAMP
Muitas são as variáveis que podem influenciar a
resistência ao cisalhamento da alvenaria, variáveis
estas relacionadas às resistências do bloco, do graute e
das argamassas de assentamento, dimensões e grau
de confinamento do painel, etc. Este trabalho trata do
estudo experimental da resistência de aderência ao
cisalhamento de painéis de alvenaria de blocos
vazados de concreto totalmente preenchidos com
graute. As variáveis em estudo são o tipo de
argamassa de assentamento e o tamanho dos painéis.
As argamassas de assentamento foram compostas por
cimento, cal e areia média, na relação, em volume, de:
1:0:3, 1:0.5:4.5 e 1:1:6. Duas dimensões padrão foram
2
2
utilizadas para os painéis: 59x59 cm e 79x79 cm . Um
mesmo graute, com resistência à compressão em torno
de 16 MPa, foi utilizado no preenchimento de todos os
painéis. Foram levados a ruptura, por compressão
diagonal, 18 painéis; divididos em 6 séries, constituídas
por 3 painéis com dimensões e argamassa de
assentamento iguais. Ao final deste trabalho
importantes resultados a respeito da influência do tipo
de argamassa de assentamento e do tamanho dos
painéis, na resistência de aderência ao cisalhamento de
painéis de alvenaria de blocos vazados de concreto,
preenchidos com graute, foram obtidos.
Alvenaria - Cisalhamento - Blocos de concreto

OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA PARTIDA DE
FILTRO ANAERÓBIO COM ENCHIMENTO DE
BAMBU PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES
CÍTRICOS E AVALIAÇÃO DE SUA EFICIÊNCIA NA
REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA
Guilherme Macarrão Iervolino Souza (Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Bruno Coraucci Filho
(Orientador), Faculdade de Engenharia Civil – FEC,
UNICAMP
A necessidade do tratamento dos esgotos doméstico e
industrial tem aumentado significativamente como
conseqüência de uma maior conscientização dos riscos
que esses efluentes apresentam ao ser humano e ao
meio ambiente. Para permitir o acesso ao tratamento
para as diversas regiões no país, é necessário o estudo
de meios alternativos para esse tratamento. Neste
trabalho, foram estudados dois modelos pilotos de
filtros anaeróbios com meio de enchimento de anéis de
bambu, por se tratar de um material com baixo custo,
fácil obtenção e manutenção, visando avaliar a
eficiência desse material na remoção da matéria
orgânica de efluente cítricos. Essa avaliação é feita
com base nos parâmetros físicos, químicos e biológicos
obtidos pela análise de amostras colhidas ao longo do
filtro. Essas análises são realizadas utilizando-se
tempos de detenção hidráulica diferentes, de 7 e de 9
horas. Através de estudos hidrodinâmicos realizados
101

Projetos da Área Tecnológica
nos reatores, pôde-se constatar que os filtros
apresentam fluxo do tipo mistura completa ao se utilizar
água como líquido de estudo.
Tratamento de Esgotos – Processo Anaeróbio – Enchimentos
Alternativos

SIMULAÇÃO EXPERIMENTAL DE PROCESSOS DE
FRATURAMENTO
HIDRÁULICO
UTILIZANDO
CORPOS DE PROVA DE PEQUENAS DIMENSÕES
Jaime Kuchembuck Scatena (Bolsista - PIBIC/CNPq),
José Luiz A. de O. e Sousa (Orientador), Faculdade de
Engenharia Civil - FEC, Unicamp
O Fraturamento Hidráulico é uma técnica de
estimulação em que, através do bombeio de um fluido
pressurizado, cria-se e propaga-se uma fratura em uma
rocha reservatório. Este processo vem sendo usado
desde fins da década de 40 para estimular poços de
baixa produtividade em reservatórios de petróleo e gás.
Um tratamento correto pode aumentar de 3 a 10 vezes
a produtividade do poço. O presente trabalho está
inserido no plano de desenvolvimento do Laboratório de
Estimulação de Poços na Faculdade de Engenharia
Mecânica (LEP/FEM). Seguindo o plano de trabalho já
desenvolvido pelos alunos Francisco Pompéia Gioielli e
Cassiano Affonso de A. Costa, objetiva-se a
caracterização do material a ser ensaiado em uma
simulação de Fraturamento Hidráulico. O material até
então adotado é gesso com algumas adições, afim de
retardar sua pega (13 % de álcool ) e diminuir sua
resistência à tração (5% de sal). Ensaios de
compressão simples, compressão diametral e de
compressão triaxial são realizados para determinar as
características físicas do material. Também estuda-se a
preparação de corpos-de-prova com diferentes
camadas, para levar em conta a estratificação do solo,
na simulação do fraturamento. Os ensaios de
fraturamento hidráulico são realizados com aquisição
automática dos dados, através do software LabView.
Para tanto foi desenvolvido um aplicativo de aquisição
de dados, que está em fase de testes. Para analisar a
eficiência dos atuadores planos que simulam as
tensões de confinamento da rocha, está sendo
elaborado um aplicativo de leitura automatizada de
deformações, utilizando-se uma célula de carga
desenvolvida para este fim.
Fraturamento Hidráulico - Simulação - Gesso

ANÁLISE DA PRESENÇA DE CISTOS DE
PROTOZOÁRIOS PATOGÊNICOS NA MISTURA
SOLO/LODO RESIDUAL DAS ETE’s
Karla Silveira de Macedo (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Bruno Coraucci Filho (Orientador), Faculdade
de Engenharia Civil - FEC, UNICAMP
O lançamento de lodo de esgoto doméstico em solos
destinados à agricultura é uma boa alternativa para a
sua disposição, pois é rico em compostos orgânicos.

Essa prática, porém, submete o solo à presença de
organismos patogênicos à saúde humana, como os
cistos de protozoários, cuja análise é o enfoque dessa
pesquisa.
Não
existe,
atualmente,
estudos
aprofundados que determinam a real aceitação desses
cistos no solo, nem o tempo mínimo necessário para
sua total erradicação. Não há também metodologias
totalmente eficientes nessa análise e a bibliografia
existente sobre o assunto diverge em muitos pontos.
Esse trabalho visa suprir essa carência de informações,
a fim de tornar mais utilizada e viável a prática dessa
disposição. Para isso, foi feito um levantamento
bibliográfico sobre a aplicação do lodo no solo e sobre
o comportamento dos cistos de protozoários nesta
mistura. Para a separação e identificação dos cistos foi
utilizada a técnica do Método de Faust, com alterações
que tornaram tal procedimento mais eficiente. O espaço
amostral teve uma maior incidência de ovos de
helmintos, e não de cistos de protozoários, o que
identifica uma maior fragilidade desses últimos, ou
mesmo sua menor incidência no meio analisado.
Lodo - Esgoto - Protozoários

BANCO DE IMAGENS DIGITALIZADAS SOBRE
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
Kazuo Nakamura Júnior (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Francisco Antonio de Menezes (Orientador),
Faculdade de Engenharia Civil - FEC, UNICAMP
Neste plano de pesquisa concebe-se a montagem de
um banco de dados para armazenamento de imagens
digitalizadas de obras de engenharia civil e arquitetura,
com detalhes dos seus sistemas construtivos. O acervo
é organizado de tal modo que, tendo definida sua
estrutura
e
padrão,
possa
ser
enriquecido
continuamente. O banco desenvolvido servirá de apoio
didático para as disciplinas da Faculdade de
Engenharia Civil - UNICAMP. Em função de sua
estrutura flexível permitirá a participação dos alunos
que poderão interagir diretamente, fazendo acessos
para leitura e até mesmo para fazer contribuições de
imagens e textos que enriquecerão o banco de dados.
O modelo é formado por fotos convencionais
convertidas para o padrão digital através de um
equipamento scanner e por fotos obtidas com câmeras
digitais. Visando o aproveitamento desta vasta fonte de
informação e tendo em mente o contínuo
aprimoramento dos sistemas estruturais e de técnicas e
conceitos ligados à engenharia civil, optou-se pela
construção de um banco de imagens com estrutura e
apresentação baseadas em web-pages. A variedade
das técnicas construtivas e sua contínua evolução cria
uma necessidade de sua rápida assimilação, para a
compreensão dos assuntos subsequentes, fazendo do
banco de imagens um instrumento eficaz para a
atualização e obtenção de dados sobre técnicas
empregadas na construção civil.
Sistemas construtivos - Obras civis - Técnicas de construção
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ESTUDO DOS FENÔMENOS DE VENTILAÇÃO
NATURAL EM EDIFICAÇÕES
Leandro Menegon (Bolsista FAPESP) e Prof. Dra.
Lucila Chebel Labaki (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil – FEC, UNICAMP
Atualmente, o estudo da ventilação natural vem
assumindo uma nova dimensão no processo de
elaboração de projetos de edificações. Isto deve-se, em
grande parte às crescentes doenças e desconforto
térmico causados pela deficiência da ventilação nas
habitações. Este trabalho foi desenvolvido no sentido
de auxiliar o projetista de edificações na fase de
concepção e elaboração de projetos, no que diz
respeito à ventilação natural. Para esse fim, foi
elaborado um programa computacional, utilizando como
linguagem para seu desenvolvimento o VISUAL BASIC.
O método de cálculo computacional utilizado tem como
dados de entrada as áreas de abertura de entrada e
saída de ar, orientação das mesmas, diferença de
alturas, temperaturas externa e interna, além de dados
climáticos como velocidade, freqüência e direção
preferencial do vento. O programa contempla também
um banco de dados climáticos da cidade de Campinas
e um arquivo de ajuda que permite ao usuário saber de
onde surgiram as equações utilizadas para os cálculos.
Procurou-se estabelecer uma interface gráfica
agradável que permitisse a utilização do programa
mesmo por pessoas leigas ao assunto de ventilação
natural. De forma geral, o método de cálculo utilizado,
representa de forma satisfatória os resultados obtidos
na prática.
Ventilação Natural – Cálculo Computacional - Conforto Térmico

BIBLIOTECA
DIDÁTICA
DE
TECNOLOGIAS
AMBIENTAIS:
UMA
PROPOSTA
PARA
A
ENGENHARIA CIVIL
Mariana de Salles Tosetto (Bolsista PIBIC/CNPq),
Sabrina Patrocínio Ozawa (Bolsista PIBIC/CNPq), Laís
Aparecida Ywashima (Bolsista do PET/CAPES), Prof.
Dr. Edevar Luvizotto Júnior (Orientador), Prof. Dr.
Carlos Gomes da Nave Mendes (Co-Orientador), Profa.
Dra. Emilia Rutkowski (Co-Orientadora) e Profa Dra.
Rosely
Ferreira
dos
Santos
(Co-Orientadora)
FEC,UNICAMP
Discute-se hoje em todo o planeta formas de recuperar,
remediar e/ou minimizar os impactos ambientais
causados pela atividade humana, inclusive os exercidos
pela ação da Engenharia Civil sobre o meio ambiente.
Dentro dos esforços de redução destes impactos, foi
desenvolvido este projeto temático de pesquisa para
auxiliar no processo de alfabetização ambiental, voltado
ao engenheiro civil, com a construção de uma biblioteca
virtual de tecnologias ambientais, dada a escassez
deste tipo de material para suporte didático. Optou-se,
neste trabalho, por abranger as águas doces, no que se

refere ao tratamento para abastecimento público. Nesta
biblioteca foram descritos, de maneira concisa, os
processos convencionais de tratamento de água e
analisadas, de maneira clara e objetiva, as diversas
tecnologias de tratamento segundo parâmetros préselecionados, que avaliam a sua viabilidade técnica,
econômica e ambiental.
Biblioteca didática virtual - Tratamento de água para abastecimento
público - Análise de tecnologias

TRATAMENTO DE EFLUENTES CITRÍCOS EM
REATORES TIPO LAB (LODO ATIVADO POR
BATELADAS) UTILIZANDO BIOAERADORES DE
CASCATAS.
Osvaldo Natalin Junior (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Bruno Couracci Filho (Orientador), Faculdade de
Engenharia Civil – FEC, UNICAMP
O uso do bioaerador em cascata é muito pouco
utilizado no Brasil e, sem dúvida, é uma maneira
simples e econômica de tratar efluentes; uma vez que o
gasto energético resume-se apenas ao funcionamento
de uma moto-bomba que recalcará o efluente do reator
até o início da cascata. Outro fator a ser considerado é
o baixo custo com a manutenção, operação e
implantação do sistema, sem deixar de ser eficiente. O
uso de sistema de tratamento convencional exige
unidades físicas de custo relativamente elevado.
Sistemas econômicos, do alternativo ao convencional,
normalmente utilizam a topografia do terreno para
definir o tipo de sistema a ser empregado. Topografia
acidentada, com declividade do terreno elevada (1015%, ou mais) sugerem o uso do escoamento
superficial como método de tratamento. As cascatas
podem desempenhar tal função com grandes
benefícios e facilidades. Os objetivos principais são a
construção e dimensionamento de um aerador de
cascata e avaliação das condições ideais para
determinar a eficiência do sistema utilizando o aerador
projetado.
Bioaerador em Cascata – Efluentes - Reator

INFLUÊNCIA DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
DO
BLOCO
E
DA
ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO
NA
RESISTÊNCIA
À
COMPRESSÃO DE PRISMAS DE ALVENARIA DE
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
Patrícia Carange Bueno (Bolsista PIBIQ/CNPq) e Prof.
Dr. Armando Lopes Moreno Júnior (Orientador) ,
Faculdade de Engenharia Civil – FEC, UNICAMP
A resistência de elementos de alvenaria depende de
uma série de fatores, que vão desde a resistência da
unidade utilizada (tijolos ou blocos), até a qualidade da
mão de obra empregada. O objetivo deste trabalho é o
estudo experimental da influência da resistência à
compressão do bloco e da argamassa de assentamento
na resistência à compressão de prismas de blocos
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vazados de concreto. As variáveis em estudo foram a
resistência à compressão do bloco e da argamassa de
assentamento. Foram analisados 45 prismas, divididos
em 9 séries; cada série constituída por 5 prismas,
executados com uma mesma argamassa de
assentamento e com blocos de mesma resistência à
compressão. Ao final deste trabalho, os resultados
foram comparados com os obtidos por diferentes
autores nacionais e internacionais, oferecendo uma
parcela de contribuição importante ao estudo da
resistência à compressão da alvenaria de blocos
vazados de concreto.
Alvenaria - Resistência à compressão - Blocos vazados de concreto

GERENCIAMENTO ÓTIMO DO FLUXO DE CAIXA DE
EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO
Priscilla Rosa Pimentel (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Paulo Sérgio Franco Barbosa (Orientador), Faculdade
de Engenharia Civil – FEC, UNICAMP
O gerenciamento do fluxo de caixa é vital para a
expansão das atividades de uma empresa e para sua
sobrevivência, especialmente em cenários de intensa
competição. No contexto delineado, apresenta-se neste
projeto de pesquisa um modelo matemático para o
gerenciamento ótimo do fluxo de caixa de
empreendimentos da construção. O modelo investigado
é representado na forma de rede de fluxos, sendo
utilizada a técnica de otimização conhecida como
programação linear, para obtenção do fluxo de caixa
ótimo. A análise realiza-se sobre o fluxo de caixa (com
discretização mensal) de uma empresa com análise
específica para cada empreendimento. Dado um saldo
de caixa inicial da empresa, previsões mensais do
custeio da produção, do encaixe de preço e do
montante de inadimplência, as taxas de juros e os
valores mínimos exigidos nas aplicações, o modelo de
programação linear fornecerá o planejamento ótimo que
maximiza o saldo de caixa final. O modelo foi testado
através de dados de empreendimentos típicos da
construção civil, com os quais foi possível revisar a
formulação inicial até que fosse possível conseguir uma
versão fidedigna da realidade do setor de construção
no Brasil.
Fluxo de Caixa - Gerenciamento - Construção

MODELAGEM DE UM PROBLEMA DE AVALIAÇÃO
DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO
UTILIZANDO PROGRAMAÇÃO LINEAR
Rafael Faria Andrade Pinto (Bolsista FAPESP) e Prof.
Dr. Renato Soliani (Orientador), Faculdade de
Engenharia Civil - FEC,UNICAMP
Neste trabalho, foi elaborado um modelo de
Programação Linear cujo objetivo foi avaliar o
funcionamento de sistemas de irrigação por aspersão
do ponto de vista hidráulico, com custo total mínimo.

Foram analisadas cinco instalações em funcionamento,
para as quais foram medidos em campo todos os
parâmetros necessários à sua avaliação, tais como
desníveis, comprimentos de tubulação, altura dos
aspersores, etc. O modelo de Programação Linear
elaborado foi alimentado com estes dados e como
variáveis de decisão foram definidos, os diâmetros
internos das tubulações e as pressões no início das
linhas laterais. Para a resolução do modelo foi
implementado o método simplex, utilizando-se a
linguagem Pascal, além do pacote comercial GAMS.
Como principais resultados deste estudo pode-se
destacar o fato de que no modelo elaborado, para uma
mesma linha lateral é possível a adoção de mais de um
valor para o diâmetro interno, o que não é uma prática
em projetos desta natureza. Outro resultado importante
é que foi possível a obtenção de uma nova
configuração da rede hidráulica, com menor custo e
melhor desempenho do ponto de vista hidráulico.
Programação Linear - Dimensionamento Econômico - Irrigação por
Aspersão

MELHORIA DO CONFORTO AMBIENTAL EM
EDIFICAÇÕES
ESCOLARES
ESTADUAIS
DE
CAMPINAS-SP: CONFORTO TÉRMICO
Regina Kiyomi Murakoshi (Bolsista FAPESP), Prof.
MSc. Silvia Mikami Pina e Prof. Dra. Lucila Chebel
Labaki (Orientadoras), Faculdade de Engenharia Civil FEC, UNICAMP
A importância no estudo do conforto térmico dos vários
tipos de edificações tem sido comprovada pela
literatura indicando sua influência nos aspectos
fisiológicos e psicológicos de seus usuários. Dentre os
vários tipos de edificações, a escolar apresenta, muitas
vezes, sérios problemas com relação ao conforto
térmico
que
interferem
principalmente
no
desenvolvimento escolar dos alunos. Este trabalho teve
como objetivo o estudo das condições térmicas das
escolas estaduais de Campinas-SP. Foram escolhidas
15 escolas, que correspondem a 10% do total, mas que
representam estatisticamente os diferentes graus de
ensino. A metodologia empregada compreendeu
questionários para inferir a satisfação do usuário
(Avaliação Pós Ocupação) e estes foram aplicados
para alunos, funcionários, professores e diretores.
Também na metodologia foram realizadas medidas
relacionadas ao conforto térmico em três horários por
dia de medição: manhã (com a sala cheia, 7:00hs),
meio-dia (com a escola vazia, 12:00hs) e tarde (às
16:00hs). Em cada escola foram analisadas duas salas
de aula e o pátio. Os resultados permitirão analisar, a
partir das temperaturas do ar ambiente, temperatura
radiante e umidade, o conforto térmico de cada
ambiente. A contribuição final do trabalho é propor
melhorias, se possível de baixo custo, para adequar o
desempenho térmico da edificação.
Conforto térmico – Escolas – Avaliações
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COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS DE ENTREPOSTOS
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS: OTIMIZAÇÃO
Roberto Sallum (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.(a) Dr.(a)
Eglé Novaes Teixeira (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Civil – FEC, UNICAMP
Nos grandes centros urbanos existem os entrepostos
de produtos agrícolas - os CEASA’s - que geram uma
quantidade elevada de resíduos orgânicos. Na maior
parte dos casos, estes resíduos vão para aterros, mas
considerando que são essencialmente formados por
matéria orgânica pode-se utilizar a compostagem como
tecnologia também adequada num Sistema Integrado
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Entre as
vantagens da aplicação da compostagem destacam-se
a economia de área de aterro, a possibilidade de
aproveitamento
agrícola
da
matéria
orgânica
estabilizada e a reciclagem de nutrientes para o solo.
Neste trabalho, a partir da inoculação de chorume,
produto do próprio aterro existente na área onde foi
realizada a pesquisa, pretende-se otimizar a
compostagem desses resíduos orgânicos. Baseando-se
em resultados de pesquisas realizadas por PEREIRA
NETO(1996), adotou-se uma periodicidade de
revolvimento, e variou-se a proporção de chorume
inoculado em três leiras de mesma geometria, sendo
uma quarta leira mantida sem inoculação como
testemunho. As leiras foram montadas na forma
trapezoidal, com dois metros de altura, dois metros de
largura e três metros de comprimento, mas após dois
meses, devido ao grande abatimento da altura das
leiras, optou-se pela forma cônica, visando o aumento
da altura que tem importância considerável para o
controle da temperatura da leira. Todas as leiras foram
tratadas com os mesmos critérios, sendo controlados
alguns parâmetros da compostagem como temperatura,
umidade e identificação de microrganismos atuantes no
processo. A inoculação através da recirculação de
chorume promove uma aceleração do processo de
compostagem, reduzindo o tempo necessário para
obtenção do composto curado. Este trabalho é
importante por viabilizar a reciclagem dos resíduos,
otimizando-a.
Compostagem - Resíduos Orgânicos - Recirculação

RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA AO CISALHAMENTO
DE PAINÉIS CONFINADOS DE ALVENARIA DE
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
Rodrigo Costa de Arruda Mello – Graduando FECUNICAMP; Armando Lopes Moreno Junior - Professor
Assistente Doutor - FEC - UNICAMP
Este trabalho trata do estudo experimental da
resistência de aderência ao cisalhamento de painéis
confinados de alvenaria de blocos vazados de concreto.
As variáveis em estudo são o tipo de argamassa de
assentamento e o tamanho dos painéis. As argamassas

de assentamento foram compostas por cimento, cal e
areia média, na relação, em volume, de: 1:0:3 e 1:1:9.
Duas dimensões padrão foram utilizadas para os
2
2
painéis: 59x59 cm e 79x79 cm . Todos os painéis
foram confinados em quadro de concreto armado de
20x20 de seção transversal. Foram analisados 12
painéis, divididos em 4 séries com 3 painéis de
mesmas dimensões e mesma argamassa de
assentamento. O quadro externo, em concreto armado,
foi ensaiado isoladamente, de maneira a se ter o
comportamento do mesmo sem a contribuição da
alvenaria. Ao final deste trabalho importantes
resultados a respeito da influência do tipo de
argamassa de assentamento e do tamanho dos painéis,
na resistência de aderência ao cisalhamento de painéis
confinados de alvenaria de blocos de concreto foram
obtidos. A contribuição adicional da alvenaria na
resistência última do quadro de concreto armado
também foi um dado importante extraído deste trabalho.
Alvenaria - Cisalhamento - Blocos de Concreto

O EFEITO DA COR DAS SUPERFÍCIES EXTERNAS
NO DESEMPENHO TÉRMICO DE EDIFICAÇÕES
Rodrigo
de
Moraes
Rodrigues
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dra. Lucila Chebel Labaki
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Civil – FEC,
UNICAMP
O projeto consiste na análise do desempenho térmico
de edificações, em função dos materiais e
componentes construtivos e suas propriedades
termofísicas: condutividade térmica, calor específico,
densidade, coeficiente de absorção da radiação solar,
emissividade. Influem também no desempenho térmico
as condições de implantação, orientação geográfica e
áreas de aberturas para ventilação. A partir dos dados
da edificação e dos parâmetros climáticos da região em
estudo, é analisado o comportamento da temperatura
interna esperado em função da temperatura externa.
Para a realização desta simulação será desenvolvido
um programa computacional, baseado na solução
periódica da equação de condução de calor, para
calcular a variação horária das temperaturas internas,
correspondente à variação dos parâmetros acima
citados O programa está sendo elaborado em
linguagem DELPHI (orientada a objetos), com interface
amigável, de modo a ser utilizado por usuários não
especialistas no cálculo das trocas de calor
Conforto Térmico
Computacional

–

Materiais

de

Construção

–

Simulação

MELHORIA DO CONFORTO AMBIENTAL EM
EDIFICAÇÕES
ESCOLARES
ESTADUAIS
DE
CAMPINAS-SP: FUNCIONALIDADE
Rogério dos Santos Dias (Bolsista FAPESP) e Prof.
Doris C. Cornelie K. Kowaltowski (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Civil - FEC, UNICAMP
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A importância no estudo da funcionalidade dos vários
tipos de edificações tem sido comprovada pela
literatura indicando sua influência nos aspectos
fisiológicos e psicológicos de seus usuários. Dentre os
vários tipos de edificações, a escola apresenta, muitas
vezes, sérios problemas com relação à funcionalidade,
que interferem principalmente no desenvolvimento
escolar dos alunos. Este trabalho teve como objetivo o
estudo das condições funcionais das escolas estaduais
de Campinas- SP. Foram escolhidas 15 escolas, que
correspondem a 10% do total, mas que representam
estatisticamente os diferentes graus de ensino. A
metodologia
empregada
compreendeu
em
questionários para inferir a satisfação do usuário
(alunos, funcionários, professores e diretores),
utilizando métodos de avaliação pós ocupação, como
também foram realizadas medidas relacionadas à
funcionalidade. Em cada escola foram analisadas duas
salas de aula e o pátio, além da edificação como um
todo. Os resultados permitirão analisar, a partir de
observações como a flexibilidade do arranjo espacial e
mobiliário, disponibilidade de ambientes para atividades
específicas,
disponibilidade
de
locais
de
armazenamento, relacionamento entre ambientes e a
funcionalidade do ambiente. A contribuição final do
trabalho é propor melhorias, se possível de baixo custo,
para adequar o desempenho funcional da edificação.
Funcionalidade– Escolas – Avaliações

BIBLIOTECA
DIDÁTICA
DE
TECNOLOGIAS
AMBIENTAIS:
UMA
PROPOSTA
PARA
A
ENGENHARIA CIVIL
Sabrina Patrocínio Ozawa (Bolsista PIBIC/CNPq),
Mariana de Salles Tosetto (Bolsista PIBIC/CNPq), Laís
Aparecida Ywashima (Bolsista do PET/CAPES), Prof.
Dr. Edevar Luvizotto Júnior (Orientador), Prof. Dr.
Carlos Gomes da Nave Mendes (Co-Orientador), Profa.
Dra. Emilia Rutkowski (Co-Orientadora) e Profa. Dra.
Rosely
Ferreira
dos
Santos
(Co-Orientadora)
FEC,UNICAMP
Discute-se hoje em todo o planeta formas de recuperar,
remediar e/ou minimizar os impactos ambientais
causados pela atividade humana, inclusive os exercidos
pela ação da Engenharia Civil sobre o meio ambiente.
Dentro dos esforços de redução destes impactos, foi
desenvolvido este projeto temático de pesquisa para
auxiliar no processo de alfabetização ambiental, voltado
ao engenheiro civil, com a construção de uma biblioteca
virtual de tecnologias ambientais, dada a escassez
deste tipo de material para suporte didático. Optou-se,
neste trabalho, por abranger as águas doces, no que se
refere ao tratamento para abastecimento público. Nesta
biblioteca foram descritos, de maneira concisa, os
processos convencionais de tratamento de água e
analisadas, de maneira clara e objetiva, as diversas
tecnologias de tratamento segundo parâmetros pré-

selecionados, que avaliam a sua viabilidade técnica,
econômica e ambiental.
Biblioteca didática virtual - Tratamento de água para abastecimento
público - Análise de tecnologias

ANÁLISE
DO
COMPORTAMENTO
E
DAS
CONSEQUÊNCIAS GERADA PELOS COLIFORMES
CONTIDOS NO LODO RESIDUAL APLICADO AO
SOLO (AGRICULTURA)
Saulo Bruno Silveira e Souza (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Bruno Coraucci Filho (Orientador), Faculdade
de Engenharia Civil - FEC, UNICAMP
O tratamento do esgoto e uma disposição planejada do
lodo residual é de suma importância para que estes não
venham a poluir e transmitir doenças para a sociedade.
Neste trabalho foi reunida bibliografia relatando os
principais tratamentos e disposições finais do lodo
residual. A principal alternativa praticada atualmente
nos países de Primeiro Mundo é a aplicação do lodo ao
solo, funcionando com um adubo orgânico após sofrer
depuração no próprio solo. Na literatura foi possível
encontrarmos as principais culturas semeadas no solo
com este processo. Existem outras disposições. O lodo
ainda pode ser usado na fabricação de blocos e tijolos
de vedação e a escória proveniente dos fornos é
componente do cimento Portland. No projeto também
foram executados ensaios laboratoriais utilizando o
Método dos Tubos Múltiplos para verificar a quantidade
de coliformes no lodo, analisando a possibilidade de
tratamento no solo. O lodo usado no laboratório foi
proveniente do sistema de tratamento de esgoto
doméstico da ETE de Cosmópolis, SP.
Lodo – Esgoto - Coliformes

Faculdade de Engenharia de Alimentos
UMA CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA PRODUÇÃO
DE NISINA POR Lactococcus lactis subsp lactis
Ana Luiza Mattos Braga ( Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Ranulfo Monte Alegre ( Orientador),
Faculdade de Engenharia de Alimentos – FEA,
UNICAMP
A grande preocupação da população em reduzir o
consumo de conservantes artificiais tem incentivado a
pesquisa na área de conservantes de origem biológica
(bioconservantes).
Entre
estes
encontra-se
o
bactericida nisina produzido por Lactococcus lactis
subsp lactis.Neste trabalho, foi selecionado, dentre 4
tipos de microrganismos, o melhor produtor do
bactericida nisina, bem como foi padronizado o método
de análise de nisina. Os microorganismos utilizados
foram Lactococcus lactis subsp lactis ATCC 7962, ITAL
SL-0256, ITAL SL-0167, ITAL BL-008 e ATCC 11454.
Foram feitas fermentações em com meios de cultura
com sacarose e foi testado o efeito da substituição de
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sacarose por permeado de soro de queijo e melaço de
cana de açúcar, usados como principal fonte de
carbono. A importância deste estudo está em poder ser
reduzido o custo do meio de cultura para a produção de
nisina Para todas as amostras recolhidas foram feitos
testes de atividade de nisina, determinação de massa
celular seca (MS) e açúcares redutores totais (ART). Os
resultados foram expressos em termos de g de
nisina/ml de meio e g de nisina/g de MS, a análise de
açúcar é importante para determinar o consumo de
açúcar pelo microrganismo. O melhor microrganismo
produtor foi o ATCC 7962.
Lactococcus lactis subsp lactis - Nisina - Conservante

EFEITO DAS PROPRIEDADES TERMOSÍFICAS NA
CONDUÇÃO DE CALOR EM ALIMENTOS SÓLIDOS
Carolina Higasi (Bolsista PIBIC/CNPq), Carlos Alberto
Gasparetto (Orientador), Faculdade de Engenharia de
Alimentos - FEA,UNICAMP
Neste trabalho estuda-se o efeito das propriedades
termofísicas, na forma como estão reportadas na
literatura, sobre as curvas de temperatura calculadas e
comparar
essas
curvas
calculadas
com
as
experimentais. As propriedades que analisadas são a
condutividade térmica, a difusividade térmica e o calor
específico. No processamento de alimentos (seja a
nível industrial ou doméstico) os aquecimentos e
resfriamentos são extensivamente utilizados. Nesses
processos, estudam-se as transformações bem como o
processo de transferência de calor em si, pois
quaisquer transformações serão sempre o resultado do
estado termodinâmico e do tempo. Nos alimentos
sólidos, o estado é sempre representado pela energia
interna e em última análise pela temperatura. Portanto,
toda compreensão das transformações assim como a
programação desses processos depende da precisão
com que se consegue determinar o campo de
temperatura no interior desses alimentos sólidos. O
estudo do campo de temperaturas em campos sólidos
depende
do
conhecimento
das
propriedades
termofísicas associadas ao fenômeno de transferência
de calor. E, finalmente, as propriedades precisam ser
descritas em função da temperatura.
Carne - Termofísicas - Aquecimento

EFEITO DO TEOR DE ÁGUA NO EQUILÍBRIO DO
SISTEMA ÓLEO DE MILHO/ ÁCIDO OLEICO/
ETANOL HIDRATADO
Cintia Bernardo Gonçalves (Bolsita CNPq), Carla
Garcia Pina (Co-autora) e Prof. Dr. Antonio José A.
Meirelles (Orientador), Faculdade de Engenharia de
Alimentos - FEA, UNICAMP
Este trabalho teve como objetivo investigar alguns
aspectos da extração líquido-líquido como uma rota
alternativa para a desacidificação de óleos vegetais,
uma das principais etapas do processo de refino. Para

isso, determinou-se experimentalmente dados de
equilíbrio líquido-líquido para os sistemas óleo de milho/
ácido oleico/ etanol hidratado na temperatura de 25ºC,
utilizando diferentes concentrações de água no
solvente alcoólico (de 0 a 18% em massa). Os
experimentos foram realizados em uma célula de
equilíbrio de aproximadamente 40 ml, mantida à
temperatura constante e à pressão atmosférica. A
composição em ácidos graxos do óleo de milho e a
pureza do ácido oleico foram determinadas por
cromatografia gasosa de metil ésteres. As curvas de
equilíbrio obtidas indicam um aumento da região de
separação de fases e uma diminuição do coeficiente de
distribuição do ácido graxo com o aumento do teor de
água. Os dados experimentais também foram
correlacionados pelos modelos NRTL e UNIQUAC,
sendo que a melhor correlação foi obtida com este
último modelo. As equações ajustadas permitem
determinar o melhor conteúdo de água para obter a
melhor combinação possível do coeficiente de
distribuição para o ácido oleico e seletividade do
solvente.
Equilíbrio líquido-líquido - Óleos vegetais - Desacidificação

CAPACIDADE DE DERRETIMENTO DO QUEIJO
MUSSARELA FABRICADO PELO PROCESSO
TRADICIONAL E POR ACIDIFICAÇÃO DIRETA
Daniela Nunes Ferreira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Walkiria Hanada Viotto (Orientadora), Faculdade
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
A técnica de acidificação direta é uma alternativa ao
processo tradicional de fabricação do queijo Mussarela,
onde o processo de fermentação da massa é realizado
pela cultura lática adicionada. A substituição das
bactérias láticas pela adição direta de ácido permite a
redução do tempo de processo e de materiais
(coagulante, fermento lático), além de facilitar a
mecanização e uso de processo contínuo. A mudança
no tipo de processo pode afetar a composição e as
propriedades funcionais do queijo. Diferenças na
proteólise também podem resultar em diferenças na
capacidade de derretimento. Queijo Mussarela foi
fabricado pelo processo tradicional, com cultura lática
termofílica, e pelo processo de acidificação direta, por
adição de ácido acético. Todos os ensaios foram
realizados em duplicata, totalizando 4 experimentos,
previamente aleatorizados. A composição química do
leite e do queijo fresco foi determinada. A proteólise e a
capacidade de derretimento dos queijos foram
avaliadas durante 33 dias de armazenamento
refrigerado a 4ºC. Os queijos produzidos por
acidificação direta apresentaram maior teor de umidade
e menor teor de gordura que os tradicionais. O
derretimento dos queijos produzidos por acidificação
direta, mesmo ainda frescos, foi superior ao dos queijos
obtidos pelo processo tradicional.
Mussarela - Derretimento - Acidificação Direta
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RECUPERAÇÃO DE COMPOSTOS AROMÁTICOS
DO ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA
Erika Haypek ("Bolsista", CNPq), Prof. Dr. Antonio
José A. Meirelles ("Orientador") DEA - Faculdade de
Engenharia de Alimentos - UNICAMP
O desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo a
recuperação de compostos aromáticos do óleo
essencial de laranja. O estudo foi feito através de
sucessivas simulações em um software comercial. Os
dados que compõe a corrente de alimentação, bem
como as características da coluna foram fornecidas
pela indústria. A essência de laranja foi destilada e
sofreu uma separação em duas fases: a fase óleo
essencial, que foi reservada para posterior extração
líquido-líquido, e a fase hidroalcoólica. Esta passou por
um processo de destilação para concentração do
etanol. Prosseguiu-se então com a extração líquidolíquido introduzindo-se a fase óleo essencial e o etanol
concentrado. Visando uma melhor recuperação
aromática, realizou-se um segundo processo de
extração líquido-líquido. Esta nova coluna é alimentada
pela fase terpênica extraída da coluna anterior e pela
corrente da fase hidroalcoólica já separada
anteriormente. Pode-se dizer que, depois de diversas
simulações, obteve-se um resultado satisfatório, tanto
na primeira etapa do processo quanto na recuperação
aromática. Os resultados obtidos na coluna de
destilação convergem com os resultados indicados pela
indústria. A recuperação de compostos aromáticos foi
alcançada com maior êxito em uma simulação gerada
com uma relação óleo essencial / solvente de 1 para 3,
sendo
que
este
solvente
apresentava
uma
concentração de 60% de etanol.
Óleo Essencial de Laranja - Recuperação Aromática - Simulações

INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DA
SUPERFÍCIE SOBRE A CINÉTICA DE SECAGEM DE
“SNACKS” A BASE DE PROTEÍNA DE PEIXE
(KEROPOK) E O DA UMIDADE SOBRE A
DENSIDADE
APARENTE
DO
PRODUTO
EXPANDIDO
Fábio Misawa (Bolsista PIBIC/CNPq), Prof. Dr. Satoshi
Tobinaga (Orientador) e Prof. Dr. Maurício Texeira (CoOrientador), Faculdade de Engenharia de Alimentos FEA, UNICAMP
Fish crackers são produtos a base de amido que devem
ser expandidos antes do consumo. Este trabalho visa o
estudo do processo de secagem dos snacks em uma
geometria de um fino disco, levando-se em conta a
resistência ao transporte de massa na superfície. Neste
trabalho foram determinados os coeficientes de
convecção da transferência de massa para sete
diferentes formulações. Foi também examinado o efeito
da umidade na densidade do produto expandido. Tanto
os parâmetros de cinética de secagem e os dados de

densidade foram analisados pelo método estatístico
“Simplex Lattice”.
Snacks- Keropok- Produto expandido

MELHORES PARÂMETROS DE SECAGEM DA
CENOURA (Dacus carota L.)
Guilherme
Brighenti
Prelorentzou
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Fernanda Elizabeth Xidieh
Murr (Orientadora), Faculdade de Engenharia de
Alimentos - FEA, UNICAMP
A secagem é aplicada visando diversas finalidades.
Para produtos agrícolas e alimentícios é empregada
principalmente na preservação, permitindo também o
transporte e armazenamento sem necessidade de
refrigeração. A perda de massa que ocorre quando um
alimento é seco diminui consideravelmente os custos
de transporte e manuseio. A posterior reidratação de
um produto seco também é uma finalidade da
secagem. A cenoura é de grande interesse para a
indústria de alimentos, podendo ser empregada, em
larga escala, para o consumo popular, quando na forma
desidratada. Utilizou-se, neste trabalho, um secador de
leito fixo, com ar de secagem nas temperaturas de 50,
o
60 e 70 C e velocidades de 1,50 e 2,40 m/s. Como
prétratamentos, foram utilizados o branqueamento com
água em ebulição e a desidratação osmótica com
soluções de cloreto de sódio (NaCl) e sacarose
(C12H22O11). O estudo da cinética de secagem permitiu
obter os valores da difusividade efetiva nas diferentes
condições experimentais utilizadas. Foram avaliados os
efeitos dos diversos parâmetros como temperatura,
velocidade do ar e prétratamentos na obtenção do
produto final.
Secagem - Cenoura - Difusividade Efetiva

VISCOSIDADE DE COMPOSTOS GRAXOS E SUAS
MISTURAS
Juliana Rabelo (Bolsista PIBIC/CNPq), Prof. Dr. Antonio
José A. Meirelles (Orientador),
Faculdade de
Engenharia de Alimentos - UNICAMP
Os triglicerídeos e ácidos graxos são os compostos
graxos que mais se destacam na composição de óleos
e gorduras vegetais. Neste trabalho foi estudada a
aplicação de modelos matemáticos de contribuição de
grupos para descrever e predizer a viscosidade de tais
compostos graxos, sendo eles saturados, insaturados
ou polinsaturados puros, além de diversas misturas. O
modelo proposto por JOBACK e REID (1987) foi
utilizado para a predição da viscosidade de compostos
puros, tendo sido seus parâmetros ajustados ao banco
de dados. Para a predição da viscosidade de misturas
graxas o modelo proposto por CAO et alii (1993),
conhecido como GC-UNIMOD, foi utilizado. Dados
experimentais da viscosidade de triglicerídeos e ácidos
graxos polinsaturados puros e algumas de suas
misturas foram determinados e acrescentados ao
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banco de dados disponível na literatura. Confirmada
sua eficiência os modelos foram utilizados para a
predição da viscosidade de sistemas complexos reais,
como o Óleo de Canola e o Ácido Oleico HiedeldeHäen.
Compostos Graxos - Viscosidade - Predição

AVALIAÇÃO DA MICROBIOTA DO QUEIJO MINAS
FRESCAL
FABRICADO
POR
ACIDIFICAÇÃO
DIRETA
Karin Moromizato (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Walkiria Hanada Viotto (Orientadora), Faculdade de
Engenharia de Alimentos – FEA, Unicamp.
O processo de acidificação direta é uma alternativa ao
processo tradicional de fabricação do queijo Minas
Frescal, onde o queijo é produzido com a adição de 1%
de fermento lático. Maior rendimento de fabricação,
menores alterações físicas e bioquímicas e maior
tempo de vida útil são as razões da preferência das
queijarias brasileiras por este processo. Entretanto, a
eliminação do fermento torna o queijo mais susceptível
à contaminação de bactérias patogênicas como os
coliformes, resultando em queijos de baixa qualidade.
Queijo Minas Frescal foi fabricado pelo processo
tradicional e por acidificação direta. Os ensaios foram
realizados em duplicata, totalizando 4 experimentos. A
composição química e análises microbiológicas foram
determinadas para o leite e queijos. As análises
microbiológicas realizadas foram : contagem total,
o
o
coliformes a 30 C, coliformes a 45 C e bolores e
leveduras. A avaliação da microbiota dos queijos foi
determinada aos 2, 7, 14 e 21 dias de armazenamento
refrigerado. Queijos fabricados por acidificação direta
apresentaram umidade e pH mais elevado que os
queijos tradicionais. Como esperado, sem fermento
lático que inibisse o crescimento de contaminantes, os
queijos por acidificação direta apresentaram contagens
mais elevadas de coliformes, bolores e leveduras.
Queijo Minas Frescal – Microbiota – Acidificação direta

ESTUDO E ANÁLISE EXPERIMENTAL DAS
PROPRIEDADES TERMO-FÍSICAS DA BATATADOCE (Ipomoea batatas, L.)
Katiuchia Pereira Takeuchi (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Fernanda Elizabeth Xidieh Murr
(OrientadorA), Faculdade de Engenharia de Alimentos
– FEA, UNICAMP
A determinação das propriedades termo-físicas, tais
como, atividade de água, densidade mássica,
condutividade e difusividade térmica, de produtos
alimentares é de fundamental importância pois são
amplamente usadas nos projetos de equipamentos,
procedimentos de transporte, adequação de condições
de estocagem, pesquisa de embalagens, processos de
tratamento térmico e tratamento microbiológico. O
estudo da atividade de água da batata-doce (Ipomoea

batatas, L.) envolveu a construção de isotermas de
dessorção, obtidas experimentalmente através do
método gravimétrico utilizando diferentes soluções
salinas saturadas, de forma a obter ambientes com
umidades relativas entre 10 e 80%, nas temperaturas
de 25, 40 e 60ºC. Alguns modelos matemáticos,
encontrados na literatura, foram usados para predizer
as isotermas e para o ajuste dos parâmetros foi
utilizado o programa STATISTICA vs 5.0. A densidade
mássica foi obtida utilizando o método gravimétrico e
tolueno em temperatura ambiente. A condutividade e
difusividade
térmica
foram
determinadas
simultaneamente através do método da sonda nas
temperaturas de 25, 40 e 60ºC e para a realização dos
cálculos envolvidos foi utilizado um procedimento de
regressão não-linear do SAS.
Batata-doce - Propriedades Termo-Físicas - Isoterma de Dessorção

TEORES
DE
BIXINA
E
NORBIXINA
EM
PREPARAÇÕES DE URUCUM
Luciane Silva Tocchini (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Adriana Z. Mercadante (Orientadora), Faculdade
de Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
A cor do alimento é um fator decisivo para conquistar a
preferência do consumidor. Entre os corantes naturais o
urucum é o mais usado pela indústria brasileira,
principalmente pelo fato de ser encontrado tanto na
forma lipossolúvel quanto na hidrossolúvel. Além das
preparações comerciais, o urucum é a matéria-prima
básica para a preparação do colorau, usado no
processamento doméstico de alimentos. A proposta
deste trabalho foi determinar o teor de bixina e
norbixina nos extratos comerciais de urucum e no
colorau, utilizando-se CLAE com coluna de C18 e fase
móvel acetonitrila/ácido acético 2% (65:35) e
quantificação externa. O padrão de bixina foi obtido
através da extração de sementes de urucum e
purificado por sucessivas cromatografias em camada
delgada de sílica. A norbixina foi obtida pela
saponificação da bixina com KOH e purificada por
cromatografia em coluna de sílica. Foram analisadas 9
amostras hidrossolúveis, 12 lipossolúveis e 6 marcas
diferentes de colorau (de 2 a 5 lotes de cada marca). A
bixina foi o carotenóide majoritário encontrado nas
preparações lipossolúveis e no colorau, nas amostras
hidrossolúveis encontrou-se somente norbixina. As
preparações hidrossolúveis apresentaram teores de
norbixina variando de 0,16 a 5,4g/100g de amostra; nas
lipossolúveis o teor de bixina variou de 0,06g a
4,8g/100g, e as diferentes marcas de colorau
continham de 0.15 a 0.34g de bixina/100g.
Urucum - Bixina - CLAE

ESTUDO DA REOLOGIA DE SUCOS COMBINADOS
Barbosa, M.F. (Bolsista) – PIBIC/CNPq, Gasparetto,
C.A. (Orientador) Departamento de Engenharia –
FEA/Unicamp
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Esse estudo visa analisar o comportamento reológico
de sucos combinados de manga, laranja e cenoura com
o
concentrações variadas na temperatura de 10 C. A
escolha desses sucos deve-se ao fato de sua ampla
aceitação no mercado devido ao seu alto valor nutritivo
e palatabilidade. Também foi analisada a composição
química dos sucos.: pH, teor de polpa,
pectina,
açúcares totais, açúcares redutores, sólidos solúveis, e
seu efeito sobre o comportamento reológico. Na
caracterização reológica usou-se o modelo de Casson
1/2
1/2
(τ = Koc + Kc*γ ) já que este foi o modelo que mais
se ajustou ao comportamento do fluido. Foi utilizado o
reômetro Haake Rotovisco RV-20, de placas paralelas
(PQ-45). Verificou-se que dentre os sucos, o de manga,
exerce maior influência sobre Koc (tensão inicial-tensão
aplicada para remover uma camada de fluido) e Kc
(índice de consistência). Também observou-se que a
influência do suco de laranja sobre Koc e Kc é maior
em relação ao suco de cenoura.
Sucos - Frutas - Reologia

OTIMIZAÇÃO DO MEIO DE CULTURA PARA A
PRODUÇÃO DE INULINASE POR Kluyveromyces
bulgaricus ATCC 16045
Rodrigo Suzan (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra.
Maria Isabel Rodrigues (Orientadora), Faculdade de
Engenharia de Alimentos - FEA, UNICAMP
Inulinases são enzimas potencialmente úteis na
produção de xaropes com alto teor de frutose e de
oligossacarídeos. Os planejamentos fatoriais e as
técnicas de superfície de resposta foram usadas neste
trabalho com a finalidade de verificar a influência da
composição do meio para a produção de inulinase por
Klyuveromyces bulgaricus. Inicialmente através de um
planejamento fatorial fracionado avaliou-se, dentre
cinco variáveis (concentração de sacarose, extrato de
levedura, peptona e K2HPO4 e pH), quais as mais
relevantes para obter alta atividade enzimática. O pH
teve o efeito mais significativo, com seu incremento
reduzindo a atividade final, sendo o valor mais
adequado de 3,5. Três parâmetros, sacarose, peptona
e extrato de levedura foram selecionados para serem
avaliados através de um planejamento fatorial completo
e análise de superfície de resposta para determinar a
faixa ótima de operação. Os resultados mostraram que
um incremento na concentração de sacarose conduz a
um decréscimo na atividade, enquanto que um
aumento nas concentrações de peptona e extrato de
levedura tem um efeito positivo na produção de
inulinase. Alta produção de inulinase igual a 78,4 U/mL
foi atingida com um meio contendo: 14 g/L sacarose, 10
g/L extrato de levedura, 20 g/L peptona, 1 g/L K2HPO4
e pH 3,5.
Inulinase – Kluyveromyces bulgaricus - Otimização

EXTRAÇÃO,
SEMI-PURIFICAÇÃO
E
CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DA PEROXIDASE
DA CARAMBOLA (Averrhoa carambola L.)
Rogê Rego Barros (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa.
Dra. Gláucia Maria Pastore (Orientadora), Faculdade de
Engenharia de Alimentos – FEA,UNICAMP
O estudo da Peroxidase (PDO) é de grande importância
pois esta enzima esta relacionada, as reações de
escurecimento e alterações de características
organolépticas negativas. Reações envolvendo esta
enzima, podem ocorrer à baixa temperatura e atividade
de água (Aw); por sua alta termo resistência, estudos
envolvendo a sua caracterização se fazem necessários
para uma efetiva inibição da sua atividade. Neste
trabalho foi estudado, em particular, a peroxidase semi
purificada, da carambola, sendo um fruto facilmente
encontrado durante todo o ano, com um potencial
industrial grande e por serem escassos os trabalhos
encontrados na literatura envolvendo este fruto. Em
uma primeira etapa foram realizados estudos
envolvendo diferentes tampões em diferentes pH´s,
graus de maturação, adição de sais, sequentrantes
fenólicos e de metais objetivando uma melhor condição
para a extração com posterior precipitação em
diferentes agentes precipitantes. O tampão fosfato, pH
8,0 2,0M mostrou-se mais eficiente, juntamente com a
adição de NaCl para extração da enzima em
carambolas maduras. Estudos de condições ideais, pH
e temperatura ótima de atividade e estabilidade térmica
foram determinadas posteriormente. O
estudo do
tempo de armazenamento demonstrou que este pouco
influi na perda da atividade enzimática. Usou-se como
substratos guaiacol e H2O2.
Carambola – Peroxidase - Cinética

OBTENÇÃO DE CORANTE DE BETERRABA E
AVALIAÇÃO DE SUA ESTABILIDADE PARA
APLICAÇÃO EM ALIMENTOS
Rogério Côrte Sassonia (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Profa. Dra. Maria do Carmo Santos Guedes
(Orientadora), Faculdade de Engenharia de Alimentos FEA, UNICAMP
A segurança dos alimentos ingeridos pela população é
um fator importante que deve ser avaliado. Neste
aspecto, corantes sintéticos artificiais têm sido banidos
pela legislação de muitos países por se apresentarem
tóxicos ao homem. A beterraba vermelha ( Beta
vulgaris ) é uma fonte rica no corante natural betanina,
seguro toxicologicamente e com alto poder titorial.
Contudo, os corantes de beterraba disponíveis
comercialmente apresentam baixo teor de betanina
tornando difícil a sua utilização. Este trabalho teve
como objetivo estudar a viabilidade da obtenção de um
produto corante com alto teor de betanina através da
precipitação do pigmento e a influência de diferentes
cultivares de beterraba nas características finais do
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produto. Concluiu-se que a melhor cultivar é a Tall Top
Early Wonder quando comparada a cultivar Asgrow
Wonder, sendo que as menores raízes concentram
melhor o pigmento. O produto obtido pela precipitação
do pigmento mostrou teores elevados de betanina
comparados aos métodos por spray-dryer e
significativamente elevados comparados à fermentação
por Saccharomyces
cerevisiae. Representando,
portanto, um método simples e alternativo na obtenção
comercial de corante de beterraba.
Corante Natural - Betanina - Processo de Produção

REOLOGIA DA POLPA DE MANGA INTEGRAL E
CENTRIFUGADA
Da
Cunha,
S.M.R
(Bolsista
SAE/UNICAMP),
Gasparetto, C.A; Vidal, J.M.R.B (Orientadores),
Faculdade de Engenharia de Alimentos- FEA,
UNICAMP
Este é um trabalho experimental sobre o
comportamento reológico da polpa de manga (
Mangífera indica L). Os produtos processados e
apresentados comercialmente na forma de suco,
néctar, sorvete, sobremesas gelificadas e outros. Para
a fabricação desses produtos utiliza-se a polpa
concentrada e para a definição de processos é
indispensável o conhecimento de suas propriedades
físicas e químicas. Dentre essas propriedades o
comportamento reológico ocupa posição de grande
destaque. O objetivo desse trabalho é o estudo do
comportamento reológico da polpa integral e
centrifugada, à temperatura de 30°C, produzido em
laboratório. Esse comportamento foi descrito em termo
1/2
nM
de Mizrahi-Berk (M-B) (τ – KOM = KMγ ). Para este
estudo foi utilizado um reômetro rotacional de cilindros
concêntricos, da marca Haake Rotovisco RV-20. Nos
reogramas obtidos todas as amostras apresentam
comportamento pseudo plástico.
Manga - Reologia - Pseudoplástico

EXTRAÇÃO DE ÓLEO AROMÁTICO DE CAFÉ
TORRADO COM CO2 SUPERCRÍTICO
Silvano dos Santos Silva (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Fernando Antonio Cabral, Faculdade de Engenharia de
Alimentos, FEA-UNICAMP.
Tem sido intensa a busca de processos de separação
que sejam limpos, eficientes, não proporcionem
degradação térmica aos produtos e que não deixem
resíduos do processamento no produto final. Na
produção de café solúvel, uma alternativa aos
processos tradicionais é empregar o CO2 supercritico
para extrair os compostos aromáticos antes de extrair
os solúveis com água, para posteriormente reincorporálos ao produto final. O objetivo deste trabalho foi extrair
o óleo aromático de café torrado com CO2 supercritico,
medir seu rendimento e análise sensorial para avaliar a
intensidade de cheiro característico de café;

relacionando
estas
respostas
às
condições
operacionais de extração (temperatura e pressão variáveis independentes). A matéria-prima utilizada foi
Brazilian coffea arábica. O café foi submetido a análise
de densidade, porosidade, granulometria e extrato
etéreo. O sistema de extração supercrítica é composto
de um cilindro com CO2 líquido que alimenta o sistema;
um banho refrigerador que mantém o solvente em
estado líquido, para que seja bombeado sem causar
problemas a bomba de HPLC; um banho
termostatizado onde se localiza o extrator e o sistema
de coleta da amostra; além de manômetros tipo
Bourbon e válvulas que irão controlar a pressão do
sistema.
A
partir
de
um
planejamento
2*
experimental 2 , foram realizados 10 experimentos em
diferentes condições operacionais ( P e T). Os
resultados obtidos pela análise de superfície de
respostas, indicaram que a baixas temperaturas o
aumento da pressão até as proximidades do ponto
crítico , promove um aumento no rendimento.
Observando os resultados obtidos na análise sensorial
nota-se claramente que as variáveis (P e T) não
exerceram influência na intensidade de cheiro
característico de café. A análise sensorial revelou
ainda que com exceção de uma das amostras, a
intensidade do cheiro característico de café nas demais
não foram significativamente (p < 0,05) diferentes.
Óleo de café - Fluído Supercrítico - Análise Sensorial

COMPOSIÇÃO QUÍMICA E BIOQUÍMICA DA
SEMENTE DE JATOBÁ (Hymenaea stigonocarpa
mart.)
Tatiana Guinoza Matuda (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Flavia Maria Netto (Orientadora), Faculdade
de Engenharia de Alimentos-FEA, UNICAMP
Existe grande interesse no estudo de leguminosas
nativas de diversas regiões devido ao seu uso potencial
na alimentação humana ou animal e também à
valorização e preservação de recursos naturais. O
jatobá é uma leguminosa do cerrado brasileiro cujos
frutos são apreciados pela população, existem, porém,
poucas informações sobre a composição ou tecnologia
de utilização da polpa ou da semente. O presente
trabalho teve como objetivo a caracterização da
semente de jatobá. Para o desenvolvimento do
trabalho, a semente foi moida para obtenção de farinha
de 60 mesh, a metodologia usada foi a tradicional. A
semente apresentou alto conteúdo de fibras (72%),
8,2% de proteínas e 4,8% de lipídeos. A análise de
aminoácidos, realizada em analisador automático,
mostrou que a protéina, como em outras leguminosas,
tem a metionina como aminoácido limitante. A fração
lipídica apresentou 75% de ácidos graxos insaturados,
sendo o ácido linoléico dominante (46,9%). Dentre os
fatores antinutricionais estudados, os compostos
fenólicos, com 4,3g/100g de farinha desengordurada,
mostraram conteúdo acima do encontrado para outras
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leguminosas. A semente de jatobá, extremamente dura,
mostrou-se mais pobre em macronutrinentes que as
leguminosas
tradicionalmente
utilizadas
na
alimentação. Os compostos fenólicos podem ser
estudados para utilização em alimentos funcionais.
Semente de Jatobá - Leguminosas - Fatores Antinutricionais

VISCOSIDADE DE MISTURAS DE POLIETILENO
GLICÓIS
Wong Hoi Fung (Bolsista CNPq) e Prof. Dr. Antônio
José de Almeida Meirelles (Orientador), Faculdade se
Engenharia de Alimentos – FEA, UNICAMP
O conhecimento de propriedades físicas dos PEGs,
como viscosidade, tensão superficial, ponto de
congelamento e outras, são de grande importância
devido às inúmeras aplicações industriais em áreas
como: farmacêutica, cosmética, de plástico, cerâmica,
têxtil e outras, como também em biotecnologia e
biomedicina. Devido a existência de poucos dados de
viscosidade de misturas de PEGs na literatura, o
presente trabalho teve como objetivos: obter dados
experimentais de viscosidade cinemática para estes
compostos e propor um modelo ajustado a estes dados.
Foram realizadas medidas de viscosidade cinemática
de misturas de PEGs: 200 / 400 , 200 / 600 , 400 / 600
, 200 / 3350, 400 / 1450 e 600 / 1000 para a faixa de
temperaturas compreendida entre o ponto de fusão do
PEG de maior peso molecular na mistura e 363.15 K.
Foram utilizados viscosímetros capilares calibrados
Cannon-Fenske acondicionados em banho termostático
para controle da temperatura.
PEG - Viscosidade - Ajuste de modelo

Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computação
COMPORTAMENTO
TRANSITÓRIO
DE
OSCILADORES SINTONIZADOS
Ana
Virginia
de
Oliveira
(Bolsista
PIBIC/SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Yaro Burian Junior
(Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica – FEE,
UNICAMP
Osciladores eletrônicos produzem tensões (ou
correntes), em princípio periódicas, recebendo energia
de fontes não periódicas. São sistemas essencialmente
não lineares. Os osciladores eletrônicos sintonizados,
com indutância e capacitância são exemplos de
osciladores quase-senoidais que contêm dois
armazenadores de energia e energia oscila entre eles.
Em cada ciclo uma pequena fração desta energia é
inevitavelmente dissipada e reposta por um mecanismo
adequado. Em termos matemáticos o comportamento
periódico dos osciladores corresponde ao ciclo limite:
uma trajetória fechada isolada no espaço de estado
onde evolui o sistema. O exemplo de oscilador mais

tratado na bibliografia, descrito por uma equação
diferencial de segunda ordem, é o chamado Oscilador
de Van der Pol. No trabalho foram analisados
osciladores com mais de dois armazenadores de
energia: osciladores com resistência negativa (sempre
lineares por partes), osciladores transistorizados
sintonizados e a três impedâncias (Colpitts) através de
simulações através do Matlab e P-Spice. As soluções
para estes osciladores evoluem em espaços de mais de
duas dimensoes e podem apresentar comportamentos
nao periodicos.
Osciladores – Não Lineares - Caos

OXINITRETO DE SILÍCIO DEPOSITADO POR
PLASMA ECR-CVD DE N2/O2/Ar/SiH4 OU CRESCIDO
POR OXIDAÇÃO POR PLASMA ECR DE N2/O2/Ar
SOBRE SUBSTRATO DE Si PARA DISPOSITIVOS
MOS.
André Luis do Couto (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Jacobus.W. Swart (Orientador), Faculdade de Eng.
Elétrica e de Computação-FEEC Unicamp
Filmes isolantes de oxinitreto (SiNxOy) foram
depositados ou crescidos sob
baixa temperatura
0
(20 C), baixa pressão (4 mTorr) em reator de plama
ECR (Electron Cyclotron Resonance) de potência de
microondas de 750W, sobre substratos de Si.
Caracterização realizada por espectroscopia de infravermelho (IFTIR) e análise elipsométrica revelou um
deslocamento da posição do pico principal da ligação
Si-O (modo de vibração stretching) nos filmes de
oxinitreto de silício com índice de refração de 1.57 e
taxas de deposição de 4.4 a 13nm/min. As taxas de
corrosão em buffer de HF, determinada por medidas
perfilométricas, variaram de 41 a 267 nm/min. A
10
2
densidade efetiva de cargas de 3x10 /cm e campo de
ruptura de dielétrica de 10MV/cm foram determinadas
através de medidas de capacitância x voltagem (CxV) e
corrente x tensão (IxV), respectivamente. Tais medidas
indicaram, para os filmes ultrafinos de oxinitreto
crescidos por oxidação por plasma, a potencial
utilização destes filmes como isolantes de porta em
estruturas MOS (metal-isolante-Si).
Filmes-Finos - Oxinitreto - Oxidação

ESTUDO DE CONTATOS ÔHMICOS SOBRE GaAs (
ARSENETO DE GÁLIO )
Ernesto
Felipe
Castillo
Maldonado
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Jacobus W. Swart.
(Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica –
FEEC, UNICAMP
Os dispositivos eletrônicos tende a ser cada vez mais
rápidos e com geometrias mais complexas e com áreas
reduzidas. Neste caso o processo de obtenção de
contatos ôhmicos se torna de grande importância para
que o desempenho destes componentes não sejam
prejudicados. Um método para avaliar contato ôhmico é
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o Modelo Linear de Transmissão “TLM” (Transmission
Line Model). O modelo TLM determina dois parâmetros
importantes: a resistividade de contato “ρc” e a
resistência de folha “rS” que estão diretamente
relacionados com a “qualidade elétrica” do contato
ôhmico. As medidas elétricas DC do TLM foram feitas
usando o sistema de medidas HP4145. A partir de
técnicas de implantação iônica, fotogravação e
metalização confeccionamos a estrutura TLM.
Utilizamos 2 sistemas metálicos depositados sobre
+
GaAs tipo n : Ni/Ge/Au/Ni/Au: (utilizado já no
laboratório) e PdGe (sistema em desenvolvimento).
Foram variados as condições de tempo e temperatura
de recozimento. Analisamos a sua morfologia e a
resistividade do contato. O aumento gradativo na
temperatura e tempo de recozimento implica na
diminuição da resistência de contato, na alteração da
sua morfologia e o contato metal-semicondutor se torna
ôhmico. Existe uma condição ótima de temperatura e
tempo de recozimento na qual se obtém uma boa
morfologia da estrutura e baixa resistividade de contato,
o qual mostraremos neste trabalho.
Contato Ôhmico - TLM – Recozimento

COMPRESSÃO
DE
VÍDEO
USANDO
A
TRANSFORMADA INTEIRA DO CO-SENO (ICT)
Kleber Teraoka (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Max
Henrique Machado Costa (Orientador),
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação FEEC, UNICAMP
A compressão de sinais é essencial em aplicações de
vídeo digital. Economia de banda, qualidade de imagem
e velocidade de processamento são características
desejáveis de um codificador de vídeo. Neste projeto,
foi implementado um algoritmo de compressão baseado
na transformada inteira do co-seno (ICT). Ela é uma
versão
simplificada
da
ICT,
que
permite
implementações de hardware de custo reduzido e
melhoras
significativas
na
velocidade
de
processamento. Esta versão difere do algoritmo ICT
convencional porque aproxima os fatores de
normalização e quantização por potências de dois. Em
algoritmos convencionais, este estágio requer um
número de divisões igual ao número de coeficientes de
transformação. A aproximação dos fatores por
potências de dois simplifica e agiliza o processo de
normalização/quantização, pois permite que as divisões
sejam realizadas por simples deslocamentos na
representação binária dos coeficientes. Desse modo, o
transmissor pode fazer uso de um processador de
ponto fixo. Para compensar os erros introduzidos pela
aproximação dos fatores, o receptor deve realizar a
operação inversa com precisão em ponto flutuante.
Várias aplicações como HDTV (High Definition
Television) e Videofone requerem grande largura de
banda e operação em tempo real, podendo ser

beneficiadas pelo uso de algoritmos rápidos e de bom
desempenho.
Compressão – ICT – Vídeo

DESEMPENHO DE CÓDIGOS REED-SOLOMON NUM
CANAL COM DESVANECIMENTO
Mara Lourdes Pfannemüller Guimarães (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Jaime Portugheis (Orientador),
Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação,
UNICAMP
Os códigos Reed-Solomon (RS) são amplamente
utilizados em vários sistemas de comunicações, como
por exemplo os sistemas de telefonia móvel e os
sistemas de televisão de alta definição. Eles têm a
capacidade de detectar e corrigir erros que porventura
apareçam durante uma comunicação. Este estudo
implementa, em software, um codificador e um
decodificador Reed-Solomon, e analisa o desempenho
destes códigos em um canal de comunicação com
desvanecimento. Este modelo de canal é apropriado
para telefonia móvel e para televisão de alta definição.
A modulação considerada para transmitir os símbolos
do código no canal foi a modulação por chaveamento
de fase 8-PSK. O codificador e o decodificador foram
implementados na linguagem de programação C.
Foram obtidos resultados de simulação para códigos
RS(7,5), RS(7,3) e RS(7,1), isto é, códigos com
capacidade para corrigir 1, 2 e 3 símbolos em cada
palavra-código com 7 símbolos, respectivamente. O
desempenho dos códigos é descrito através das taxas
de erro como função da relação sinal-ruído no receptor.
O desempenho dos diversos códigos são comparados
com o de uma modulação 4-PSK sem codificação. Os
resultados obtidos refletem claramente a contribuição
dos códigos RS na melhoria de um sistema de
comunicação: a possibilidade de se transmitir a
informação com a mesma velocidade e a mesma taxa
de erro do sistema sem codificação, mas com uma
relação sinal-ruído significativamente inferior.
Reed-Solomon - Códigos - Canal com Desvanecimento

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM INVERSOR DCAC PWM SENOIDAL TRIFÁSICO
Marcelo Gradella Villalva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Ernesto Ruppert Filho (Orientador), Faculdade de
Engenharia
Elétrica
e
de
Computação
FEEC,UNICAMP
O projeto surgiu da necessidade de se acionar o motor
de indução trifásico de um pequeno veículo elétrico em
construção na Unicamp. Dispositivos semicondutores
de potência e técnicas de modulação e controle
apropriadas permitem alimentar um motor com tensão
alternada trifásica partindo de uma única alimentação
em tensão contínua - que no veículo elétrico é
proveniente de baterias. O objetivo consistia em
construir parte do que será um sistema de controle
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que lhes dá independência de plataforma e permite que
sejam vinculados a uma página Web. O modelo vetorial
viabilizou o desenvolvimento de uma interface gráfica
que provê uma visão completa da configuração
geométrica do sistema e dá mais versatilidade ao
projeto.
Duplo Reuso de Freqüências – Telefonia Celular – Interferências

ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE MOTOR DE
INDUÇÃO POLIFÁSICO
Mauricio Itikawa (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr.
Yaro Burian Jr. (Orientador), Faculdade de Engenharia
Elétrica e Computação - FEEC, UNICAMP

escalar para um motor de indução trifásico. Construiuse uma ponte inversora trifásica com transistores
mosfet acionados por acoplamento óptico (figura). Os
transistores são protegidos por grampeadores de
tensão e o seu acionamento é feito com tempos de
atraso não superiores a 160 ns. Construiu-se um
circuito modulador PWM senoidal trifásico capaz de
realizar o ajuste automático de tensão e freqüência
exigido no controle do motor de indução. É possível
assim efetuar o acionamento em malha aberta de um
motor de indução, sendo que posteriormente
implementar-se-á o controle em malha fechada.
Eletrônica de potência - Modulação PWM - Motor de indução

DESENVOLVIMENTO
DE
FERRAMENTAS
COMPUTACIONAIS PARA PROJETO DE SISTEMAS
DE COMUNICAÇÃO CELULAR COM DUPLO REUSO
DE FREQUÊNCIAS
Marcelo Peraçoli Nogueira de Almeida (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Marco A. Amaral Henriques
(Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computação - FEEC, UNICAMP
A explosão do número de usuários de serviços de
telefonia móvel celular tem levado muitos sistemas à
sobrecarga. O licenciamento de novas faixas de
freqüências pode ser demasiado custoso ou ter
restrições legais, o que dificulta a solução do problema.
O duplo reuso de freqüências (DR) propõe a instalação,
em locais de alta demanda, de microcélulas de
pequeno raio e potência e que reutilizem os canais das
macrocélulas. Neste trabalho deu-se continuidade ao
estudo dos estágios iniciais de instalação de
microcélulas procurando aumentar a precisão e
versatilidade dos modelos e ferramentas desenvolvidos
na primeira fase do trabalho. Foram propostos dois
novos modelos de análise e projeto de sistemas DR:
um que dá um tratamento trigonométrico para o cálculo
de distâncias entre células e outro com enfoque
vetorial. Para cada um dos modelos foi construída uma
ferramenta de software para o cálculo de interferências
nas células. Os programas foram escritos em Java, o

O motor de indução polifásico é um dos mais
importantes dispositivos de conversão eletromecânica
de energia. Seu funcionamento baseia-se em um
campo magnético girante a partir da rede polifásica de
energia, o que induz correntes em um rotor –
comumente uma gaiola condutora construída nas
ranhuras de um núcleo de material ferromagnético - e
estas originam o conjugado no motor. Em pequenas
potências (motores fracionários), são construídos
motores monofásicos. Em lugar do campo girante, a
máquina utiliza um campo pulsante que funciona como
dois campos girantes em sentido contrário. O maior
inconveniente deste tipo de motor é a ausência de
conjugado de partida, problema contornado pela
inclusão de uma segunda fase obtida por meio de
capacitores e/ou resistores. Esta segunda fase funciona
somente na partida. É, portanto desligada por meio de
chaves centrífugas. Neste trabalho é analisada a
obtenção de uma segunda fase a partir da rede
monofásica de energia por comutação eletrônica, com a
finalidade de alimentar um motor de indução de
pequeno porte sem utilização das chaves centrífugas.
Para tanto é modelada uma máquina com valores fixos
e simulada, em condições ideais, a sua resposta em
velocidade e conjugado desde o repouso até que esta
atinja estabilidade. O softwares empregados para
obtenção do modelo foram o MatLab e o Pspice.
Máquinas de Indução – Modelo - Simulação

SIMULAÇÃO
NUMÉRICA
SIMPLIFICADA
DE
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO COM DUPLO
REUSO DE FREQÜÊNCIAS
Nelson Kiyoshi Sasaki (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Marco Aurélio Amaral Henriques (Orientador),
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação –
FEEC, UNICAMP
A técnica Duplo Reuso de Freqüências propõe um uso
mais eficiente do espectro por um sistema de
comunicação móvel celular, reutilizando os canais de
macrocélulas, instaladas em ambientes externos, em
microcélulas, instaladas em ambientes internos. Com
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isso, aumenta-se o nível de interferências, tornando
necessário o cálculo e o controle de parâmetros, como
a distância entre células co-canais, tamanho das
células, entre outros, para que a relação
sinal/interferência fique em um nível aceitável. Este
trabalho teve como objetivo o cálculo destes
parâmetros por meio da simulação dos sistemas de
macro e microcélulas descritas por matrizes na
memória do computador, onde cada elemento
representa uma célula. Esse é um método mais simples
que o utilizado em trabalhos anteriores, que era
totalmente analítico. Tal simplicidade advém do fato de
se varrer as matrizes de células para encontrar células
interferentes sem a necessidade de cálculos complexos
para determinar as posições das mesmas. Os
resultados numéricos obtidos por este método se
comparam àqueles derivados de processos analíticos
mas a um custo e complexidade significativamente
inferiores.
Comunicação Celular – Duplo Reuso – Simulação

COOPERAÇÃO EM AMBIENTES COMPUTACIONAIS
DISTRIBUÍDOS:
SUPORTE
À
INTERAÇÃO
SIMULTÂNEA ENTRE MÚLTIPLOS USUÁRIOS EM
JAVA
Patricia de Rezende Barbosa (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Ivan Luiz Marques Ricarte (Orientador),
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação FEEC, UNICAMP
Este trabalho enfatizou a cooperação entre usuários
conectados a estações de trabalho em uma rede local
usando a linguagem de programação Java. A
linguagem Java permite a definição de aplicações onde
o usuário interage com um programa cujo código é
obtido de um servidor central. No entanto, a execução
deste código é totalmente local à máquina do usuário,
independente do servidor. Neste trabalho foram
definidos e implementados mecanismos para que essa
execução local possa ser compartilhada por um grupo.
Dessa forma, interações ocorridas na estação de
determinado usuário podem ser refletida para estações
dos demais usuários do mesmo grupo. Foi
desenvolvido um gerenciador de cooperação que
suporta interações cooperativas entre um grupo de
usuários e exerce o papel de um provedor de “applets”
e aplicações colaborativas, sendo capaz de registrar
quais usuários estão executando determinado
programa interativo em um dado instante, de receber e
de processar as interações realizadas. Todo o sistema
de gerenciamento é transparente ao usuário, sendo que
este só visualiza a interface utilizada para
comunicação.
Java - Sistema Distribuído - Gerenciador de Cooperação - Sockets RMI - Applets

IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A
MANIPULAÇÃO DE DOCUMENTOS DocT
Paulo Henrique Coneglian Oliveros (Bolsista FAPESP)
e Prof. Dr. Ivan Luiz Marques Ricarte (Orientador),
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação FEEC, UNICAMP
Este trabalho está voltado para a manipulação de
documentos num ambiente educacional com diferentes
classes de usuários (autor, professor, aluno, monitor,
etc). É interessante que esses usuários possam
visualizar hiperdocumentos sob diferentes perspectivas.
Este trabalho consiste na criação de uma infraestrutura
que torne isso possível, incluindo-se o desenvolvimento
de ferramentas de apoio à autoria de hiperdocumentos
para a World-Wide Web. Define-se, neste trabalho, o
formato interno adotado para os hiperdocumentos,
DocT, e as ferramentas que permitem a conversão
entre esse formato e HTML (Hypertext Markup
Language, utilizada pelos browsers). A linguagem de
programação utilizada no desenvolvimento das
ferramentas foi a linguagem Java. Implementaram-se
ainda ferramentas para a: criação automática de
hiperligações a partir de palavras e/ou elementos
chaves; definição de comportamentos alternativos para
hiperligações. Utilizando-se do conjunto de ferramentas
desenvolvidas, possibilitam-se, assim, novas formas de
autoria de hiperdocumentos e permite-se a visualização
distinta dos mesmos por parte de diferentes classes de
usuários num ambiente educacional. Este trabalho foi
desenvolvido no âmbito do Projeto Temático “Sapiens”
(ambiente colaborativo de apoio ao ensino e ao
aprendizado), FAPESP.
Hipermídia - Java - World-Wide Web

ANÁLISE COMPUTACIONAL DE ANTENAS E
FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS
Sidney Osses Nunes (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof.
Dr. Hugo E. Hernández Figueroa (Orientador),
Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação –
FEEC, UNICAMP
Os fenômenos eletromagnéticos estão cada dia mais
presente na vida cotidiana. Cada vez os efeitos de
interferência e compatibilidade eletromagnética tornamse mais importantes no funcionamento dos
equipamentos eletro-eletrônicos de qualquer espécie.
Com o grande crescimento das telecomunicações, fixa
e móveis, os efeitos eletromagnéticos das antenas de
comunicação também se tornam mais presentes. Neste
trabalho, foram desenvolvidas simulações de efeitos
eletromagnéticos utilizando-se o pacote computacional
denominado EMAS (Eletromagnetic Aided Software)
utilizando o método dos elementos finitos. A utilização
deste pacote foi possível através de um convênio entre
UNICAMP e a fundação CPqD. O programa foi utilizado
para modelagem de problemas eletromagnéticos
gerais, inclusive simulações envolvendo antenas. Nas
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simulações, o objeto de estudo deve ser construído
geometricamente através do modelador geométrico do
pacote. No passo seguinte o modelo geométrico é
excitado com grandezas eletromagnéticas como
campos elétricos, tensões e correntes. São definidas as
condições de contorno e as características
eletromagnéticas do objeto. Finalmente o modelo é
aplicado ao simulador para geração dos resultados.
Eletromagnetismo – Elementos Finitos – Simulação

Faculdade de Engenharia Mecânica
PROJETO DE SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE
AR POR ABSORÇÃO DE ÁGUA-BROMETO DE LÍTIO
E ANÁLISE DE SUA OPERAÇÃO SOB CONDIÇÕES
DIVERSAS.
Alan Sbravati (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. José
Ricardo Figueiredo (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Os sistemas de refrigeração por absorção constituem
alternativas aos sistemas de refrigeração por
compressão principalmente por substituir total ou quase
totalmente a energia elétrica de fontes nobres por
energia térmica, residual em inúmeros processos. A
não utilização de refrigerantes ofensivos ao ambiente,
torna o sistema mais atrativo em vista da adoção de
regulamentações mais rígidas de preservação
ambiental. O sistema estudado baseia-se no par águabrometo de lítio, indicado para sistemas de
condicionamento de ar. O trabalho foi dividido em duas
partes: o projeto termodinâmico do sistema e a análise
do comportamento deste sistema quando as condições
de projeto são alteradas, ambas as partes utilizando
programação em linguagem Pascal. Para o projeto
termodinâmico
foi
elaborado
um
algoritmo
computacional que possibilitou a escolha do sistema
mais adequado. Para a simulação deste sistema
quando as características de projeto são alteradas, foi
empregado o algoritmo de Newton-Raphson com
cálculo numérico das derivadas como estratégia de
minimização das variáveis efetivas. Dessa forma
puderam ser avaliadas as condições limites de
funcionamento, a variação da eficiência, os problemas
do sistema, e também a viabilidade de sua construção
e, principalmente, de sua utilização comercial, tendo
sido obtidos resultados muito favoráveis.
Refrigeração - Absorção - Brometo de Lítio

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE BATERIAS
BASEADO NOS VALORES DE IMPEDÂNCIA
Alexandre Armando de Oliveira (Bolsista PIBIC/CNPQ)
e Prof. Dr. Célia Marina de Alvarenga Freire
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Mecânica –
FEM, UNICAMP

Na realidade, uma bateria é mais que placas positivas e
negativa imersas em eletrólito. É um sistema
eletroquímico delicado e complexo que está
constantemente em estado de mudança e sujeito a
danos. Usualmente, a avaliação da capacidade de
carga de uma bateria chumbo-ácida ventilada resulta
de dados obtidos através da execução periódica de um
conjunto de ensaios além de complementações das
informações com testes de capacidade, que são
realizados no mínimo a cada 2 anos, ou com uma
frequência definida pelo próprio usuário. Porém, este
teste demanda muito tempo e é feito com o banco
desconectado da rede além do consumo de energia
utilizada para carregar o banco de baterias. Este
trabalho, juntamente com outros estudos a respeito já
publicados, busca uma forma mais vantajosa de efetuar
essas avaliações. Baseado em medidas de impedância,
é possível determinar o estado de carga da bateria. Foi
utilizado uma varredura em frequência entre 10E-04 à
10E+06. Os valores de impedância à baixa frequência
são os que representam as trocas de carga mais
próximo dos eletrodos, e que podem caracterizar a
capacidade da bateria. A determinação da capacidade
da bateria por esse meio necessita da análise conjunta
com um histórico de medições e não de valores
isolados.
Bateria - Impedância Eletroquímica - Capacidade da Bateria

MODELAGEM COMPUTACIONAL E ANÁLISE
TERMODINÂMICA DE SISTEMA DE RECUPERAÇÃO
DE CALOR EM CICLO DE POTÊNCIA BIG/GT
Alison Bonaccorsi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Jorge Isaias Llagostera Beltran (Orientador), Faculdade
de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Os ciclos de potência BIG/GT (Biomass IntegratedGasifier/Gas Turbine) constituem uma promissora
possibilidade para geração de energia elétrica a partir
de fontes renováveis de energia, tais como bagaço de
cana e madeira. Utilizando subrotinas computacionais
previamente estruturadas para o cálculo de
propriedades termodinâmicas da água e de gases, e
para a modelagem de componentes de ciclos de
potência, foram desenvolvidos programas em
linguagem Pascal para a modelagem do sistema de
recuperação de calor de um ciclo BIG/GT, com
gaseificação a pressão próxima à atmosférica e
aquecimento direto. Para diferentes condições de
funcionamento do sistema, a modelagem visou a
avaliação de parâmetros termodinâmicos de trocadores
de calor nele inseridos, tais como, temperaturas,
efetividade, coeficiente global de transferência de calor
e eficiência exergética. Observou-se que a magnitude
da efetividade e da eficiência exergética dos trocadores
está mais relacionada à variação das temperaturas nos
trocadores do que à máxima diferença de temperatura
em cada trocador. Foram também estudados os efeitos
da variação da temperatura do ar ambiente e do gás
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produzido pelo gaseificador sobre o desempenho do
sistema de recuperação.
Trocadores de Calor – Modelagem Computacional – Avaliação
Termodinâmica

ANÁLISE
TÉORICA
E
EXPERIMENTAL
DO
RESFRIAMENTO POR CONVECÇÃO NATURAL DE
UMA PLACA VERTICAL CONTENDO ELEMENTOS
PROTUBERANTES.
Adriano Miguel (Bolsista), e segunda parte por André
Araujo (Bolsista), e Prof. Dr. Marcelo M. Ganzarolli
(Orientador) Faculdade de Engenharia Mecânica –
FEM, UNICAMP.
O resfriamento de componentes eletrônicos por
convecção natural, por ser um método simples e
confiável, é freqüentemente empregado em sistemas
que operam com baixas taxas de geração de calor.
Neste
estudo
será
analisada,
numérica
e
experimentalmente, a transferência de calor por
convecção natural em uma placa plana vertical,
contendo elementos protuberantes distribuídos em um
dos lados. Na primeira parte testes experimentais
utilizando- se placas de fibra de vidro possuindo
resistores foram realizados. A placa foi alimentada
eletricamente através de fontes de tensão contínua. A
comparação dos resultados experimentais com
resultados obtidos através de correlações encontradas
na literatura revelou que para uma série de placas
verticais, contendo resistores densamente distribuídos,
os valores de temperatura da placa não puderam ser
determinados precisamente, pois estas correlações
tratam de placas lisas uniformemente aquecidas.
Porém, na determinação do espaçamento ótimo, e da
distância máxima entre as placas, os resultados
experimentais se aproximam bem dos valores previstos
na literatura. A segunda parte do estudo, que
corresponde à análise numérica, ainda está em
andamento e os resultados e conclusões constarão do
relatório final.

temperaturas externas que o sistema está mantendo,
não necessariamente as de projeto, para se obter os
dados de operação do sistema como o coeficiente
desempenho, vazão, temperaturas do fluido no ciclo,
fluxos de calor, potência do compressor, etc.. Nessa
fase o algoritmo Newton-Raphson é utilizado para se
obter a solução do sistema. O cálculo das propriedades
termodinâmicas foi feito através de equações baseadas
na energia livre de Helmholtz, onde também fez-se
necessário o uso do algoritmo Newton-Raphson.
Termodinâmica - Simulação - Máquinas térmicas

OTIMIZAÇÃO DA CARGA DE BIOMATERIAIS
COMPÓSITOS PARA USO EM RESTAURAÇÕES
ODONTOLÓGICAS
Antonio
Carlos
Pacagnella
Júnior
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Cecília Amélia de Carvalho
Zavaglia (Orientadora), Faculdade de Engenharia
Mecânica - FEM, UNICAMP
O trabalho consiste em avaliar fisica-mecânicamente
um biomaterial compósito basicamente formado por
uma matriz polimérica ( Bis-GMA ) com reforço
cerâmico de quartzo silanizado. Este tipo de aplicação
tem um campo enorme para este material pois
apresenta uma condição estética e características
mecânicas muito boas. O primeiro passo é executar o
processo de silanização variando as quantidades de
agente silanizante e de amina num meio de acetona, e
fazer uma avaliação para descobrir qual a que fornece
um quartzo de melhor qualidade. A partir deste ponto o
trabalho passa a visar a otimização da quantidade de
quartzo silanizado do biomaterial através de ensaios
mecânicos. Os corpos de prova serão ainda analisados
no M.E.V (microscópio eletrónico de varredura), para
verificação da superfície do biomaterial e para se obter
conclusões mais profundas. Com o trabalho terminado
espera-se chegar a uma conclusão positiva sobre o uso
deste tipo de Biomaterial para uso em odontologia.
Quartzo - Biomaterial - Odontologia

Natural – Convecção – Placas

PROJETO DE BOMBA DE CALOR COM DUPLO
EFEITO, E ANÁLISE DA OPERAÇÃO SOB
CONDIÇÕES DIVERSAS
André Fleury Sguerra Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Ricardo Figueiredo (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Esse trabalho trata do projeto e simulação de operação
de uma bomba de calor com duplo efeito, utilizando um
compressor alternativo comum e cujo fluido refrigerante
é R134a. O objetivo é, mediante alguns dados de
entrada, tais como as temperaturas nos ambientes
quente e frio entre outros, obter os dados de projeto do
sistema como UxA para o evaporador e condensador
como também a cilindrada do compressor. Com os
dados gerais de projeto em mãos, especifica-se as

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EM TEORIA
DO CONTATO HERTZIANA PARA ANÁLISE DE
FADIGA SUBSUPERFICIAL
Dalton de Paula Cavalcanti (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Katia Lucchesi Cavalca (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Mecânica - F.E.M., Unicamp.
Este trabalho teve por objetivo a finalização do software
que começou a ser desenvolvido no ano anterior para
cálculos em teoria do contato de Hertz, podendo agora
ser utilizado no cálculo de vida de rolamentos. A teoria
utilizada é a teoria de elasticidade, já que o estado de
tensão é essencialmente compressivo. O software
realiza os cálculos de tensão e vida a partir do material
escolhido e dos dados de geometria e carga do
rolamento, fornecendo uma previsão da vida de cada
elemento. São feitos também os cálculos da espessura
117

Projetos da Área Tecnológica
de filme lubrificante na condição de lubrificação
Elastohidrodinâmica (EHD), o qual também tem uma
grande influência na vida do rolamento. A linguagem
utilizada foi Visual Basic 4.0, o que confere ao software
uma enorme facilidade de uso por qualquer usuário
habituado com a plataforma Windows. Pode-se fazer
uma análise comparativa da vida prevista pelos
cálculos de vida L10, de conhecimento geral, com a vida
calculada pelo programa, até que o rolamento sofra
uma falha por pitting ou spalling. O programa é de
utilidade no ensino de Elementos de Máquinas,
integrando um pacote de software na área e ajudando o
usuário a entender e fixar os procedimentos de cálculo
do contato hertziano, da fadiga de superfície e da
lubrificação EHD aplicados aos rolamentos.
Fadiga de superfície - Rolamentos - Software didático

DESENVOLVIMENTO DE UM COLETOR SOLAR DE
BAIXO CUSTO PARA UTILIZAÇÃO EM CASAS
POPULARES
Daniel Cimarelli Rubega (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Luiz Fernando Milanez (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica – FEM, UNICAMP
A utilização do chuveiro elétrico explica-se por ser o
equipamento de aquecimento de água que apresenta o
menor investimento inicial para o consumidor, além da
sua fácil colocação e operação. Existem diversas
alternativas técnicas, tais como: aquecedores de
passagem (elétricos ou a gás) e aquecedores de
acumulação (elétricos ou solares) são opções
encontradas nos centros urbanos. Nos programas de
conservação de energia para o segmento residencial é
necessário reduzir o efeito dos chuveiros elétricos nos
horários de ponta, o que significa reduzir a potência dos
mesmos, uma vez que o chuveiro é predominante na
produção de água quente e é difícil, propor mudanças
nos hábitos (horário) de banho dos consumidores. A
empresa Atual Indústria e Comércio de Aquecedores
Ltda, sediada em Campinas, se dispôs a estudar, com
nosso auxílio, a construção de coletores solares de
baixo custo para utilização em casas populares. A
proposta é a de se utilizar um reservatório térmico de
300 l para atender uma família de 4 pessoas. O custo
do coletor não deverá exceder US$ 600,00 para que a
utilização possa ser viável. Os protótipos serão
construídos utilizando-se 3 materiais diferentes (aço
inox, cobre e alumínio) operando com água em
aquecimento direto ou um fluido térmico que aquece a
água em circuito secundário.
Aquecedor Solar - Protótipos - Baixo Custo

CRESCIMENTO DE CAMADA DE HIDROXIAPATITA
POROSA VIA O MÉTODO BIOMIMÉTICO
Daniela Cavinatto (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Necésio Gomes Costa (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica – FEM, UNICAMP

A melhoria da biocompatibilidade de materiais
metálicos tem sido intensamente estudada. A
metodologia adotada neste trabalho consiste na
obtenção de uma matriz orgânica com grupo funcional
e espaçamento intermolecular definidos via a técnica de
Langmuir-Blodgett (LB), bem como no crescimento de
cristais de hidroxiapatita sobre essa matriz orgânica
mediante a imersão à temperatura do corpo humano
desta em uma solução simulando o plasma sangüíneo.
Os substratos funcionalizados servem de base para a
orientação do crescimento dos cristais. O filme fino
orgânico pode ser destruído pelo feixe de elétrons.
Desta forma a técnica usada para a caracterização do
filme orgânico e da camada de hidroxiapatita foi
Microscopia de Força Atômica.Uma camada porosa e
aderente de hidroxiapatita foi obtida de modo a produzir
uma interface entre o material de implante e o tecido
celular, melhorando seu desempenho bioativo e
mecânico.
Hidroxiapatita – Langmuir-Blodgett – Microscopia de Força Atômica

IMPLEMENTAÇÃO
DE
UM
SISTEMA
DE
SUPERVISÓRIO
EM
UMA
PLATAFORMA
INDUSTRIAL
PARA
PESQUISA,
ENSINO
E
FORMAÇÃO EM AUTOMAÇÃO – PIPEFA
Dimitri Ferreira Coelho (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. João Maurício Rosário (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
A Plataforma Industrial PIPEFA, localizada no
Laboratório de Automação Integrada e Robótica da
UNICAMP, é composta por uma parte operacional,
correspondente a um “chão de fábrica” constituído de 4
postos de trabalho com sistemas de comando
independentes (PLC’s), que realizam a confecção de
um produto genérico, de baixo custo e boa precisão
mecânica, constituído de 6 cubos, do tipo LEGO,
montados em diferentes posições em até dois níveis
sobre uma placa de base. A integração entre os postos
de trabalho e a gestão de produção é realizada a partir
de um Sistema de Supervisão que tem como uma de
suas tarefas receber os dados do "chão de fábrica" e
colocá-los a disposição dos níveis superiores de
gerenciamento.
Esta
integração
possibilita
o
acompanhamento em tempo real de variáveis e estados
representativos das operações em curso nos postos,
com a finalidade de tomada de decisões de operação,
otimização dos processos e criação de registros
históricos. O Sistema de Supervisão deve ser capaz de
oferecer uma interface adequada a operadores, tanto
no aspecto de acompanhamento de processo
(visualização, alarmes, relatórios, históricos) como no
de controle.
Plataforma Industrial - Automação - Supervisão Industrial
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PROGRAMAÇÃO DE MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO
MULTIVARIADA EM AMBIENTE PARALELO
Eurico Hautz Giacon (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Denis Schiozer (Orientador), Faculdade de Engenharia
Mecânica - FEM, UNICAMP
Otimização e computação paralela são conceitos que
podem ser utilizados na resolução de diversos
problemas. Neste projeto, eles são usados na solução
do problema de ajuste de histórico de produção de
reservatórios de petróleo. Este ajuste é feito para
possibilitar a confecção de um modelo, que represente
da melhor maneira possível um dado campo de
petróleo. A simulação deste modelo torna possível a
previsão do comportamento do campo no futuro,
permitindo a realização de uma exploração mais
racional e rentável do poço. Uma das fases do
processo de ajuste, consiste em descobrir qual a
combinação de valores das propriedades do
reservatório correspondem a um melhor ajuste de
histórico. Dado o grande número de possibilidades, e o
alto esforço computacional exigido na realização de
cada simulação dos modelos construídos, torna-se
necessária a utilização de técnicas de otimização para
se resolver o problema. Depois da análise de diversas
técnicas, optou-se pela implementação do método de
otimização de Hooke e Jeeves. Para tornar o programa
mais eficiente, utiliza-se a técnica de computação
paralela. Durante a execução, várias simulações são
realizadas paralelamente, o que melhora em muito a
performance do software. O programa foi todo
desenvolvido em linguagem C para plataforma unix.
Otimização - Paralelismo - Simulação

POSSIBILIDADES DE INCREMENTO DA GERAÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
ATRAVÉS
DE
COGERAÇÃO EM USINA SUCRO-ALCOOLEIRA.
Fabiano Daleffe Aires (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Silvia Azucena Nebra (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP.
A análise de processos térmicos industriais vem
adquirindo grande importância devido à crescente
preocupação com a melhoria da qualidade e o uso
racional da energia disponível. Dentre os setores
industriais, o sucro-alcooleiro é o que mais se destaca
na comercialização de excedentes de energia com
concessionárias de serviços de eletricidade. Contudo,
constata-se
que
a
quantidade
de
energia
comercializada se encontra aquém do potencial do
setor. Apresenta-se neste trabalho aspectos que
influenciam a geração de energia elétrica através do
sistema de Cogeração em uma usina de açúcar e
álcool localizada no Estado de São Paulo com
perspectiva de venda do excedente para a rede pública.
Utilizando dados reais obtidos da avaliação
termoeconômica do sistema industrial da usina da qual
foram extraídos os custos dos principais fluxos

(potência elétrica gerada e vapor do processo), pôde-se
estabelecer uma base a partir da qual alternativas com
o objetivo de aumento da eficiência energética são
consideradas, destacando-se o aproveitamento do
excedente de bagaço de cana resultante do processo, a
diminuição da quantidade de vapor consumido por
tonelada de cana processada e o aumento da pressão
do vapor na saída das caldeiras. Desse modo,
consegue-se uma elevação no potencial de geração
elétrica do sistema.
Açúcar e Álcool - Cogeração - Energia Elétrica

DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS DE
CÁLCULO PARA SÍNTESE E ANÁLISE DE
MECANISMOS PLANOS DE SEIS BARRAS
Fábio Pasqualini da Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Franco Giuseppe Dedini (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
O aprendizado de disciplinas relacionadas aos
mecanismos planos é muitas vezes inibido pelos
processos
matemáticos
envolvidos,
fazendo-se
necessário o uso de um programa que permita o
entendimento das etapas de solução e influência dos
métodos matemáticos utilizados. Este projeto estará
fundamentalmente voltado aos mecanismos de seis
barras e sua complexa síntese, além da análise
cinemática dos mesmos. As rotinas para síntese e
análise de mecanismos serão incorporadas ao
programa Mecanos, desenvolvido em linguagem Visual
Basic. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica,
buscando métodos para a obtenção e classificação dos
tipos de mecanismos planos de seis barras, baseado
no grau de liberdade desejado e nos tipos de barras
utilizados na formação do mecanismo, bem como
métodos para a obtenção de configurações ótimas das
barras e também processos de obtenção de
mecanismos derivados destas. Foram incorporadas ao
programa rotinas para síntese de mecanismos de seis
barras específicos para os quais existem processos
analíticos completos. As rotinas de análise cinemática
foram desenvolvidas em coordenadas generalizadas e
estão disponíveis para os dois tipos de mecanismos de
seis barras possíveis, Watt e Stephenson.
Síntese - Mecanismos - Análise

BANCO DE GELO COM ESFERAS CHEIAS DE PCM
Gabriela Junqueira (Bolsista PIBIC/CNPQ) e Prof. Dr.
Kamal Abdel Radi Ismail (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica – FEM, UNICAMP
O armazenamento de frio está se tornando uma opção
viável para reduzir a demanda energética para gerar
frio nos horários de pico. Existem armazenamentos de
frio na forma de água gelada com estratificação
térmica, cilindros, placas planas, misturas de água e
gelo e, encapsulamentos em esferas. Esta última é
usada no presente estudo, o PCM é colocado dentro de
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esferas e estas são colocadas dentro de um tanque
com isolamento adequado. Fora de horários de pico, o
sistema de refrigeração é ligado em regime de carga
parcial para gerar frio, que será cedido às esferas por
meio de um fluido circulante e armazenado na forma de
calor latente; continua-se até o armazenador ser
totalmente carregado. Nas horas de pico, o sistema de
refrigeração é desligado e apenas a bomba de
circulação é usada para recuperar o frio armazenado
nas esferas e utilizar no condicionamento ambiental
desejado. Neste estudo foi usado um modelo
conductivo unidimensional para descrever o problema
de mudança de fase dentro da esfera. Os resultados
obtidos mostram os efeitos de diâmetros e material da
esfera, PCM, efeito da temperatura inicial e, foram
comparados com medidas experimentais. Foi montado
também um armazenador modular deste tipo onde
várias esferas cheias de PCM foram colocadas no
tanque armazenador. Foram realizados testes para
verificar o comportamento do sistema em várias
condições de operação.
Leito Fixo - Solidificação - Armazenamento Térmico

ANÁLISE DE SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO E
ANÁLISE DE IMAGENS DIGITALIZADAS DE
FRANJAS INTERFEROMÉTRICAS
Graziella Ianes Gomes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Olívio Novaski (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica – FEM, UNICAMP
Interferômetros são equipamentos que utilizam o
fenômeno da interferência para a realização de
medidas. A interferência é um fenômeno de movimento
ondulatório que ocorre basicamente por defasagem de
ondas. Nos interferômetros ele é conseguido através de
trajetórias distintas, que se impõem aos feixes
luminosos que tem origem em uma lâmpada de cádmio,
cujos comprimentos de ondas (azul, vermelho e verde)
tem comprimento estáveis e conhecidos. Ao incidir na
superfície do bloco padrão, tais feixes produzem as
franjas de interferência, cuja análise irá determinar o
comprimento do bloco. A análise de tais franjas é feita
através de uma lente monocular, sendo extremamente
incômoda a avaliação da imagem. Portanto, visando um
trabalho mais preciso, foi feita a aquisição de imagens
utilizando para tanto uma câmara digital, lentes
acopladoras, monitor de vídeo, microcomputador,
placas de aquisição de dados e software analisadores
de
imagens.
Também
foram
acoplados
ao
interferômetro sensores de umidade e medidores
eletrônicos de pressão. Foram realizadas experiências
na qual a fonte (lâmpada de cádmio), foi substituída
pelo laser, visando a obtenção de um imagem mais
nítida.
Interferômetro - Franjas Interferométricas - Aquisição de Imagens

PRINCÍPIOS
DE
CONSERVAÇÃO:
UMA
PERSPECTIVA CONCEITUAL UNIFICADORA DA

ENGENHARIA. PARTE 2: TEORIA E EVOLUÇÃO
HISTÓRICA DOS CONCEITOS.
José Eduardo B. H. de Montes (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Euclides de Mesquita Neto (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Existe um número pequeno de princípios unificadores a
partir dos quais é possível construir modelos
matemáticos da natureza e organizar a solução de
problemas de engenharia. Estes princípios são a
conservação da massa, da carga elétrica, da energia,
da quantidade de movimento angular e da quantidade
de movimento linear. Estes princípios são perenes e
subjacentes às diversas disciplinas e seu entendimento
torna capaz a ampliação dos horizontes dos estudantes
de engenharia. Todo e qualquer processo tem que
submeter-se a estas leis de conservação. Além disso, a
segunda lei da termodinâmica deve ser aplicada para
garantir que as equações obtidas a partir destas leis de
conservação descrevam de forma real o fenômeno
escolhido. Para um melhor entendimento destes
princípios, tornou-se necessário um estudo da evolução
histórica destes conceitos. Abordando desde o
desenvolvimento etimológico dos termos e as primeiras
teorias até a solidificação dos conceitos e as
descobertas mais recentes. Foi realizado também um
levantamento dos problemas que fizeram com que
estes princípios de conservação se começassem a ser
estudados.
Princípios Unificadores - Leis de Conservação – História dos
Princípios de Conservação

PROJETO E DIMENSIONAMENTO DE VOLANTES
DE INÉRCIA
Leandro D’ Andrade Furtado (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof.a Dra. Kátia Lucchesi Cavalca (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Este trabalho tem como objetivo o projeto de volantes
de inércia. Como a função dos volantes é de promover
uma certa estabilidade de energia aos sistemas é
necessário que o seu projeto seja adequado a cada tipo
de equipamento. Por se tratar de um objeto de larga
utilização em indústrias e produtos, foi desenvolvido um
programa em linguagem Visual Basic 4.0, (de fácil
manipulação, visual agradável e compatível com o
ambiente Windows) o que facilita e amplia a quantidade
de exemplos, sem que seja necessária a construção de
vários protótipos para testes. Com este programa é
possível, que a partir da curva de torque (torque em
função do ângulo de rotação) se obtenha como
resultados as dimensões do volante, o peso, as tensões
radial e tangencial, além do momento de inércia, para
cada coeficiente de segurança escolhido. Uma vez que
o programa é interativo, pode-se variar as condições
de entrada e de contorno, modificar o material, ou
qualquer outro fator, de modo a obter os resultados e
seus respectivos gráficos. Além disso, trabalhando com
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banco de dados em formato “mdb”, pode-se construir
bancos de dados de materiais e de curvas de torque,
dentro do programa ou via MS. Access. Uma vez
determinada uma solução, o usuário pode gravar um
arquivo de saída em formato “rtf”, e acessá-lo via MS.
Word. Deste modo, o programa viabiliza um
dimensionamento mais racional, econômico e seguro.
Volante de inércia – Flutuação – Torque

ANÁLISE MODAL DE UM DISCO DE FREIO E SUA
COMPARAÇÃO COM MODELO DE ELEMENTOS
FINITOS
Lincoln Nakajima (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Robson
Pederiva
(Orientador),
Faculdade
de
Engenharia Mecânica – FEM, UNICAMP
Há algumas décadas, os ruídos de freios têm sido tema
de destacada preocupação para a indústria automotiva,
pois sua eliminação é um tópico de grande importância
para o aumento do conforto nos veículos durante a
frenagem. Este trabalho visou estudar o efeito de
“squeal” (ruído de alta freqüência) de freios a disco. O
estudo baseou-se na análise das freqüências naturais
dos disco e de seus modos. Para isso, foi criado um
modelo experimental, utilizando-se da análise modal, e
um modelo teórico, utilizando-se do método dos
elementos finitos. A análise modal foi realizado com
duas técnicas de excitação diferentes: excitação
impulsiva mecânica, e excitação através de um
excitador
eletromagnético.
As
duas
técnicas
proporcionaram bons resultados, porém a segunda
mostrou-se mais confiável para freqüências mais altas.
O modelo teórico foi obtido através do software ANSYS,
aplicando-se o método dos elementos finitos. Em
ambas as modelagens, o disco foi analisado em duas
condições: sem/com cubo de roda. Adicionando-se
massa na região central do disco (cubo de roda
acoplado), notou-se a alteração dos modos e das
freqüências naturais mais baixas, enquanto os modos e
freqüências naturais mais altas permaneceram
inalterados.
Ruído de freio – Análise Modal – Elementos Finitos

ESTUDO EXPERIMENTAL E NUMÉRICO DE
ESTRATIFICAÇÃO TÉRMICA EM TANQUES DE
ÁGUA GELADA
Luciano Nascimento Reyes (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Kamal Abdel Radi Ismail (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica – FEM, UNICAMP
Os sistemas de armazenamento de calor sensível
líquido são usados em muitas aplicações de engenharia
tais como aplicações solares, armazenamento de água
fria para aplicações de condicionamento de ar etc. O
desempenho térmico dos tanques de armazenamento
de calor sensível líquido dependem da taxa de
degradação da camada termoclina estratificada inicial
durante
os
processos
de
carregamento
e

descarregamento. A taxa de degradação é influenciada
por perdas térmicas, mistura dentro do tanque devido a
diferenças de temperatura, recirculação do fluido e
convecção natural entre as camadas de fluido quente e
frio. Neste projeto, pretendeu-se desenvolver um
modelo unidimensional de estratificação de líquidos que
permite avaliar efeitos da geometria e as condições
operacionais no tanque de água gelada. Construiu-se
também uma montagem experimental que permite a
obtenção de dados experimentais para a convalidacao
do modelo proposto.
Estratificação Térmica-Estudo
Modelagem de Estratificação

experimental

de

estratificação-

ESTUDO DO EFEITO DA PRESSÃO DE POROS NA
SIMULAÇÃO
FÍSICA
DE
FRATURAMENTO
HIDRÁULICO
Luís Gustavo Dalla Rosa (Bolsista PRONEX-MCT) e
Prof. Dr. Paulo Roberto Ribeiro (Orientador), Faculdade
de Engenharia Mecânica – FEM, UNICAMP.
A constante minimização dos custos envolvidos na
explotação de óleo e gás, bem como o
desenvolvimento e otimização de técnicas de
estimulação de reservatórios de hidrocarbonetos tem
sido uma preocupação incessante na industria do
petróleo. Dentro do contexto de estimulação de poços
petrolíferos, encontra-se a técnica de fraturamento
hidráulico, que é um processo que objetiva a abertura e
consolidação de fraturas em formações rochosas,
através da aplicação de potência hidráulica. Neste
trabalho, foi implementada a aplicação da pressão de
poros em amostras de rocha sintética, submetidas a um
campo tridimensional de tensões, simulando-se as
condições in situ.
O fraturamento de modelos
reduzidos foi obtido através de uma estrutura de reação
para o confinamento e aplicação do campo
tridimensional de tensões nas amostras. A monitoração
da pressão de injeção do fluido de fraturamento, da
pressào de poros e dos atuadores hidráulicos foi feito
através de um sistema de intrumentação virtual. Os
resultados obtidos estão associados à influência da
pressão de poros na iniciação da fratura e à sua
variação durante o tratamento.
Fraturamento Hidráulico - Pressão de Poros - Petróleo

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA AUTOMÁTICO
PARA CONTROLE DA QUALIDADE DINÂMICA DE
ESPELHOS RETROVISORES
Marcelo Bertolino Motta (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Milton Dias Junior (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Nos últimos anos, tem-se notado um vertiginoso
aumento na competitividade industrial e isto tem
obrigado as empresas a desenvolverem seus novos
produtos de forma rápida e eficiente. O processo de
projeto e produção de espelhos retrovisores certamente
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não é uma exceção. Apesar de ser um produto
aparentemente simples, garantir suas características
dinâmicas não é tarefa das mais fáceis, uma vez que
este é composto por juntas encaixadas e parafusadas,
tornando o seu comportamento vibratório altamente
dependente do processo de montagem. Um espelho,
para ser aceito, precisa estar de acordo com os
procedimentos de ensaios fornecidos pela montadora e,
mais importante, ser aprovado em um teste subjetivo de
inspeção visual. Contudo, como os ensaios de
laboratório não reproduzem as condições reais
encontradas em campo, pode ocorrer que o produto
seja aprovado em um ensaio mas reprovado no outro.
Este trabalho apresenta um novo sistema automático
para ensaio de espelhos retrovisores em laboratório de
forma que este seja compatível com as condições
encontradas nos testes de inspeção visual. Este
procedimento permitirá reduzir o tempo entre a
concepção de um novo espelho retrovisor e a entrega
do produto final, mantendo os níveis de qualidade no
que diz respeito ao seu comportamento vibratório.
Espelhos retrovisores – Procedimento de ensaio – Sistema
automático

DESENVOLVIMENTO
DE
UM
SISTEMA
AUTOMÁTICO
DE
TESTE
DE
ESPELHOS
RETROVISORES
Marcelo Gomes Sobral (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Milton Dias Junior (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica – FEM, UNICAMP
Nos últimos anos, mais que em qualquer outra época
da história, tem-se notado um vertiginoso aumento na
competitividade industrial. A indústria automobilística é,
certamente, um exemplo deste fato. Isto tem obrigado
as empresas a desenvolverem seus produtos de forma
rápida e eficiente, atendendo não somente às questões
da competitividade do mercado, mas também à
legislação vigente, que cada vez mais impõem novas
restrições aos produtos. Por esta razão, o
Departamento de Projeto Mecânico, da Faculdade de
Engenharia Mecânica da UNICAMP, iniciou um trabalho
de pesquisa na área de espelhos retrovisores com o
objetivo de criar ferramentas para auxiliar o
desenvolvimento de novos produtos. Neste projeto foi
dado um enfoque maior às questões relativas ao
comportamento vibratório dos espelhos retrovisores. O
trabalho foi dividido em duas partes, uma primeira
teórica, a base de estudos e preparação para o
experimento, o qual consiste das seguintes etapas:
estudo sobre o espelho retrovisor, estudo sobre o
software LABVIEW e o desenvolvimento de um
programa em LABVIEW para a geração de um sinal e a
captação da resposta do espelho retrovisor. E uma
segunda parte prática, na qual foram realizados testes
com retrovisores e foi desenvolvido o sistema
automático.
Espelho-retrovisor – Vibração – Sistema Automático

DIMENSIONAMENTO
DE
UM
SISTEMA
ALIMENTADOR PARA BAGAÇO DE CANA
Marcelo Theotonio Teixeira Rios (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Prof. Dra. Silvia Azucena Nebra (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
O aproveitamento do bagaço de cana para geração de
energia apresenta-se como uma alternativa viável. Com
a redução de umidade obtém-se um produto de maior
poder calorífico. Como etapa de um processo de
secagem de bagaço de cana em ciclone, o presente
trabalho trata do dimensionamento de um sistema
alimentador para este produto. O sistema consiste num
silo, num transportador e num alimentador venturi.
Inicialmente, foi realizado um teste com bagaço a 45,5
% de umidade (b.u.) em um sistema já existente
composto por um silo com tremonha piramidal de base
o
quadrada e ângulo de inclinação com a vertical de 27 e
uma calha vibratória horizontal. Com este sistema, não
foi obtido escoamento do bagaço. Isto ocorreu devido a
um ângulo de inclinação da tremonha inadequado ao
produto e à compactação do bagaço causado pela
vibração do sistema calha-silo. Dimensionou-se um
novo
sistema
constituído
por
uma
esteira
transportadora e um silo de tremonha em cunha de
o
base quadrada de ângulo de inclinação de 10 com a
vertical e abertura mínima de 20 cm baseado nas
equações e Ábacos de Jenike. Foi feito também o
dimensionamento do alimentador venturi, considerando
a vazão de ar e sólidos requeridas.
Alimentador - Bagaço de Cana - Venturi

PRINCÍPIOS
DE
CONSERVAÇÃO:
UMA
PERSPECTIVA CONCEITUAL UNIFICADORA DA
ENGENHARIA. PARTE 1: TEORIA, EXEMPLOS E
APLICAÇÕES
Marco Mariotto Facci (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Euclides de Mesquita Neto (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Existe um número pequeno de princípios unificadores a
partir dos quais é possível construir o modelo
matemático da natureza e organizar a solução de
problemas de engenharia. Estes princípios são perenes
e subjacentes às diversas disciplinas e seu
entendimento torna capaz a ampliação dos horizontes
dos estudantes de engenharia. As equações obtidas
tem por base os princípios de conservação da massa,
carga elétrica, quantidade de movimento linear,
quantidade de movimento angular e energia. Todo e
qualquer processo tem que submeter-se a estas leis de
conservação. A obtenção de mobilidade na aplicação
destes princípios requer um aprofundamento dos
exercícios de modo a auxiliar a sua compreensão.
Existem duas abordagens possíveis: a discreta e a
contínua. Neste trabalho, foram utilizadas as equações
de conservação e a segunda lei da termodinâmica para
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a obtenção das equações que governam
alguns
fenômenos escolhidos. Na tentativa de se quantificar os
fenômenos estabeleceu-se primeiramente qual era o
sistema em questão. A seguir, definiu-se hipóteses
simplificadoras. Só então aplicou-se todas as leis de
conservação no sistema. Da aplicação destas leis em
conjunto com as hipóteses simplificadoras, obteve-se a
equação governante do sistema.
Princípios Unificadores – Leis de Conservação - Aplicação

DESENVOLVIMENTO
DE
FERRAMENTAS
MATEMÁTICAS DE OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS
INDUSTRIAIS DE LINGOTAMENTO CONTÍNUO E
FUNDIÇÃO
Marco Olívio Sotelo (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Amauri Garcia (Orientador), Faculdade de Engenharia
Mecânica – FEM, UNICAMP
O processo de lingotamento contínuo é responsável
atualmente por praticamente todo o volume de aço
produzido nos grandes centros siderúrgicos do mundo,
alcançando uma participação expressiva e em
expansão no contexto nacional. A modelagem numérica
do processo via ferramentas matemáticas oferece uma
alternativa interessante ao produtor, a qual consiste na
possibilidade da simulação de diferentes condições
operacionais, até que um conjunto ótimo de ajustes do
equipamento seja alcançado. O objetivo principal deste
plano de trabalho consiste no estudo de um programa
numérico aplicado a solidificação de aços no
lingotamento contínuo de tarugos e sua adaptação a
uma
plataforma
de
trabalho
com
interface
usuário/computador amigável e simples, sendo portanto
acessível e de fácil operação em computadores
monousuários e rodando em ambiente Windows. Os
resultados obtidos pelas simulações matemáticas são
comparados com resultados experimentais obtidos da
literatura
especializada,
demostrando
ótima
concordância entre eles. Também será apresentado as
telas desenvolvidas para interfacear com os usuários.
Solidificação – Lingotamento contínuo – Modelos matemáticos

DESENVOLVIMENTO
DE
PROGRAMA
COMPUTACIONAL
PARA
SUPERVISÃO
DE
TRAJETÓRIAS
E
MONITORAMENTO
DE
INFORMAÇÕES
PARA
MANIPULADORES
ROBÓTICOS
Paulo David Cavalcante Nogueira Barbosa (Bolsista
PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. João Maurício Rosário
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica FEM, UNICAMP
Este projeto de pesquisa consiste na implementação de
um programa computacional para geração automática
de comandos, que irão controlar um manipulador
didático, o Robix, disponível no Laboratório de
Automação Integrada e Robótica da UNICAMP. Ele
deverá supervisionar e gerar os movimentos e

comandar os motores de passo constituintes de cada
grau de liberdade do manipulador para que este realize
tarefas pré-programadas. Isto pode ser realizado de
duas formas: a) comandos diretos, reunidos num
arquivo em formato texto (ASCII), que é lido por um
interpretador. Os comandos são executados linha por
linha; b) elaboração de bibliotecas básicas que
constituirão o corpo de um programa final executável
em linguagem C++. O interpretador e os comandos
estarão reunidos em um só arquivo, possibilitando
estruturar trajetórias e diferentes comandos. Esta
aplicação deverá ser direcionada a sistemas
antropomóficos, sendo atingidas as seguintes metas:
a)Modelagem geométrica e cinemática do protótipo em
estudo;
b)
Desenvolvimento
do
programa
computacional em linguagem C, incluindo programação
com funções de E/S de módulos de interface entre o
sistema
mecânico
e
o
manipulador
Robix;
c)Desenvolvimento de algoritmos de controle e geração
automática de trajetórias; d)Desenvolvimento de um
Sistema Supervisor para monitoramento e controle de
movimentos a partir de microcomputador dedicado.
Robótica - Automação - Controle de Trajetórias

O FUTURO DO USO DA ENERGIA NO BRASIL
Rafael Dias de Aguiar Alves (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Sinclair Mallet Guy Guerra (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Partindo de uma versão ligeiramente modificada do
modelo proposto por HILL, O´KEEFE e SNAPE (1996)
como ferramenta metodológica para a avaliação do uso
de energia, este trabalho se propõe a discutir o futuro
da energia no Brasil. Estão sendo consideradas, tanto
as vantagens, quanto as limitações oriundas das novas
formas de regulamentação, restrições e alterações.
Estas, decorrentes dos grandes processos de
modificações tecnológicas, legais e econômicas
surgidas da passagem parcial e/ou total do setor
energético do controle público para o privado. A
comparação entre os dados obtidos para o Brasil e
outros países considerou os membros da Organização
Latino Americana de Energia (OLADE). Essa
comparação leva em conta os seguintes aspectos: (i)
mudanças institucionais; (ii) os novos caminhos
tecnológicos; (iii) a questão ambiental; (iv) os novos
rumos da política econômica no Brasil e nos demais
países da OLADE e, finalmente, as perspectivas para o
consumo de energia nesses mesmos países. É
importante ressaltar que este último ponto não é tratado
como um exercício de futurologia. A discussão
crítico/análitco efetuada ao longo da pesquisa permite
criar condições para essa avaliação. Os indicadores,
tanto retrospectivos, quanto prospectivos, facilitarão a
compreensão do raciocínio desenvolvido e seus
resultados.
Energia - Modelo - Meio Ambiente
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ESTUDO
SOBRE
AS
TRANSMISSÕES
VEICULARES:
REVISÃO
HISTÓRICA
E
FUNDAMENTAÇÃO
CIENTÍFICA
DOS
PARÂMETROS DE PROJETO
Ricardo Ferrari de Morais (Bolsista SAE-UNICAMP) e
Prof. Dr. Franco Giuseppe Dedini (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica – FEM, UNICAMP
A evolução do desempenho automotivo é uma meta
dos engenheiros desde o começo do Século XX. Uma
das partes mais importantes para a performance de
qualquer veículo é o seu sistema de transmissão. Neste
trabalho é feita, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica
de
conjuntos
de
transmissão
elaborados,
comercialmente ou não. Além disso foi desenvolvido
um software, utilizando a linguagem de programação
Visual Basic, para simulação do desempenho das
transmissões escalonadas (mais comuns atualmente).
Usando o processo Holmes de cálculo de desempenho
de sistemas mecânicos, é possível calcular o tempo
gasto para a realização de uma determinada variação
de rotação do motor. Para efetuar este processo são
necessárias a curva de torque do motor e
características construtivas do veículo. Com os valores
dessas características, podem ser calculadas as curvas
de demanda para cada relação de transmissão do
veículo. A simulação apresentou valores próximos à
realidade. Levando-se em conta que as expressões de
demanda são simplificações, pode-se dizer que os
resultados estão bem aproximados, podendo ser
melhorados com uma troca simples dos modelos
utilizados no software.
Transmissões – Desempenho - Simulação

MODELAGEM
COMPUTACIONAL
E
DIMENSIONAMENTO DE COMPRESSORES DE AR
AXIAIS UTILIZADOS EM SISTEMAS DE TURBINAS A
GÁS
Rodolfo Dourado Maia Gomes (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Jorge Isaias Llagostera Beltran (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica – FEM, UNICAMP
Na modelagem computacional e na análise
termodinâmica de sistemas de potência, o estudo da
influência de diversos parâmetros de operação sobre a
eficiência e as condições de funcionamento das
turbinas a gás é importante. O estudo dos diversos
componentes que constituem as turbinas a gás, entre
os quais os compressores axiais, objeto do nosso
estudo, é relevante nesse contexto. O trabalho consistiu
no aperfeiçoamento e comparação de resultados de
procedimento de cálculo descrito na literatura,
modelando-o com o uso de subrotinas de cálculo de
propriedades termodinâmicas que consideram o calor
específico variável do ar. O procedimento utilizado leva
em consideração critérios aerodinâmicos e a
determinação das propriedades termodinâmicas do ar.
Foi generalizado o dimensionamento do compressor

para diferentes parâmetros e características de entrada,
determinando-se o número adequado de estágios de
compressão. A linguagem de programação utilizada foi
o Pascal. Os resultados obtidos por meio do programa
são satisfatórios, apresentando melhoras relativas na
faixa de 1 a 5%. A implementação computacional
efetuada contribui para o estudo e análise dos ciclos
termodinâmicos de turbinas a gás ao proporcionar
rapidez de cálculo e resultados de boa qualidade.
Compressor Axial - Turbina a Gás - Modelagem Computacional

CARACTERIZAÇÃO
DE
MATERIAIS
PARA
MODELAGEM DINÂMICA
DE DIAFRAGMAS DE
ALTO-FALANTES
Rodrigo José Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
José Roberto F. Arruda (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica – FEM, UNICAMP
Uma das maiores dificuldades na fase de projeto de
alto-falantes é a previsão de sua resposta acústica em
médias e altas freqüências. Sabe-se que o diafragma
do alto-falante funciona como um pistão rígido até uma
determinada freqüência. Após esta freqüência, formamse picos e vales na resposta acústica do alto-falante,
formando assim o seu timbre.. Para realizar este
cálculo, podem-se utilizar métodos numéricos tais como
o Método dos Elementos Finitos (MEF) e o Método dos
Elementos de Contorno (MEC). Para a utilização de tais
métodos, deve-se conhecer a forma do diafragma e as
leis de comportamento dos materiais que o compõem.
Estes materiais, porém, não são tradicionais e suas
propriedades
mecânicas
devem
ser
obtidas
experimentalmente. O objetivo deste trabalho é mostrar
os resultados de medições destas propriedades através
de vários métodos. Estes resultados são utilizados na
modelagem da resposta dinâmica estrutural de um altofalante, utilizando um software comercial do MEF. Além
disso é mostrada a análise modal experimental deste
diafragma feita através de medidas com um vibrômetro
laser. Uma comparação preliminar entre o cálculo
teórico e as medidas experimentais da análise modal é
apresentada.
Alto-falante - Diafragmas - Caracterização de materiais

ANÁLISE
NO
TEMPO
DA
DINÂMICA
DE
MOVIMENTOS DE UMA ESTRUTURA PETROLÍFERA
FLUTUANTE ANCORADA
Rodrigo Takashi Okimura (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Celso Kazuyuki Morooka (Orientador),
Faculdade de Engenharia Mecânica – FEM, UNICAMP
A exploração de petróleo no Brasil depende
fundamentalmente do desenvolvimento das reservas
petrolíferas marítimas em águas profundas, com
lâminas acima de 1000 m. Do ponto de vista
tecnológico e econômico, as soluções mais atraentes
para esse tipo de operação são as plataformas
flutuantes estacionárias, que necessitam de controle e
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posicionamento adequado para o sucesso das
operações. Este trabalho consiste no estudo do
comportamento dinâmico de plataformas do tipo semisubmersíveis através da comparação entre os tipos de
sistemas de ancoragem catenária completa e catenária
‘taut’, com simulações de dinâmica no domínio do
tempo utilizando um programa desenvolvido em
FORTRAN e Matlab. Os resultados obtidos para o
sistema ‘taut’ foram comparados a resultados anteriores
de simulações no domínio da frequência, dentro de
uma faixa de domínio, nos mostrando coerência entre
ambos os modelos de simulação. Posteriormente, foi
feita a comparação com simulações no domínio do
tempo para sistemas catenária completa, nos
apresentando um comportamento muito semelhante de
ambos os sistemas, devido ao fato de o coeficiente de
restauração próprio da plataforma se mostrar
predominante, apesar de as não linearidades de forças
no sistema ‘taut’ serem mais acentuadas.
Plataforma petrolífera – Dinâmica – Simulação

DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DO EFEITO
ENERGÉTICO DA SUBSTITUIÇÃO DE R-12 POR R134A EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO POR
COMPRESSÃO
Rogério
Gonçalves
dos
Santos
(Bolsista
SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. José Ricardo Figueiredo
(Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica FEM, UNICAMP
O presente trabalho visa simular computacionalmente
os efeitos energéticos da substituição do fluído de
trabalho R-12 em um sistema de refrigeração por
compressão pelo R-134a, sem alterar as condições de
projeto originais da máquina. Trabalho este que
aprofunda um anterior nesta linha, ambos envolvendo
relações termodinâmicas e de transferência de calor.
No presente atenção especial é dada as perdas de
carga através da tubulação e válvulas assim como a
variação realista da eficiência adiabática do compressor
conforme as condições de operação. A simulação foi
realizada utilizando um algoritmo de solução de
sistemas não lineares pelo método de Newton-Raphson
, que permite a simulação fora das condições de projeto
da máquina. Assim o ciclo com dois estágios de
compressão resultou em mais de 50 equações e o ciclo
com um estágio em mais de 30. Para solucionar
eficientemente tais sistemas diminui-se a ordem da
matriz Jacobiana empregando o maior número possível
de equações na forma explícita, e apenas as restantes
na forma implícita. Com isto obteve-se um sistema de 3
e 5 equações, para o ciclo simples e duplo
respectivamente. Para temperaturas de condensação
o
maiores que -23 C o R-134 apresenta uma maior
capacidade de refrigeração e consumo de energia de
um modo geral.
Refrigeração - Simulação Numérica - Clorofluorcarbonos

DESENVOLVIMENTO
DE
FERRAMENTAS
COMPUTACIONAIS PARA ANÁLISE DINÂMICA DE
MÁQUINAS E ESTRUTURAS
Sérgio Junichi Idehara (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Milton Dias Junior (Orientador), Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
Nas últimas décadas, com os avanços tecnológicos dos
analisadores digitais de sinais e trandutores, a análise
modal experimental ganhou um grande impulso e
estabeleceu-se como uma poderosa ferramenta para o
estudo do comportamento dinâmico de estruturas. Ao
longo destes anos, surgiram inúmeros programas
comerciais de análise modal experimental. Contudo,
estes pacotes apresentam algumas restrições
(limitação da complexidade do sistema analisado,
estrutura fechada, etc.) que os tornam pouco práticos
para aqueles que pretendem desenvolver pesquisas
nesta área. Em função disto, foi desenvolvido um
programa, em ambiente Matlab, de análise dinâmica de
sistemas mecânicos contendo as seguintes técnicas
clássicas de estimação de parâmetros modais no
domínio da freqüência: Método dos Mínimos
Quadrados, Polinômios Ortogonais, FDPI e Ajuste de
Círculo. Estas técnicas foram testadas em casos
críticos para a estimação de parâmetros modais
(sistemas com alta densidade modal, com raízes
próximas ou repetidas) utilizando-se modelos simulados
bem como através dos resultados obtidos da análise
modal experimental de uma placa. Foram ainda
implementadas duas técnicas para determinação da
ordem do modelo: a análise por valores singulares e o
diagrama de estabilização.
Análise Modal – Estimação de Parâmetros Modais - Desenvolvimento
de Programa

DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS DE
METAIS PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS EM
MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA
Sheila Costa Ramos (Bolsista PIBIC/CNPq), Célia
Marina de Alvarenga Freire (Orientadora) Faculdade de
Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP
O objetivo deste trabalho foi o de desenvolver e
caracterizar revestimentos eletroquímicos a base de
níquel para aplicação em anéis de pistão de aço. A
maioria dos anéis é feita em ferro fundido nodular, com
cobertura na face de contato em cromo duro ou
molibdênio. Os anéis mais modernos são em aço
nitretado, processo dominado pelos japoneses. O
contínuo aperfeiçoamento dos motores já permite
antever que revestimentos mais desenvolvidos serão
necessários em poucos anos, buscando propriedades
como
durabilidade,
resistência
ao
“scuffing”,
tenacidade,
compatibilidade
com
o
pistão,
compatibilidade com o cilindro, mantendo a forma
complexa do anel. Recentemente o uso de materiais
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conjugados na Engenharia de Superfície baseia-se na
adição de material cerâmico a revestimentos à base de
níquel, Os revestimentos alternativos de níquel incluem,
nitreto de boro (auto-lubrificante) e nitreto de silício
(resistência ao desgaste e auto-lubrificação). Esses
revestimentos contêm fósforo o qual é responsável
pela elevada dureza. Para este estudo foram
preparados diferentes banhos de níquel e incorporou-se
a eles diferentes tipos de partículas a saber: alumina,
teflon (autolubrificante), carbeto de silício e terras-raras
(principalmente lantânio). Os revestimentos foram
desenvolvidos sobre pedaços de anéis de pistão de aço
nitretado. Os parâmetros do processo foram variados e
os melhores depósitos foram observados sob as
seguintes condições: densidade de corrente entre 100
2
e 200 mA/ cm para corrente pulsada, tempo-on sempre
menor do que o tempo-off, para corrente contínua,
2
densidade de corrente em torno de 50mA/ cm e
o
temperatura do banho em torno de 50 C. Os depósitos
obtidos foram caracterizados quanto à micro-dureza,
espessura, morfologia.
Eletrodeposição - Níquel - Revestimentos

Faculdade de Engenharia Química
APLICAÇÃO DA ULTRAFILTRAÇÃO (UF) COM
MEMBRANAS MINERAIS PARA RECUPERAÇÃO DE
GOMAS DE ÁGUAS DE DESENGOMAGEM DA
INDÚSTRIA TÊXTIL
Alexandre de Oliveira Ferreira (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profª Drª Leila Peres (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
A indústria têxtil, em termos de produção, mão-de-obra
e consumo de água é uma das maiores do mundo.
Dessa forma, o tratamento de água e a recuperação de
insumos utilizados no processo são extremamente
importantes. Neste projeto estudou-se a recuperação
de poli(álcool vinílico)(PVA) - utilizado para fortalecer as
fibras - por meio da UF com membranas minerais.
Utilizaram-se membranas compostas CARBOSEP com
vários pesos moleculares médios de corte, constituídas
de um tubo poroso de carbono que confere resistência
mecânica, recoberto internamente por uma película de
óxido de zirconila, responsável pela permeseletividade.
Para caracterizá-las, fizeram-se ensaios com solvente
puro (água deionizada) e soluções a diferentes
concentrações de PVA, com o peso molecular médio de
72000. Verificando-se as influências da velocidade
superficial, pressão e temperatura, busca-se o ponto
ótimo de operação, para que o processo seja viável à
aplicação industrial. A velocidade superficial deve ser
suficientemente alta para reduzir a resistência da
camada de polarização por concentração e as
incrustações (fouling), e a temperatura deve ser a mais
alta possível.
Ultrafiltração - Membranas - Álcool polivinílico

ESTUDO DA PROCESSABILIDADE DE BLENDAS
DE PHB E AMIDO E SUAS PROPRIEDADES
TERMOMECÂNICAS
Amós Luciano Carneiro (Bolsista PIBIC/CNPq), Rodrigo
Cirillo Baltieri (co-Orientador) e Profa. Dra. Lúcia
Helena Innocentini Mei (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Química – FEQ, UNICAMP
Devido à grande preocupação ambiental despertada na
sociedade nos últimos anos, tem-se procurado cada
vez mais desenvolver produtos que possam vir a ser
decompostos no ambiente. Um exemplo de produto
biodegradável é o PHB (poli hidroxibutirato), um
poliéster natural produzido por bactérias. A sua alta
cristalinidade torna o uso comercial do PHB inviável. O
objetivo deste trabalho consistiu em se tentar melhorar
as propriedades do PHB por blendagem com amido,
outro polímero natural. Inicialmente purificou-se o PHB
com clorofórmio e em seguida preparamos blendas de
PHB e amido comum. Através de análises de DSC
pudemos observar que a melhor formulação foi a de
40% de amido e 60% de PHB. Prosseguiu-se com a
utilização do amido modificado visando melhorar sua
compatibilidade, sendo testados três tipos de amido.
Foram processadas as blendas de PHB e amido
modificado e os resultados comparados com os
resultados do amido comum. Finalmente o mesmo
trabalho foi realizado usando alguns plastificantes como
TAG, DOA, PEG e PPG. A última etapa do projeto
consistirá na análise das propriedades mecânicas das
blendas.
Polímeros - PHB - Amido

CALIBRAÇÃO
E
ESTABELECIMENTO
OPERACIONAL DE VÁLVULA CONTROLADORA DE
VAZÃO POR COMPUTADOR ON – LINE
Baltazar Silvan (Bolsista SAE/UNICAMP) e Ana Maria
Frattini Fileti (Orientadora), Faculdade de Engenharia
Química - DESQ/FEQ/UNICAMP
Com o avanço tecnológico e o barateamento dos
custos de implementação, hoje em dia cada vez mais
plantas industriais são desenvolvidas de forma a
possibilitar o controle do processo por computador.
Este trabalho tem por objetivo a viabilização do uso de
válvulas
eletrônicas
controladoras
de
vazão,
desenvolvidas no Laboratório de Controle On-Line do
DESQ/FEQ/UNICAMP, através do desenvolvimento de
software adequado, da realização de calibração e
estabelecimento de um procedimento operacional para
o sistema computacional de controle. A calibração é
feita com base numa curva obtida da correlação entre o
sinal analógico de voltagem enviado pela placa
Analógico/Digital/Analógico,
acoplada
ao
microcomputador, que varia na faixa de 1 a 5 V, e o
valor real de vazão medido. O software necessário para
a operação on-line foi desenvolvido em linguagem C e
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permite a correta implementação das ações de
controle, calculadas, em qualquer experimento de
Controle Digital Direto no qual a variável manipulada
seja uma vazão de líquido. Com a conclusão deste
trabalho visa-se, dentre outras, a montagem
experimental de um CSTR cujas vazões de reagentes
sejam manipuladas por computador.
Controle de Processos – Controle por Computador – Válvulas
Eletrônicas

SECAGEM DE SÓLIDOS EM LEITO FLUIDIZADO
AGITADO
Bruno Borges Batista (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Osvaldir Pereira Taranto (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
A aplicação de leitos fluidizados na secagem de
materiais sólidos, em geral limita-se a partículas que
não possuem propriedades coesivas. O trabalho
realizado apresenta uma alternativa para aplicação
destes equipamentos na secagem de sólidos com alta
coesividade. Isto é feito através do emprego de um
sistema de agitação no leito, prevenindo assim a
formação de aglomerados e canais preferenciais, que
prejudicam a fluidização. Neste trabalho, buscou-se
avaliar a aplicação de um leito fluidizado agitado na
secagem de um ácido orgânico. Para tanto,
construíram-se as curvas de secagem deste ácido
orgânico, tendo como variáveis: teor inicial de umidade
do material, temperaturas de secagem e cargas de
sólidos. Os resultados obtidos indicam que a agitação
possibilitou uma secagem eficiente do ácido orgânico
estudado, permitindo a secagem de materiais com
umidade da ordem de 30% em peso à razão de 400
ppm., além de garantir uma boa fluidização do leito,
pois não houve formação de canais preferenciais. Além
disso, pode-se afirmar que, conforme esperado,
maiores temperaturas resultaram em uma secagem
mais rápida do material. Assim, conclui-se que a
fluidização, em sistemas com agitação, é uma
alternativa viável para secagem de sólidos com teor de
umidade acima de 30%, pois garante uma secagem
eficiente e não apresenta os problemas encontrados
para secagem de materiais coesivos em leitos
fluidizados convencionais.
Secagem - Leito Fluidizado Agitado - Materiais Coesivos

EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO NO SISTEMA ÁGUAPEG-K2HPO4
Carmem
Sílvia
do
Amaral
Duarte
(Bolsista
PIBIC/CNPq), Profa. Dra. Telma Teixeira Franco e Prof.
Dr. Martín Aznar (Orientadores), Faculdade de
Engenharia Química – FEQ, UNICAMP
Os processos de extração líquido-líquido vem
ganhando destaque em processos de engenharia
bioquímica por atender as exigências básicas de
separação e purificação de compostos obtidos em

baixas concentrações, além de sua viável aplicação
industrial, principalmente após o desenvolvimento dos
chamados “sistemas de duas fases aquosas” (SDFA)
para purificação e isolamento de macromoléculas
(proteínas, antibióticos, etc.). As propriedades físicas e
químicas deste compostos permanecem intactas,
devido à não agressividade do método.
O sistema de estudo é composto por água, fosfato
básico de potássio e polietileno-glicol (PEG4000). Esse
tipo de sistema (polímero-sal) foi introduzido em
processos de separação de biomoléculas pela maior
praticidade em relação aos SDFA tradicionais,
compostos por dois polímeros. A determinação consiste
na montagem do sistema em células de equilíbrio
líquido-líquido isotérmico à pressão atmosférica.
Alcançado o equilíbrio, retiram-se amostras das duas
fases com o auxilio de pipetas. A água foi determinada
por gravimetria (peso seco) e o sal por titulação
potenciométrica com hidróxido de potássio; O PEG foi
determinado por diferença. Os resultados obtidos são
correlacionados pelo modelo UNIFAC-Dortmund de
coeficiente de atividade por contribuição de grupo.
Equilíbrio líquido-líquido – Sistemas de duas fases aquosas –
Polietileno-glicol

PROCESSO DE ADSORÇÃO DE S02 EM LEITO
CATALÍTICO DE CONTATO GÁS-SÓLIDO
Daniel de Oliveira Corrêa/Michel Shiozawa (Bolsistas
da 1ª e 2ª fase do projeto PIBIC/CNPq) e Prof. Dra.
Meuris G. C. da Silva (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Química – FEQ, UNICAMP
A separação de SO2 de correntes gasosas através da
utilização do processo de adsorção tem apresentado
bom potencial de aplicação. Zeólita com alta razão
SiO2/Al2O3 será utilizada como adsorvente no processo
de remoção do SO2 de uma corrente gasosa, tendo o ar
como gás de arraste. O presente trabalho tem por
objetivo a obtenção de dados experimentais de
fluidização visando a avaliação da viabilidade de
emprego de um sistema de leito fluidizado no estudo da
cinética de adsorção de SO2. Foi realizado,
primeiramente, o estudo fluidodinâmico do adsorvente
no leito fluidizado, a partir da determinação das
variáveis
operacionais
que
interferem
no
comportamento dinâmico da mistura fluido-sólido nas
condições de mínima fluidização e fluidização
propriamente dita, com diferentes diâmetros de
partículas(0.09–0.605mm).
O
conhecimento
da
composição da corrente de entrada do leito a análise da
adsorção do SO2 é feito através da absorção da
corrente de saída do mesmo em uma solução 3% de
peróxido de hidrogênio e posterior titulação da mesma
com Hidróxido de Sódio para determinação da
quantidade de SO2 na corrente de saída, obtendo-se
assim dados preliminares do processo de adsorção de
SO2 em Zeólita.
Adsorção de SO2 - Leito Fluidizado - Zeólita
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RENDIMENTO DA SÍNTESE DE POLIPIRROL POR
ANÁLISE GRAVIMÉTRICA
Daniel Neptune Marcon e Prof. Dr. João Sinézio de
Carvalho Campos (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Polímeros condutores têm despertado grande interesse
na comunidade científica devido à potencialidade de
suas aplicações como capacitores, baterias e outros
dispositivos elétricos. Dentre estes polímeros, destacase o polipirrol, por sua alta condutividade elétrica e
grande estabilidade no ambiente. Tradicionalmente, o
polipirrol
(PPy)
era
sintetizado
química
e
eletroquimicamente, porém recentemente, foi obtido
por síntese fotoquímica através da exposição do
monômero pirrol (Py) a radiação ultravioleta (UV),
técnica esta rápida e limpa.
O presente trabalho tem como objetivo quantizar o
rendimento
do
polímero
PPy
sintetizado
fotoquimicamente por radiação UV, utilizando-se
análise gravimétrica, em função da concentração da
solução e dose de radiação UV. No processo de
síntese do PPy , utiliza-se um reator a vácuo para
destilar o monômero Py a fim de minimizar a
quantidade
de estabilizantes. Posteriormente, os
polímeros produzidos são lavados, separados por
filtração e secos em estufa á vácuo.Os resultados
mostram que o rendimento aumenta com a dose de UV
e com a concentração, porém, concentrações
superiores a 0,6 M não há aumento significativo do
rendimento.Observa-se também nos resultados, que o
rendimento é otimizado quando a síntese é realizada
em maior área superficial de contato entre a radiação
UV e monômero Py.
Polímeros - Fotoquímica - Análise gravimétrica

EFEITOS
NA
MOLHABILIDADE
EM
POLIPROPILENO CAUSADOS POR RADIAÇÃO
ULTRA-VIOLETA.
Eldo Silva dos Santos e Prof. Dr. João Sinézio de
Carvalho Campos (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Neste trabalho analisa-se, qualitativamente, efeitos na
molhabilidade do polímero Polipropileno (PP) após
submetidos a radiação ultra violeta, utilizando-se
medidas do ângulo de contato entre líquido (água) e
sólido (polímero). Basicamente, quanto maior o ângulo
de contato, menor a molhabilidade, assim a
determinação deste ângulo é de fundamental
importância em aplicações. Neste trabalho realizam-se
medidas do ângulo de contato entre água e o polímero
PP submetidos ao tratamento com radiação ultravioleta, esta gerada por lâmpada de mercúrio de baixa
pressão, em condições de pressão, umidade e
temperatura ambientes. O polímero PP, na forma de
filmes de espessura 20 micras, apresenta antes do

tratamento o ângulo de contato de 95° e imediatamente
após tratado com doses superiores a 16 kJ o ângulo de
contato é de 78°, mostrando assim que ocorre um
aumento da molhabilidade.
Polímero - Ângulo de contato - Ultra violeta

SISTEMA DE DUAS FASES AQUOSAS (SDFA)
ÁGUA-PEG-Na2SO4
Fabiana Ramalho Grossi (Bolsista PIBIC/CNPq), Profa.
Dra. Telma Teixeira Franco e Prof. Dr. Martín Aznar
(Orientadores), Faculdade de Engenharia Química –
FEQ, UNICAMP
A extração líquido-líquido possui notável importância na
engenharia bioquímica como processo de purificação e
isolamento de macromoléculas, tendo como vantagens
o fato de reduzir o custo operacional em relação aos
processos convencionais, os quais envolvem etapas
cromatográficas; não afetar as propriedades físicoquímicas dos compostos analisados e possuir aplicação
industrial viável. Os sistemas de duas fases aquosas
(SDFA) estudados foram montados numa célula de
equilíbrio, na qual a temperatura é mantida constante
através de banho termostático, sendo compostos por
polietileno-glicol (PEG4000), água e sulfato de sódio
anidro. A análise da composição das fases superior e
inferior no equilíbrio é fundamentada na determinação
da concentração de dois dos componentes, obtendo-se
a do terceiro por diferença. No caso, determinou-se a
concentração do sal por precipitação dos íons sulfato
com cloreto de bário em meio ácido e a água por
gravimetria (peso seco), obtendo-se a concentração de
PEG por diferença. Foram analisados sistemas de
concentrações variadas e os dados obtidos
apresentados sob a forma de diagramas ternários. Na
primeira etapa foi realizada a familiarização com o
método através da reprodução de dados da literatura;
na segunda etapa foram obtidos novos dados e a
terceira etapa consiste na correlação dos dados
experimentais utilizando o modelo UNIFAC-Dortmund
para o cálculo dos coeficientes de atividade por
contribuição de grupos.
Termodinâmica – Equilíbrio Líquido-Líquido – Sistemas de Duas
Fases Aquosas

DETERMINAÇÃO
EXPERIMENTAL
DA
CONCENTRAÇÃO DE CAROTENOS
Fabio
Henrique
Rodrigues
Mendes
(Bolsista
PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Maria Regina Wolf Maciel
(Orientador), Faculdade de Engenharia Química - FEQ,
UNICAMP
A industrialização de compostos de propriedades
terapêuticas requerem muito esforço em sua
manufatura, especialmente no estágio de purificação,
devido às especificações rigorosas desses produtos
químicos para aplicação no setor farmacêutico. No
estágio de purificação, os processos mais usados são:
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extração líquido-líquido, cristalização, adsorção,
lavagem sólido-líquido, distilação, etc. A destilação
convencional, entretanto, em muitos casos, não pode
ser utilizada, devido à instabilidade térmica de alguns
dos compostos envolvidos. Em muitos casos, a
destilação se apresenta como a única forma econômica
de purificação. Surge, então, a destilação molecular,
processo que utiliza alto vácuo e temperaturas
reduzidas. Destilação molecular é uma forma de
destilação evaporativa na qual a taxa é governada
somente pela taxa de moléculas que escapam da
superfície da fase líquida. Neste trabalho procedeu-se
com a determinação experimental da concentração de
carotenos a partir do óleo de palma no destilador
molecular
centrífugo.
A
partir
do
simulador
desenvolvido no laboratório de Desenvolvimento de
Processos de Separação, todas as variáveis
operacionais otimizadas foram obtidas o que levou ao
sucesso do experimento onde se atingiu uma alta
concentração final a partir de uma concentração inicial
de 600 ppm.
Destilação molecular – Alto vácuo – Degradação térmica

REUMIDIFICAÇÃO CONTROLADA DE GRÃOS DE
FEIJÃO
a
Fábio Prezoto Prestes ( Bolsista PIBIC/CNPq ) e Prof
a
Dr Sandra Cristina dos Santos Rocha (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O feijão é atualmente uma das maiores fontes de
proteína dos brasileiros. Uma operação importante
realizada pós-colheita é a secagem dos grãos de feijão,
que permite aumentar o tempo de armazenamento para
consumo, mantendo a qualidade inalterada. Para
realizar estudos de secagem, é necessário manter um
controle sobre a umidade inicial do grão, que é um
parâmetro influente no processo. Além disso, nos
períodos de entressafra, não existem grãos diretamente
da colheita disponíveis no mercado. A proposta deste
trabalho foi projetar, construir e analisar dados de um
reumidificador de grãos. O reumidificador construído é
composto de um reservatório com capacidade de 250
L. Os grãos são acondicionados em quatro bandejas
com capacidades aproximadas de 10 Kg cada uma.
Entretanto, nos experimentos realizados, utilizou-se 7
Kg de feijão em cada bandeja, a fim de obter uma
camada delgada de grãos. Os experimentos foram
realizados através de um planejamento fatorial, levando
em consideração dois fatores em três diferentes níveis.
Os fatores controlados foram a temperatura da água (
o
40, 50 e 60 C ) e o tempo de reumidificação (3, 4 e 6
horas), e a variável resposta analisada foi a razão entre
as umidades dos grãos pós-reumidificação e inicial.
Assim, obteve-se não somente uma metodologia para o
processo de reumidificação, como resultados sobre o
comportamento da umidade dos grãos nas diferentes
bandejas

Reumidificação de Grãos
Reumidificação controlada

–

Reumidificação

de

Feijão

–

PREPARAÇÃO
E
CARACTERIZAÇÃO
DE
LIPOSOMAS PARA A ADMINISTRAÇÃO POR
INALAÇÃO
DE
PIRAZINAMIDA
PARA
O
TRATAMENTO DA TUBERCULOSE
Francine Soares da Cunha (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dra. Ângela Maria Moraes (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química – FEQ, UNICAMP
Formulações de lipossomas contendo antibióticos
encapsulados apresentam um bom potencial de
aplicação na terapia da tuberculose, pois além de
aumentar o índice terapêutico dos medicamentos pela
modificação da sua farmacocinética e biodistribuição,
grande parte dos problemas associados à terapia
convencional poderiam ser minimizados. Este trabalho
teve o objetivo específico de estudar a preparação e
caracterização de lipossomas para a liberação
controlada de Pirazinamida por inalação. Foram
preparados lipossomas multilamelares e unilamelares a
partir de 60% mol de disteareoilfosfatidilcolina (DSPC) e
40 mol% de colesterol (Col). A droga Pirazinamida,
comumente utilizada na terapia da Tuberculose, foi
incorporada em lipossomas por encapsulamento
passivo (durante a hidratação do filme lipídico seco). Os
métodos analíticos para a caracterização do sistema de
estudo foram implementados e as formulações
preparadas
foram
caracterizadas
quanto
às
concentrações finais de lipídios e de drogas e quanto
ao tamanho dos lipossomas. Sendo assim, foram
verificadas a eficiência de encapsulamento para
diferentes concentrações da droga, a estabilidade de
o
estocagem a 5 C das vesículas no decorrer de três
semanas e a estabilidade na presença de tensoativos
não iônicos (C12E5).
Lipossomas – Pirazinamida – Tuberculose

MODELAGEM DINÂMICA DE BIOPROCESOS POR
MODELOS HÍBRIDOS
Gianluca Yuzo Nishino (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Rubens Maciel Filho (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química -FEQ, UNICAMP
Com relação ao processo fermentativo alcoólico,
verifica-se um grande interesse em pesquisas nacionais
e internacionais, e especialmente no Brasil, onde a
aplicação de etanol como combustível automotivo
passou a ser uma alternativa real. O estudo de novas
técnicas de modelagem do processo para melhorá-lo
tornou-se importante. O objetivo desse trabalho, é o
desenvolvimento e a implementação de modelos
híbridos para a descrição do comportamento dinâmico
deste processo, acoplando-se redes neurais artificiais
com modelos determinísticos. Foram gerados dados
necessários para o treinamento da rede neural através
de um programa desenvolvido em linguagem
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FORTRAN, previamente validado com dados reais
industriais. Fez-se uma análise do comportamento
dinâmico do sistema, variando-se algumas variáveis de
entrada e analisando-se as variáveis de saída, que
promovem a identificação de variáveis com
comportamento de resposta inversa (concentração de
etanol, frente a perturbação na taxa de refluxo) e
variáveis com comportamento altamente não lineares
(concentração de substrato, frente a perturbação na
concentração de substrato no mosto). A otimização da
estrutura da rede será feita usando-se algoritmos
conhecidos na literatura, para viabilizar a obtenção de
uma rede neural cuja estrutura seja ideal para a
modelagem do sistema em estudo.
Fermentação Alcoólica – Redes Neurais – Modelagem

DESENVOLVIMENTO
DE
SOFT-SENSOR
DE
COMPOSIÇÃO
PARA
PROCESSOS
DE
DESTILAÇÃO BATELADA.
Heloisa Helena de Barros Kizys (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Ana Maria Frattini Fileti (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
A destilação em batelada é um dos processos de
separação mais utilizados na indústria química,
especialmente as que manipulam baixos volumes de
substâncias com alto valor agregado. As dificuldades
de monitoramento e controle desta operação unitária
contrastam com sua importância industrial, pelo seu
comportamento transiente e não linear e pela qualidade
do produto não poder ser medida rapidamente e com
segurança: a demora na análise da composição pode
reduzir a eficiência do sistema de controle. O presente
trabalho objetiva o desenvolvimento de um soft-sensor
de composição baseado em uma rede neural artificial.
Um simulador de destilação em batelada foi utilizado
para gerar dados para as variáveis envolvidas e os
resultados obtidos são utilizados para treinar uma rede
neural feedforward, através do algoritmo de LevenbergMaquardt, disponível no software MATLAB. A
temperatura de topo e de fundo e a razão de refluxo
interno são utilizadas como entradas na rede. A saída
desejada são os valores de composição do sistema
destilado. O sistema soft-sensor de composição está
sendo testado num computador associado a uma
coluna piloto, no Laboratório de Controle On-Line do
DESQ/FEQ/UNICAMP. Nos testes preliminares,
análises cromatográficas do destilado têm confirmado
as inferências da rede neural treinada.
Destilação em batelada - Soft-sensor - Rede neural

APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS NO ESTUDO DO
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DE
UMA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE
Luciana Ferrari Siqueira (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof.Dr. Milton Mori (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química – FEQ, UNICAMP

Redes Neurais Artificiais (RNAs) são instrumentos
computacionais que tentam imitar a topologia do
cérebro humano numa escala simplificada. Essa
técnica vem sendo empregada em diversas áreas,
como na de tratamento de efluentes, sistema dinâmico,
complexo, que dificulta a aplicação de um modelo
matemático para a predição de parâmetros ambientais
como DBO e DQO. Estes parâmetros determinam por
exemplo, a eficácia da estação de tratamento na
remoção da matéria orgânica do efluente para descarte
em leito, segundo as normas da CETESB. Uma vez
que o tempo de residência do efluente era somente
estimado, optou-se nesse trabalho por realizar um
estudo com diferentes dias de residência a fim de que
fosse possível obter a melhor rede que, a partir de
resultados de análises feitas no efluente bruto da
empresa , descrevesse melhor o processo. A rede 7
neurônios Deta-bar-Delta para 4 dias de residência foi a
rede escolhida como sendo a capaz de estimar os
valores de DBO final do efluente de modo a permitir
uma intervenção eficaz do operador da empresa nas
variáveis do sistema. Para tal utilizou-se o software
NeuralWorks Professional II / Plus com o algoritmo de
retropropagação com função sigmoidal (largamente
descritos na literatura) para correlacionar os dados de
entrada (DQO, DBO e Vazão) e o de saída (DBO). Os
parâmetros empregados para a determinação da
melhor rede foram o erro quadrático médio do conjunto
de teste e a diferença entre este erro e o erro
quadrático médio do conjunto de treinamento.
Redes Neurais, Modelagem, Tratamento de efluentes

DESENVOLVIMENTO
DE
UM
SOFTWARE
ORIENTADO A OBJETO E BANCO DE DADOS
PARA PROJETO DE TROCADORES DE CALOR.
Luciano Borges Cunha (Bolsista SAE/unicamp) e Profa.
Dra. Liliane M. F. Lona Batista (Orientadora), LASSPQ Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP.
Trocadores de calor carcaça e tubos são amplamente
utilizados em indústrias de processos. Um programa
computacional com interface gráfica foi desenvolvido
em ambiente Delphi a fim de projetar este tipo de
trocador utilizando-se o método de Kern. Para alcançar
o máximo de economia, o programa adota linhas
padronizadas de trocadores, resultando em menores
custos. Foi desenvolvido um Banco de Dados de
propriedades físicas, que consiste de constantes de
ajustes utilizadas em correlações para o cálculo da
condutividade térmica, capacidade calorífica, massa
específica e viscosidade em função da temperatura
para diversas substâncias. O fluxograma de cálculo
computacional utiliza testes a fim de verificar se ∆Pt,
∆Pc e Rd estão de acordo com os valores permitidos
pelo processo. Esta estrutura de teste para os fatores
limitantes é disposta de tal maneira que evita que se
avance nos cálculos, caso se detecte que algum fator já
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esteja fora dos padrões aceitos, otimizando portanto o
tempo de processamento.
Simulação - Trocadores de Calor - Banco de Dados

GERAÇÃO DE ULTRAVIOLETA E APLICAÇÕES
Marcelo Falanga Lopes (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. João Sinézio de C. Campos (Orientador)
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
A busca de métodos alternativos para síntese e cura de
polímeros é sem dúvida um dos mais importantes
temas de pesquisa na atualidade, tanto por motivos
econômicos como por motivos ambientais. Nesse
contexto, a utilização de métodos fotoquímicos tem
adquirido crescente importância. É com isso em mente
que se realiza um trabalho de caracterização de um
sistema de geração de ultravioleta. Após a etapa inicial
de estudos teóricos, ponto de partida do projeto,
passou-se então à montagem do sistema e à
subsequente caracterização do mesmo. O sistema está
composto basicamente de uma fonte de radiação, um
refletor, um filtro seletivo de radiação e uma superfície,
fixa ou móvel. A caracterização consiste na obtenção
de dados do sistema que nos permitam conhecer seu
comportamento. No caso específico de um sistema de
geração de ultravioleta coletaram-se dados relativos ao
tempo de exposição à radiação, distância da fonte de
radiação à superfície, potência e abertura da lâmpada e
velocidade da esteira. Com os dados em mãos pôde
ser feita uma análise cuidadosa que permitiu a
determinação do perfil do sistema, e com isso foi
possível encontrar aplicações para o mesmo, como a
polimerização.
Ultravioleta – Caracterização - Polimerização

EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR EM
SISTEMAS
ELETROLÍTICOS
Márcio Leitão Bandeira (Bolsista SAE/UNICAMP) e
Prof. Dr. Martín Aznar (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química – FEQ, UNICAMP
O equilíbrio líquido-vapor é fundamental no projeto,
operação e simulação de vários processos de
separação, como absorção e destilação. A adição de
um eletrólito não volátil a um sistema em equilíbrio
líquido-vapor provoca um alteração na volatilidade
relativa dos componentes do sistema original,
modificando o equilíbrio de forma a favorecer a
separação de determinados componentes. Por
exemplo, na destilação do etanol da sua mistura
aquosa, o sistema forma um conhecido azeótropo a
aproximadamente 95% de etanol. A adição de um sal
provoca a quebra deste azeótropo, possibilitando a
obtenção de etanol com um grau de pureza mais
elevado. Do ponto de vista termodinâmico, a adição do
sal não modifica o tratamento da fase vapor, pois a sua
influência se concentra exclusivamente na fase líquida.
Neste trabalho, a equação de estado cúbica de Soave-

Redlich-Kwong é utilizada para representar a fase
vapor de sistemas binários e ternários contendo sais.
Este modelo foi adicionado ao um programa
computacional existente no LPT/FEQ/UNICAMP, que
conta com vários modelos complexos para representar
a fase líquida. Para isto foi utilizado o modelo UNIFACDortmund de coeficiente de atividade por contribuição
de grupos. Novos parâmetros de interação líquidovapor foram determinados para as interações entre os
grupos tradicionais de solventes e os novos grupos
ânions e cátions.
Termodinâmica – Equilíbrio líquido-vapor - Eletrólitos

PILHAS DE COMBUSTÍVEL DE BAIXA E MÉDIA
TEMPERATURAS
Mateus Lucchese Espíndola (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Wagner dos Santos Oliveira (Orientador),
Faculdade de Engenharia Química – FEQ, UNICAMP
As recentes preocupações com o esgotamento das
reservas de petróleo e com questões ambientais
levaram
a
uma
corrida
tecnológica
pelo
desenvolvimento de fontes alternativas de energia.
Características peculiares como alta eficiência (até
85%), baixo nível de emissão de poluentes e operação
com combustíveis renováveis fizeram que as pilhas de
combustível assumissem grande destaque neste novo
cenário energético, sendo amplamente pesquisada
para operação em veículos elétricos e para geração de
energia para consumo urbano, de forma que muitos
países já consideram em suas estratégias energéticas
a substituição das usinas nucleares por usinas de
pilhas de combustível. Em função destes fatores, o
trabalho realizado baseia-se no estudo detalhado das
pilhas de combustível de baixa e média temperaturas
através de pesquisas bibliográficas e metodologias de
previsão tecnológica, objetivando determinar o cenário
atual de seus parâmetros tecnológicos
mais
importantes - tais como eletrodos, eletrólitos,
combustíveis, projetos e manufatura - e fazer uma
previsão dessa tecnologia para um cenário do tipo
determinista, tentando visualizar o emprego das pilhas
de combustível à escala comercial para as próximas
décadas. Todos os indicativos coletados levam a crer
que as pilhas de combustível serão a fonte de energia
do próximo século.
Pilhas de Combustível – Fontes Móveis de Energia – Fontes
Estacionárias de Energia

TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA NUMA
PARTÍCULA DE XISTO NUM REATOR INDUSTRIAL
DE PIRÓLISE
Paulo Lovo Júnior (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Antônio Carlos Luz Lisbôa (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
O xisto é uma alternativa energética ao petróleo
convencional, sendo mundialmente uma fonte
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energética muito maior que o carvão e o petróleo
convencional. O Brasil possui a segunda maior reserva
mundial deste mineral, tecnologia desenvolvida, sendo
atualmente inviável pelo preço do produto. O xisto
transforma-se em petróleo através da pirólise, a qual
0
requer uma temperatura da ordem de 350-500 C; na
qual sua matéria orgânica, querogênio, deixa a matriz
mineral e produz o petróleo. O trabalho estudou estes
fenômenos no reator da SIX/PETROBRÁS, de São
Mateus do Sul/PR, aplicando o modelo desenvolvido
pelo Orientador e adaptado pelo orientado as condições
operacionais do referido equipamento, possível a partir
de uma visita e concessão de dados necessários. O
modelo em FORTRAN foi estudado no aspecto
numérico e fenomenológico. Os resultados indicam que
o modelo é aplicável sobre uma ampla faixa de
condições operacionais, sendo capaz de gerar perfis
tridimensionais de temperatura na partícula e perda de
massa do xisto, avaliando as condições adequadas a
operação da retorta, quanto a dimensões de partículas
e temperatura do gás de aquecimento.
Pirólise - Xisto - Transferência de Calor e de Massa

PURIFICAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA G A PARTIR
DO
SORO
HUMANO
UTILIZANDO
CROMATOGRAFIA DE AFINIDADE COM ÍONS
METÁLICOS IMOBILIZADOS
Priscila Murad (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra.
Sônia Maria Alves Bueno (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Recentemente, o desenvolvimento de métodos
seletivos de purificação em larga escala são
indispensáveis para aumentar a diversidade, melhorar o
rendimento e o grau de pureza das proteínas
terapêuticas extraídas do sangue humano. Neste
trabalho, estudou-se a viabilidade de purificar
imunoglobulina G (IgG) a partir do soro humano
utilizando
cromatografia
com
íons
metálicos
imobilizados (IMAC). O gel Sepharose 6B com o agente
quelante IDA (ácido iminodiacético) imobilizado foi
introduzido em duas colunas cromatográficas, as quais
2+
foram, respectivamente, carregadas com íons Zn e
2+
Ni . Injetou-se soro humano na coluna contendo íons
2+
Zn imobilizados e a fração não-retida nesta coluna
(contendo IgG, porém contaminada) foi utilizada para a
injeção na segunda coluna. As proteínas adsorvidas em
2+
IDA-Ni foram eluídas por gradiente descontínuo de pH
ou por agente competitivo (concentrações crescentes
de imidazol). Analisou-se o grau de pureza de IgG
através de eletroforese SDS-PAGE. A eluição com
agente competitivo apresentou maior seletividade, e
obteve-se grau de pureza significativo com o método.
IgG - IMAC - Purificação

IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA PARA
PROJETO RÁPIDO DE TROCADORES DE CALOR
Rafael de Santis (Bolsista PIBIC/CNPq) e Roger J.
Zemp (Orientador), Faculdade de Engenharia Química FEQ, UNICAMP
O projeto de trocadores de calor do tipo casco e tubo
visando satisfazer a transferência de calor e as perdas
de carga disponíveis em um processo exige um
procedimento iterativo, com repetidas modificações na
geometria proposta e reavaliação do projeto. Neste
trabalho é proposto e implementado um algoritmo que
permite obter um projeto de trocador casco e tubos que
satisfaz simultaneamente a transferência de calor e as
perdas de carga disponíveis, sem necessidade do
projetista redimensionar o equipamento a cada passo
do procedimento. A etapa fundamental do algoritmo foi
a eliminação da variável ‘velocidade’ das equações de
perda de carga e transferência de calor para ambos os
lados do trocador (casco e tubo), resultando em um
sistema de equações não-lineares, cuja solução
fornece a área do trocador e os coeficientes de película.
A partir destes dados é possível determinar a geometria
completa do trocador que para satisfazer as condições
impostas pelo projeto.
O procedimento foi
implementado em uma planilha Excel, permitindo ao
usuário a entrada de dados e visualização dos
resultados utilizando uma interface gráfica.
Projeto de Trocadores de Calor - Trocadores de Casco e Tubos Transferência de Calor

INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO NA
DESIDRATAÇÃO DE ALHO
Regiane de Sá Locatelli (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Theo Guenter Kieckbusch (Orientador), Faculdade
de Engenharia Química- FEQ, UNICAMP
A desidratação é uma das técnicas utilizadas para
aumentar a vida útil dos produtos cujo período de safra
é limitado, bem como a vida útil do produto “in natura” .
A eficiência do método é garantida pela qualidade final
do produto. Neste trabalho, foram realizados ensaios de
secagem em secador de bandejas com circulação
forçada de ar sobre fatias de alho fresco, de maneira a
avaliar a influência das condições de ar e do alho,
sendo elas: temperatura, velocidade do ar, dimensões
das fatias do alho, equilíbrio de sorção, perda de
pungência. A cinética de secagem foi avaliada em cinco
temperaturas: 50, 60, 70, 80e 100°C, mostrando que o
alho tratado a 70°C apresenta o melhor resultado, de
acordo com os parâmetros analisados. Velocidades
acima de 1m/s pouco interferem à cinética de secagem.
Dois modelos matemáticos (GAB e BET) foram usados
para ajustar os dados experimentais de equilíbrio do
produto seco com ar úmido (isotermas de adsorção).
Para análise de pungência foi utilizado o método de
comparação de perda de ácido pirúvico. A variação de
cor foi medida por um método físico (HunterLab) que
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apresentou resultados mais satisfatórios do que
métodos químicos devido provavelmente á presença de
interferentes que comprometeram a leitura no
espectofotômetro. A análise mostrou que alhos
desidratados a 60 e 70°C apresentam cor mais
atraente.
Alho – Desidratação - Isotermas

REMOÇÃO DE CROMO HEXAVALENTE ATRAVÉS
DE BIOSSORÇÃO EM ALGAS MARINHAS
Renata Roncetti Pimenta (Bolsista PIBIC/CNPq),
Soraya Farah dos Reis (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa.Dra Meuris Gurgel Carlos da Silva (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Devido aos efeitos nocivos do cromo hexavalente,
presente em grande diversidade de processos
industriais, e tendo-se em vista sua alta toxicidade,
tornou-se necessário o tratamento dos efluentes que
contêm este resíduo. Um método não convencional,
porém eficiente e de baixo custo, é a biossorção em
algas marinhas, cujo princípio de operação baseia-se
na captura, via adsorção, de íons cromo pela parede
celular das algas. O objetivo do presente trabalho é
contribuir com informações e dados experimentais
necessários ao desenvolvimento de um estudo de
remoção de cromo hexavalente de efluentes industriais
através do uso de algas marinhas. Estudou-se o
comportamento de dois tipos de algas: algas arribadas
extraídas do litoral do estado de Pernambuco, que na
realidade são uma mistura de espécies distintas de
algas marrons (feofíceas), e Ulva lactuca, abundante no
litoral do estado de São Paulo. Para tanto, realizaramse estudos de equilíbrio e de cinética do processo de
biossorção. A alga, utilizada em sua forma seca, foi
mantida em contato com soluções de cromo
hexavalente em concentrações que variaram de 100 a
1000 g/l. Fixou-se o pH em 2,0 e variou-se a
temperatura do banho de 25ºC a 45ºC. Os resultados
mostraram que a remoção de Cr (VI) é maior a
temperaturas mais elevadas para um pH 2,0.
Cromo hexavalente – Biossorção - Algas Marinhas

ESTUDO DA VIABILIDADE DE UMA NOVA
ALTERNATIVA DE PROJETO DO PROCESSO DE
DESTILAÇÃO
EXTRATIVA:
SIMULAÇÃO
E
OTIMIZAÇÃO
Rodrigo Silva Thomazini (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Regina Wolf Maciel (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP.
Destilação extrativa é o método de separação
empregado em misturas que apresentam um azeótropo
ou componentes de baixa volatilidade relativa. Pela
adição de um terceiro componente, essa volatilidade
relativa pode ser aumentada. Desse modo, para uma
mistura inicialmente binária, convencionalmente devese usar duas colunas de destilação para a obtenção

dos três componentes puros. A proposta desse trabalho
foi avaliar a viabilidade de um método alternativo de
destilação extrativa, onde apenas uma coluna é usada
para separação dos três componentes puros, extraídos
de regiões diferentes da coluna. Para isso foram
usados os sistemas água-etanol-etilenoglicol, acetonan-heptano-tolueno, acetona-metanol-clorobenzeno e
acetona -etanol-tolueno. O estudo foi feito através do
simulador comercial HYSIM, que trabalha com diversas
operações de Engenharia Química e que permite a
manipulação de um grande número de variáveis.
Apesar das dificuldades de convergência, pôde-se
verificar que os três produtos obtidos apresentaram alto
grau de pureza, chegando até 99,9% para o primeiro
sistema, além de uma elevada recuperação de
solvente. Isso mostra a eficiência desse método
alternativo de destilação, significando possibilidade de
simplificação do processo e principalmente de
economia.
Destilação Extrativa - Azeótropo - Simulação

ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE BARREIRA DE
FILMES POLIMÉRICOS PARA EMBALAGEM DE
VEGETAIS MINIMAMENTE PROCESSADOS
Rodrigo
Tarakdjian
Gonçalves
(Bolsista
SAE/UNICAMP), José Ricardo de Medeiros Pinto
(Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Leila Peres
(Orientadora), Faculdade de Engenharia Química FEQ, UNICAMP
Na caracterização de filmes poliméricos usados em
embalagens, especialmente de alimentos, um dos mais
importantes parâmetros a serem determinados é a
permeabilidade a gases, visto que a conservação das
propriedades do produto embalado, por exemplo
vegetais minimamente processados, depende da
capacidade de retenção (p.e. nitrogênio em atmosfera
modificada) ou de liberação de gases, através do filme.
Neste trabalho, para a medida da permeabilidade a
gases foi adotado o método Manométrico, de acordo
com a norma ASTM D1434-75, utilizando-se uma célula
de transmissão de gases Dow Cell CS-90 da Customer
Scientific Instruments, disponível no Departamento de
Tecnologia de Polímeros da FEQ, sendo que a sua
colocação em funcionamento exigiu grandes esforços,
constituindo um dos principais objetivos deste trabalho.
Para um filme de polietileno de baixa densidade, a taxa
de transmissão de N2 encontrada foi 1295,73
3
2
cm /m .24h.atm e para o gás O2 foi de 1570,69
3
2
cm /m .24h.atm, valores semelhantes aos encontrados
na literatura.
Barreira - Permeabilidade - Embalagem para Vegetais

REMOÇÃO DE CROMO HEXAVALENTE ATRAVÉS
DE BIOSSORÇÃO EM ALGAS MARINHAS
Renata Roncetti Pimenta (Bolsista PIBIC/CNPq),
Soraya Farah dos Reis (Bolsista PIBIC/CNPq) e
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Prof .Dr Meuris Gurgel Carlos da Silva (Orientadora),
Faculdade de Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Devido aos efeitos nocivos do cromo hexavalente,
presente em grande diversidade de processos
industriais, e tendo-se em vista sua alta toxicidade,
tornou-se necessário o tratamento dos efluentes que
contêm este resíduo. Um método não convencional,
porém eficiente e de baixo custo, é a biossorção em
algas marinhas, cujo princípio de operação baseia-se
na captura, via adsorção, de íons cromo pela parede
celular das algas. O objetivo do presente trabalho é
contribuir com informações e dados experimentais
necessários ao desenvolvimento de um estudo de
remoção de cromo hexavalente de efluentes industriais
através do uso de algas marinhas. Estudou-se o
comportamento de dois tipos de algas: algas arribadas
extraídas do litoral do estado de Pernambuco, que na
realidade são uma mistura de espécies distintas de
algas marrons (feofíceas), e Ulva lactuca, abundante no
litoral do estado de São Paulo. Para tanto, realizaramse estudos de equilíbrio e de cinética do processo de
biossorção. A alga, utilizada em sua forma seca, foi
mantida em contato com soluções de cromo
hexavalente em concentrações que variaram de 100 a
1000 g/l. Fixou-se o pH em 2,0 e variou-se a
temperatura do banho de 25ºC a 45ºC. Os resultados
mostraram que a remoção de Cr (VI) é maior a
temperaturas mais elevadas para um pH 2,0.
Cromo hexavalente – Biossorção - Algas Marinhas

ESTUDO DE PROPRIEDADES DE BARREIRA A
GASES DE FILMES POLIMÉRICOS
Túlio Camaçarí de Carvalho (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Profa. Dra. Leila Peres (Orientadora), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Filmes poliméricos com propriedades de barreira a
aromas, ao vapor d’água, à luz ou a gases, como O2,
N2 e CO2, são cada vez mais empregados na
fabricação de embalagens plásticas. O setor de
alimentos, principalmente os semi-prontos e os
minimamente processados, exige invólucros de alta
tecnologia que devem apresentar uma permeabilidade
seletiva. Este trabalho tem por objetivo a caracterização
dos filmes através de medidas de permeabilidade
realizadas em células de transmissão que podem
operar por dois procedimentos distintos : manométrico
e o volumétrico. No procedimento manométrico, uma
câmara de alta pressão é evacuada e a transmissão do
gás através do filme é indicada por um acréscimo na
pressão, enquanto que no volumétrico a câmara de
baixa pressão é mantida próxima à pressão atmosférica
e a transmissão do gás através do corpo de prova é
indicada por uma mudança em volume. Ambos
procedimentos e os equipamentos necessários às
medidas estão descritos na norma ASTM D1434.
Ensaios
foram
realizados
pelo
procedimento

manométrico em filmes de polietileno puro, de
poliolefina com cargas minerais e em blendas de
polietileno e etileno vinil álcool (EVOH). Quanto maior a
percentagem de EVOH, maior barreira ao O2 adquirida
pelo filme.
Filmes Poliméricos
Permeabilidade

-

Propriedades

de

barreira

a

gases

-

MEDIDAS DO ÂNGULO DE CONTATO PARA
ESTUDO DAS PROPRIEDADES DA SUPERFÍCIES
DE POLIMÉROS
Vladimir Martins Coutinho e Prof. Dr. João Sinézio de
Carvalho Campos (Orientador), Faculdade de
Engenharia Química - FEQ, UNICAMP
Colocando um gota de um líquido sobre um superfície
sólida (no nosso caso uma gota de água sobre um
polímero) podemos observar
o espalhamento do
líquido sobre a superfície ou , caso não a molhe,
permanece na forma de gota. A forma da gota depende
da capacidade do líquido molhar a superfície. Há um
ângulo entre a superfície entre e o ponto de contato
com a gota chamado de ângulo de contato. A medida
do ângulo de contato é conveniente para estudar a
molhabilidade de uma superfície por um líquido. Nesse
estudo vamos medir o ângulo de contato entre a água e
polímeros usados em embalagens comerciais de
produtos como café e salgadinhos . De acordo com a
equação de Young
Tls=Y(1+cos a) onde Tls é o
trabalho de adesão entre o líquido e o sólido, Y e a
tensão superficial do líquido e a o ângulo de contato. O
trabalho de coesão do líquido é dado por Tl=2Y. Se o
trabalho de adesão líquido-sólido iguala, ou supera, o
trabalho de coesão do líquido, este se espalha pela
superfície sólida; se é menor observamos a gota.
Tensão superficial - Ângulo de contato - Polímeros

Instituto de Computação
RADICALIZAÇÃO DE PALAVRAS NA LÍNGUA
PORTUGUESA
Adriano C. R. da Cunha (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr.
Mário A. Nascimento (Orientador), Instituto de
Computação, UNICAMP
O problema de radicalização (stemming) em bancos de
dados textuais é o de encontrar radicais das palavras
constantes no banco de textos, para, por exemplo, usálos nos índices e consultas, de modo a aumentar a
eficiência e eficácia (revocação e precisão) de
recuperação das consultas. Porém, ao mesmo tempo
que possibilita recuperar mais textos relevantes, a
radicalização pode levar a recuperar também textos
irrelevantes. O projeto se propôs a elaborar e
implementar estratégias e estruturas de dados que
permitissem a radicalização de textos, em particular
aqueles redigidos na língua Portuguesa. O algoritmo
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utilizado é chamado de Sucessor Variety, e o método
investigado foi denominado originalmente “pico e platô”.
Foram também sugeridas e estudadas cinco variantes
heurísticas deste método. Observou-se que a
radicalização de textos pelo método do “pico e platô” e
variantes é vantajosa em termos de tamanho de
arquivo e que não se é possível aumentar ambos os
graus de revocação e precisão de uma consulta
simultaneamente. Enquanto o grau de revocação de
uma consulta pode ser aumentado radicalizando-se
esta consulta, em geral a precisão é diminuída em um
valor bem maior, obrigando a uma filtragem a posteriori
dos documentos retornados. O uso de variantes do
método diminui ou aumenta esta relação, mas não foi
verificada nenhuma variante consistentemente melhor
ou pior.
Radicalização – Stemming – Pico-e-platô

PROBLEMAS DE EMPACOTAMENTO EM PLACAS
Alex Martins Daher (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr.
Flávio Keidi Miyazawa (Orientador), Instituto de
Computação – IC, UNICAMP
O Problema de Empacotamento em Placas, consiste
em empacotar uma lista de retângulos em placas de
tamanho definido, de forma a minimizar o número de
placas utilizadas. O empacotamento deve ser
ortogonal, isto é, cada retângulo deve ser empacotado
com as arestas ortogonais ou paralelas as das placas.
Neste trabalho, estudamos alguns dos principais
algoritmos existentes na literatura, bem como
implementados os mais promissores. Um dos
algoritmos que implementamos é o algoritmo Hybrid
First Fit, que apresenta a melhor garantia de
performance em relação a solução ótima. Além disso,
este algoritmo é bastante rápido, servindo como
solução inicial para outras estratégias mais sofisticadas.
Além disso, implementamos um algoritmo usando
técnicas de programação linear e método de geração
de colunas. Esta técnica tem dado bons resultados para
problemas de empacotamento unidimensional, mas tem
sido pouco estudado para dimensões maiores. O
método de geração de colunas usa um conjunto
pequeno de padrões e a cada iteração do algoritmo de
programação linear, troca-se um padrão por outro que
permita melhorar a quantidade de padrões finais
usados no empacotamento. Este problema tem
aplicações na indústria de manufatura, como o corte de
placas de vidro, placas de compensado, chapas de
madeira, etc.
Empacotamento em Placas – Otimização – Programação Linear

O PROBLEMA DE CORTE BIDIMENSIONAL
Alexandre Gonçalves Silva (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Flávio Keidi Miyazawa (Orientador), Instituto
de Computação – IC, UNICAMP

O Problema de Corte Bidimensional consiste em, dados
uma placa R=(a,b), uma lista de retângulos L=(r1,...,rn),
ri=(xi,yi), uma função peso ω, encontrar um padrão de
corte de retângulos de L a partir da placa R, de modo a
maximizar a soma dos pesos dos retângulos a serem
cortados. O estudo deste problema tem aplicações
como no corte de vidro, isopor, madeira, compensado,
entre outros materiais, onde se procura minimizar as
perdas. Desenvolvemos um algoritmo exato e algumas
heurísticas para este problema. O método exato é
aplicado para instâncias pequenas, uma vez que este
problema é NP-difícil, e portanto não são conhecidos
algoritmos rápidos para se encontrar soluções ótimas.
Por outro lado, as heurísticas nos permitem encontrar
um
padrão mais
rapidamente, embora não
necessariamente ótimo. Algumas das heurísticas que
consideramos levam em consideração a área mínima
de ocupação na placa, o número máximo de posições
de corte (do tipo guilhotina) e restrições das posições
de corte na placa (sempre ortogonais). Para cobrir uma
demanda solicitada de cada retângulo a ser cortado, foi
apresentada uma solução na qual os padrões obtidos
pelo algoritmo são modelados em um sistema de
programação inteira, seguindo novamente heurísticas
de obtenção de valores inteiros. O modelo constitui um
solução simples de redução de custos na indústria.
Corte – Otimização – Heurística

DESENVOLVIMENTO
DE
SOFTWARE
PARA
ANÁLISE TOPOLÓGICA DE AÇÕES EM ESPORTES
DE QUADRA
Felipe Paulo Guazzi Bergo (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Ricardo de Oliveira Anido (Orientador)
Instituto de Computação – IC, UNICAMP
O uso de computadores para obtenção de dados
estatísticos em esportes é ainda muito restrito e a
maioria das análises realizadas oferece apenas
resultados escalares. Foi desenvolvido um sistema de
coleta de dados (scouting) que permite a obtenção de
dados topológicos a respeito das ações em jogos de
futebol, volei, basquete e futsal, ou seja, cada ação é
identificada no tempo e no espaço. As ações são
identificadas por coordenadas bidimensionais, tempo,
jogador e fundamento. Dados modelados desta forma
permitem análises mais complexas do comportamento
e desempenho de uma equipe esportiva. A interface do
sistema foi projetada para permitir a coleta de dados
“ao vivo”, sendo necessário apenas um operador para
coletar dados de uma equipe inteira em um jogo. O
sistema foi desenvolvido em linguagem C++ no
ambiente Windows, e gera resultados em forma de
gráficos, tabelas e texto tabulado, permitindo análises
mais elaboradas com outros pacotes de software
comuns no meio científico, como Matlab e S-Plus.
Scouting - Software - Análise Topológica
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SISTEMA PROVEDOR DE ELEIÇÕES VIA WWW
Flávio Tooru Kosaihira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Jacques Wainer (Orientador), Instituto de
Computação – IC, UNICAMP
Eleições são uma constante em organizações onde um
grupo tem que decidir algo. Eleições são convocadas
para eleger comissões, propostas, chefes, etc. De
modo geral eleições podem ser majoritárias, quando
busca-se eleger um (ou mais) candidato que representa
a opinião da maioria dos eleitores (por exemplo a
escolha de um presidente), ou proporcionais, quando
busca-se escolher um número fixo de candidatos de
forma que eles melhor representem as diversas
opiniões dos eleitores (por exemplo a escolha de
deputados). A tentativa de garantir que eleições
proporcionais realmente determinem o candidato
preferido pela maior parte dos eleitores, e que eleições
proporcionais realmente determinem uma justa
representação das opiniões dos eleitores, foram
desenvolvidos diferentes métodos de votação e
mecanismos para computar os vencedores de uma
eleição. Aplicando alguns desses métodos foi
desenvolvido um provedor de eleições que pode ser
criado, consultado e utilizado a partir de páginas na
internet. Para isso foi utilizada a linguagem PERL e
HTML e métodos CGI-BIN A página desenvolvida para
prover as eleições foi concluída com sucesso, e
pequenas eleições podem ser executadas sem
problemas, entretanto ainda se faz necessário a
disponibilização de um computador específico para que
o sistema suporte eleições de grande porte.
Eleições - Internet - Métodos de Eleições

ESTUDO E PROPOSTA DE FERRAMENTA PARA
AMBIENTE DE FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
Nelson Gramacho Gomes Neto (Bolsista PIBIC/CNPq)
e Profa. Dra. Maria Cecília Calani Baranauskas
(Orientadora), Instituto de Computação – IC, UNICAMP

enxuta. Com a disponibilização da aplicação na
Internet, são eliminadas barreiras de tempo e espaço,
não sendo necessário que trabalhadores da mesma
fábrica deixem seu local de trabalho para a realização
de alguma atividade de treinamento, o que poderia
implicar na parada da produção. Projeto atualmente
apoiado pela FAPESP.
Internet - Manufatura Sincronizada - Treinamento à Distância

INTERFACE DE UMA FERRAMENTA PARA
COMUNICAÇÃO ENTRE CRIANÇAS
Patrícia Yurie Higaki (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Cecília Calani Baranauskas (Orientadora),
Instituto de Computação – IC, UNICAMP
A natureza do ensino e do aprendizado está sendo
reformulada, à medida que há avanço tecnológico em
redes de telecomunicações e na rede mundial, Internet,
uma poderosa ferramenta que diminui diferenças
regionais em termos de educação e desenvolvimento
científico. A educação através do uso de redes de
computadores inclui diversos meios de comunicação.
Em especial, o Internet Relay Chat (IRC) é um sistema
de conferências que envolve duas ou mais pessoas em
computadores que podem estar separados por
qualquer distância. O trabalho em questão se insere no
contexto do Caleidoscópio: um projeto que objetiva
promover
princípios
educacionais
inclusivos
(Mantoan,1998). Estudo e análises foram feitas em
relação às ferramentas de comunicação via Internet já
existentes, e em termos das necessidades especiais
das crianças portadoras de Síndrome de Down, do CDI
(Centro de Desenvolvimento Integral). A partir deste,
desenvolveu-se uma interface para uma ferramenta de
Chat, dirigida a crianças no contexto educacional
proposto. A interatividade foi fator primordial no
desenvolvimento desta ferramenta, além de pesquisa e
estudo em termos dos fatores humanos no design de
Interfaces Homem-Computador.
Comunicação – Internet - Crianças

A Internet vem sendo considerada um sinônimo de
“comunicação sem
fronteiras”, uma poderosa
ferramenta através da qual pode-se diminuir diferenças
regionais em termos de educação e desenvolvimento
científico. O impacto do uso dessa tecnologia na
educação formal e no treinamento profissional apenas
começam a ser endereçados na literatura. O objetivo
deste trabalho foi investigar as possibilidades de
formação à distância, para o contexto do Projeto de
Dinamização da Formação e Aprendizagem nas
Empresas (Nied,1997), desenvolvendo uma aplicação
simples, disponibilizada via Internet, com o objetivo de
se estudar e entender as limitações e necessidades da
formação profissional à distância. A aplicação
elaborada foi baseada em um jogo (o “jogo dos dados”)
praticado pelos operários da fábrica da GM envolvidos
no projeto citado. Neste jogo são desenvolvidos
conceitos de manufatura sincronizada e produção

IMPLEMENTAÇÃO DE UM MECANISMO DE
COORDENAÇÃO DE ESQUEMAS EM SISTEMAS DE
BANCOS DE DADOS FEDERADOS
Ricardo da Silva Torres (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dra. Claudia Bauzer Medeiros (Orientadora), Instituto
de Computação - IC, UNICAMP
A necessidade de se consultar bases de dados
armazenados nos mais diferentes formatos e em
lugares diferentes vem crescendo nos últimos anos.
Essas
consultas
são
complexas
devido
às
características estruturais de cada base. A meta de um
sistema de banco de dados federado é permitir
qualquer combinação das diversas fontes de dados de
modo que sejam vistos como se fossem um. O
protótipo implementado é baseado no trabalho de Zhao
(“Schema
coordination
in
federated
database
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management: a comparision with schema integration”),
segundo o qual, o processamento de consultas
envolvendo vários bancos de dados componentes de
uma federação é viabilizado através de um algoritmo de
Coordenação de Esquemas. Este protótipo deve ser
entendido como uma camada de software acoplada aos
diversos bancos de dados componentes da federação.
Esta camada foi desenvolvida utilizando-se Borland
Delphi 3.0
o SQLServer 5.0 como SGBD para
gerenciar os dados das tabelas dos bancos de dados
envolvidos na federação, assim como os dados
necessários ao próprio ambiente para o processamento
da consulta. As principais contribuições são: construção
de um protótipo baseado no algoritmo de Zhao;
validação das propostas de Hélio Soares para alteração
do mesmo algoritmo.
Bancos de dados - Federação - Coordenação de Esquemas - SGBD

MICROPROCESSADOR FAISKA – CRIAÇÃO E
SÍNTESE EM VHDL
Rubergil Violante Junior (Bolsista PIBIC/CNPq), Prof.
Dr. Guido Costa Souza Araújo (Orientador), Prof. Dr.
Ricardo
Anido
(Co-Orientador),
Instituto
de
Computação – IC, UNICAMP
Este projeto objetiva criar um microprocessador para
uso didático, usando a linguagem de descrição de
hardware VHDL. O uso deste tipo de construção torna
bastante fácil a adaptação e modificação de qualquer
circuito digital para qualquer tipo de aplicação,
bastando para isso modificar o código fonte original.
Este processador foi chamado de FAISKA, e foi
idealizado no Instituto de Computação – UNICAMP.
Utilizamos a ferramenta Max+Plus2 para a criação do
código fonte, compilação, síntese e simulação lógica do
processador. Esta tecnologia mostrou-se uma
excelente opção para aplicações que requeiram alta
flexibilidade, além de simplificar o projeto do
microprocessador. O objetivo é criar um processador
básico que poderá ser utilizado como base para
pesquisa em computação reconfigurável.
VHDL - Microprocessador - Computação Reconfigurável

“APPLET” VISUALIZADOR DE EXECUÇÃO DE
INSTÂNCIAS XCHART
Virgílio Cruzeiro Neves (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof.
Dr. Hans Liesenberg (Orientador), Instituto de
Computação – IC, UNICAMP.

visualizador constitui em uma ferrramenta para
experimentação e validação da semântica da
linguagem Xchart. Pretende-se incorporar ao hipertexto
sobre o projeto Xchart uma página que contenha
exemplos
de
especificações
Xchart.
Maiores
informações a respeito do projeto Xchart, tais como os
trabalhos que vem sendo e os que já foram realizados,
podem ser consultadas na página Web do projeto com
o seguinte URL: http://www.dcc.unicamp.br/projxchart/bem-vindo.html
Xchart - Applet - Visualizador

PROJETO DE UM ANALISADOR DE TRAÇO COM
GERAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PARA TESTES DE
PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO
Yngrid Nicoletti de Azevedo (Bolsista FAPESP) e Profa.
Dra. Eliane Martins (Orientadora), Instituto de
Computação - IC, UNICAMP
A medida em que os protocolos de comunicação se
tornam mais complexos e sofisticados, torna-se cada
vez mais importante desenvolver ferramentas de teste
capazes de: determinar se uma implementação do
protocolo é conforme sua especificação, se ela é capaz
de interoperar com outras implementações do mesmo
protocolo, de determinar seu comportamento em
situações de erro e de avaliar seu desempenho. O
projeto visa a implementação de um analisador de traço
e a geração de diagnósticos para protocolos de
comunicação, que fará parte de uma ferramenta case
para testes de protocolos de comunicação: o ATIFS –
Ambiente de Testes Baseado em Injeção de Falhas por
Software, que permitirá submeter a implementação de
um protocolo a diversos tipos de testes. O traço de
execução (histórico da execução dos testes), que
servirá de entrada para a aplicação, deverá ser
comparado com o modelo de comportamento do
protocolo sob testes.
Isso será feito através de
algoritmos de busca em grafos (onde os vértices serão
os estados e as arestas as transições ), implementados
em C++. A partir desta “comparação” a aplicação
deverá produzir as seguintes saídas: 1) veredictos
sobre uma implementação sob teste; 2) diagnósticos
sobre erros; 3) informação sobre a ativação de
mecanismos de detecção de erros e tolerância a falhas.
Teste de software – Analisador de Traço - Vereditos

Instituto de Física
Esse projeto consistiu no desenvolvimento de um
“applet” visualizador de execução de instâncias Xchart
(VEX) para uso via WWW. Alimentado por estímulos
externos de um usuário Xchart, esse visualizador
permitirá que o mesmo verifique e altere a configuração
de uma instância passo a passo. O VEX, portanto
funciona como um visualizador em “câmera lenta” de
uma execução simulada de uma instância Xchart. Esse

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO PARA A
PREVISÃO DA POTÊNCIA EFETIVA DE UM PAINEL
FOTOVOLTAICO
Fernando Rezende Apolinário (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. Ennio Peres da Silva (Orientador), Instituto de
Física "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP
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Projetos da Área Tecnológica
Desenvolver e testar um modelo matemático para a
previsão da potência efetiva fornecida pelo painel
fotovotaico, tendo em vista o planejamento da utilização
de tal energia, particularmente no suprimento de
energia elétrica a ser utilizado no processo de eletrólise
da água, que é a linha de trabalho que se busca
desenvolver. Com base nos valores experimentais da
irradiação solar incidente em Campinas/SP nos anos de
1997 e 1998, calculou-se as constantes K
correspondentes as perdas da irradiação na atmosfera
para cada período do ano. A aplicação direta destas
constantes permite se fazer uma previsão dos valores
da irradiação para o dia que se queira, que servirão
como valores intermediários para o cálculo da potência
final fornecida pelo painel fotovoltaico, considerando-se
que a eficiência final da conversão fotovoltaica dependa
também do valor da irradiação.
Modelo – Previsão - Fotovoltaico

NEPA
DESCENTRALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR:
IMPACTO NO PERFIL ALIMENTAR E NUTRICIONAL
DO ESCOLAR DE CAMPINAS
Ana Amélia Sales Scali (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Antonia Martins Galeazzi (Orientadora),
Faculdade de Engenharia de Alimentos – FEA,
UNICAMP.
Dentre os programas institucionais de suplementação
alimentar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar
é o de maior importância, sob a ótica da abrangência,
população envolvida
e de recursos mobilizados,
devendo suprir 15% das necessidades diárias do
escolar, equivalente a 300 calorias e oito gramas de
proteínas. O objetivo deste trabalho é medir o Impacto
da merenda na alimentação dos escolares através da
representatividade desta na disponibilidade alimentar
domiciliar total. A subamostra estudada são os
escolares da rede pública de ensino da cidade de
Campinas no ano de 1996 com idade entre 02 a 18
anos. A análise dos resultados demonstra que a escola
contribui com cerca de 9% do aporte calórico e 16% do
aporte protéico por dia na alimentação do escolar,
considerando-se as diferenças entre as exigências
nutricionais por faixa etária. A disponibilidade alimentar
total dos escolares apresentou aporte calórico baixo e
adequação dietética proteica. A disponibilidade
domiciliar analisada variou de 526Kcal/(pessoa*dia) a
7.309Kcal/(pessoa*dia) e de 16,1g de proteína/
(pessoa*dia) a 322g de proteína/(pessoa*dia), com uma
mediana de 2306,8 Kcal/(pessoa*dia) e 76,38 g de
proteína/(pessoa*dia).
Merenda escolar– Alimentação do escolar - Descentralização

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E FÍSICO-QUÍMICA DA
POLIFENOLOXIDASE EM BANANAS (MUSA SSP) –
FIGO VERMELHO E NANICÃO PSEUDO ROXO
Daniel D. do Amaral (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa.
Dra. Maria Antonia M. Galeazzi (Orientadora),
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação –
NEPA, UNICAMP
A banana é um fruto de grande importância nutricional,
sendo cultivada em regiões tropicais e consumida em
praticamente todo o mundo. Entretanto, um dos
maiores problemas enfrentados para o consumo de
banana processada ou “in natura” é o fenômeno de
escurecimento enzimático provocado pela enzima
polifenoloxidase (PPO). Este fenômeno, causa
mudanças indesejáveis na aparência, odor, sabor e
valor nutricional do fruto que afetarão a qualidade do
produto final. O objetivo do presente trabalho é
caracterizar comparativamente a polifenoloxidase de
dois diferentes cultivares, ABB Figo Vermelho e AAA
Nanicão Pseudo Roxo, com a finalidade de se obter
indicações quanto a melhor cultivar para produção e
processamento do fruto. Como exemplo de análises
físicas e físico-químicas utilizadas, pode destacar:
análise centesimal (umidade, cinzas, fibras, proteínas,
lipídeos, carboidratos), isolamento, extração e atividade
específica da enzima. Além disso, utilizou – se o
princípio da eletroforese para separar e determinar a
das proteínas da enzima, constatando-se a presença
de três bandas ativas com mobilidades relativas que
variaram do seguinte modo: 2.5, 3.8 e 5.3 para L-dopa
e DL-dopa; 3.2, 4.3 e 5.4 para dopamina e 2.7, 4.3 e
5.8 para catecol
Banana – Polifenoloxidase – Eletroforese – Composição Centesimal

NIED
DESENVOLVIMENTO
DE
RECURSOS
COMPUTACIONAIS
FACILITADORES
DO
PROCESSO
DE
INTERAÇÃO
ENTRE
PROFESSORES E PESQUISADORES NO APOIO À
APRENDIZAGEM VIA INTERNET.
Leonardo Barcellos Ladeira (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Armando Valente (Orientador), Núcleo de
Informática Aplicada à Educação - NIED, UNICAMP
A utilização da rede Internet na educação é uma
realidade. O número de experiências nessa área tem
crescido muito nesses últimos anos e têm surgido
diversas modalidades de uso da rede na formação de
professores. Redes de Comunicação, principalmente a
Internet, estão mudando a natureza do ensino e
aprendizado. Elas estão se tornando uma poderosa
ferramenta capaz de diminuir diferenças regionais em
termos de educação e desenvolvimento científico,
tanto em âmbito nacional quanto internacional. Neste
trabalho foi desenvolvido um ambiente que possibilita a
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comunicação entre alunos e professores que estejam
participando de um curso oferecido via INTERNET,
assim como a recuperação de mensagens por "tópicos"
importantes característicos de cada curso. A linguagem
utilizada foi HTML com scripts LITE do mSQL, assim
como scripts CGI feitos em C. O ambiente pode ser
acessado via browser, não pressupondo, portanto, a
utilização de determinados tipos de sistemas
operacionais ou computadores. Espera-se, com este
ambiente, que a interação entre alunos e professores
seja facilitada, e que os professores possam facilmente
analisar a qualidade das mensagens trocadas entre os
usuários do ambiente.
Mensagem - Internet - Educação

DESENVOLVIMENTO
DE
UM
SISTEMA
DE
CATALOGAÇÃO DE INFORMAÇÕES A SER USADO
NO PROJETO "A TELEPRESENÇA NO PROCESSO
DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA ÁREA DE
INFORMÁTICA EM EDUCAÇÃO
Maurício da Costa Pereira (Bolsista PIBIC/CNPq) e
Prof. Dr. José Armando Valente (Orientador), Núcleo de
Informática Aplicada à Educação - NIED, UNICAMP
A utilização da rede Internet na educação é uma
realidade. O número de experiências nessa área tem
crescido muito nesses últimos anos e têm surgido
diversas modalidades de uso da rede na formação de
professores. Redes de Comunicação, principalmente a
Internet, estão mudando a natureza do ensino e do
aprendizado, pois acabam por ser uma poderosa
ferramenta capaz de diminuir diferenças regionais em
termos de educação e desenvolvimento científico. No
presente trabalho foi desenvolvido um sistema
computacional para catalogar informações e dar
continuidade ao trabalho de investigação sobre o uso
da rede Internet no processo de formação de
professores da área de informática em educação. Esse
sistema é um ambiente de comunicação que permite
aos participantes do curso oferecido via Internet a
busca de mensagens selecionadas por tópicos (índices)
previamente definidos para cada curso. O ambiente é
acessado via browser, por isso foi desenvolvido em
HTML com scripts Lite do miniSQL, as mensagens são
armazenadas em uma base de dados, o quê torna as
consultas mais eficientes e o sistema mais seguro.
Espera-se com esse projeto que a comunicação entre
os participantes do curso seja mais rápida e que ao
final do curso possa se analisar todas as mensagens
trocadas de forma mais organizada.
Internet - Educação - Banco de Dados
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9
9-antril-tiofeno, 47

A
Abastecimento em Campinas, 96
Absorção, 116
Achyrocline alata, 6
Achyrocline satureioides, 6
Acidificação direta, 109
Acidificação Direta, 107
Ácido arilpropiólico, 63
Aço, 42
Açúcar e Álcool, 119
Acústica, 41
Acústica Arquitetônica, 41
Acústica de Auditórios, 41
Acústica de Teatros, 41
Adequação, 98
Adjetivos, 76
Adolescência, 23
Adolescentes, 86
Adrenocortical, 16
Adsorção, 43, 47, 59, 62
Adsorção de SO2, 127
Adubação Orgânica, 93
Afogamento, 25
Agências multilaterais, 73
Agricultura de Precisão, 96
Águas naturais e tratadas, 99
Agulhas Odontológicas, 30
Ajuste de modelo, 112
Alcalóides indólicos, 59
Alcalóides Pirrolizidínicos, 38
Álcool polivinílico, 126
Alcoolismo, 17
Alergenos, 21
Alfabetização, 75
Algas Marinhas, 133, 134
Álgebra Geométrica, 55
Alho, 29, 133
Alimentação, 94
Alimentação do escolar, 138
Alimentador, 122
Alimentos “in natura”, 96
Alteridade, 77
Alto vácuo, 129
Alto-falante, 124
Alumínio, 58, 67
Alvenaria, 100, 101, 104, 105
Amamentação,, 13
Amazônia, 79
Ambiência, 91, 92
América Latina, 73
Amido, 126
Amoxicilina, 27
Amplificadores Opticos a Semicondutor,
43
Analisador, 45
Analisador de Traço, 137
Análise, 119

Análise Comparativa, 4
Análise de solo, 68
Análise de tecnologias, 103, 106
Análise Fatorial de Correspondência, 85
Análise gravimétrica, 128
Análise Modal, 121, 125
Análise Musical, 4
Análise Numérica, 54, 57
Análise Retorno-Risco, 56
Análise Sensorial, 111
Análise Topológica, 135
Anarquismo, 78, 81
Ângulo, 134
Ângulo de contato, 128
Anisotropia, 49
Antibacterianos, 27, 29
Anticorpos, 8
Antioxidante, 34
Anura, 35
Aplasia, 14
Aplicação, 123
Aplicações Contínuas, 53
Aplicações Sobrejetivas, 53
Aplicativo Computacional, 98
Apocynaceae, 59
Apomorfina, 33
Applet, 137
Applets, 115
Aprendizagem, 36, 39
Aquecedor Solar, 118
Aquecimento, 107
Aquisição de Dados, 46
Aquisição de Imagens, 120
Arborização, 42, 99
Areia fenólica, 101
Argamassa de Assentamento, 100
Argilas, 59
Argumentação, 74
Armazenamento Térmico, 120
Arte, 2, 79
Artérias Coronárias, 12
Artigos Definidos, 75
Artistas e Intelectuais, 84
Asfalteno, 62
Aspersores, 95
Aspiração positiva, 30
Assentamentos Rurais, 94
Assistência de enfermagem, 18
Assistência de Enfermagem, 19, 21
Assistência domiciliar, 15
Ataque Nucleofílico, 67
Atitudes, 16
Atividade Antiúlcera, 7
Atividade Física, 22
Atividade Lúdica, 72
Átomo de Dois Níveis, 48
Atopia, 14
Atribuição de Causalidade, 71
Auto-estima, 4
Autogestão, 78
Automação, 50, 91, 118, 123
Automação e Controle, 90
Automatização, 46

Automobilística, 78
Autópsia, 16
Autores clássicos, 78
Autores Clássicos, 84
Avaliação, 24, 100
Avaliação Termodinâmica, 117
Avaliações, 104, 106
Avicultura, 91, 92
Azeótropo, 133
Azul de metileno, 61

B
Bacia Hidrográfica, 89
Bacillus pumilus, 89
Bacillus subtilis, 6
Bagaço de Cana, 122
Baixo Custo, 118
Banana, 138
Bancada Didática, 90
Bancários, 79
Banco de dados, 78, 96
Banco de Dados, 76, 84, 131, 139
Bancos de dados, 137
Bancos de Dados, 45
Barreira, 133
Barreiras, 23
Base de Dados, 51
Bases de Schiff, 66
Batata-doce, 109
Bateria, 116
Benzilaminoxidase, 16
Betanina, 111
Biblioteca didática virtual, 103, 106
Bioaerador em Cascata, 103
Biocerâmicas, 66
Biodegradação, 101
Biodegradáveis, 93
Bio-interfaces, 49
Biologia Molecular, 13
Biomaterial, 7, 117
Biomecânica, 24
Biossorção, 133, 134
Biotransformação, 66
Biotransformações, 64
Bixina, 109
Blendas, 68, 69
Blocos de concreto, 101
Blocos de Concreto, 100, 105
Blocos vazados de concreto, 104
BMP-CAD, 49
Bochechos, 26
Brasil, 2, 83
Brasil Império, 81
Brometo de Lítio, 116
B-splines, 52

C
Cabelo, 61
Cabri, 57
Café, 32
Calculadora, 56

141

VII Congresso de Iniciação Científica - UNICAMP - 20/09 a 24/09 de 1999
Cálculo, 56
Cálculo Computacional, 103
Cálculo Diferencial e Integral, 56
Cálculo Numérico, 54
Cálculo Variacional, 52
Câmaras Setoriais, 78
Campanha Eleitoral, 82
Campinas, 86
Campo Quantizado, 48
Campos Ultra-sônicos, 88
Camundongos, 37
Cana-de-Açúcar, 96
Canais de ânions, 65
Canais de cálcio, 58
Canal com Desvanecimento, 113
Câncer, 16
Câncer de mama, 13
Câncer Gástrico, 9, 12
Caos, 112
Capacidade da Bateria, 116
Capacidade de uso, 98
Capim Elefante, 91
Caracterização, 38, 64, 131
Caracterização de Lasers, 50
Caracterização Agrícola, 90
Caracterização de materiais, 124
Carambola, 110
Carbeto de silício, 67
Cárie dental, 26
Cárie dentária, 25
Carne, 107
Carteiras de Investimentos, 56
Casca de ovo, 97
Catalisadores Heterogêneos, 58
Catálise, 65, 67
Catálogo, 3
Cateterismo, 12
CDs, 2
Célula de Manufatura, 43
Cenoura, 108
Centro de pensamento antigo, 78
Centro de Pensamento Antigo, 84
Centro-Oeste, 81, 84
Centros de Massa, 56
Cerenkov, 50
Chagas, 11
Ciclizações intramoleculares, 59
Cicloexano, 63
Cinema Holográfico, 46
Cinética, 110
Cinética de extração, 60
Cirandas, 4
Cirurgia Ambulatorial, 21
Cisalhamento, 101, 105
Citogenética, 35
Citomegalovirus, 9
Citoquímica, 34
CLAE, 60, 109
Classificação, 72
Climatização, 97
Clonagem, 36
Clorofluorcarbonos, 125
CLP, 90
Cobalto-Cromo, 28

Cochliomyia hominivorax, 6
Cochliomyia macellaria, 6
Códigos, 113
Coeficiente de Transferência de Calor,
90
Coeficientes, 94
Coeficientes de transferência de massa,
89
Coelhos, 10, 20
Cogeração, 119
Cografo, 44
Colágeno, 29
Coleta de Dados, 95
Colheita, 91, 92
Coliformes, 106
Combustíveis, 58
Comércio Eletrônico, 44
Compactação, 92
Compactação do Solo, 96
Composição Centesimal, 138
Composição química, 7
Compósitos, 67, 93
Compostagem, 105
Compostos α-β insaturados., 62
Compostos Graxos, 109
Compressão, 113
Compressor Axial, 124
Computação Reconfigurável, 137
Comunicação, 136
Comunicação Celular, 115
Comunicação Eleitoral, 82
Comunicação em enfermagem, 18
Concentração osmótica, 89
Concreto armado, 101
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